OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 12. 06. 2019 o 18:00 hod v malej sále KD

Prítomní:

viď. prezenčná listina

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Radimove otvorila a viedla starostka obce Kristína
Biskupičová. Konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 7, teda obecné
zastupiteľstvo je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné.
Prítomným poslancom predložila program zasadnutia a vyzvala ich o pripomienky
a doplňujúce návrhy k predloženému programu. Poslanci s predloženým programom súhlasili.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Protest prokurátora k VZN č.1/2012 o poskytnutí dotácií – zrušenie VZN 1/2012
5. VZN č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
6. VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov o určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni
7. Plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2019
8. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018
9. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018
10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver

1. Otvorenie
Zasadanie OZ v Radimove otvorila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov a občanov.
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2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Tokoš Ivan, Mgr. Lucia Žilínková
Zapisovateľ: Lucia Čižková

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 9/2019 - splnené
Uznesenie č. 10/2019 - splnené

4. Protest prokurátora k VZN č.1/2012 o poskytnutí dotácií – zrušenie VZN č 1/2012
Poslanci OZ prerokovali protest prokurátora a návrh na zrušenie VZN č. 1/2012 o poskytnutí
dotácie z rozpočtu obce. Protest prokurátora OZ zobralo na vedomie a prijalo nasledovné
uznesenie

UZNESENIE č. 11/2019
OZ ruší VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

5. VZN č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Starostka obce predložila poslancom OZ VZN č. 1/2019 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce,
ktoré bolo zverejnené 15 dní pred zasadnutím OZ na vývesnej tabuli obce, bolo zaslane
poslancom OZ na preštudovanie. Poslanci k VZN nemali pripomienky a prijali nasledovné
uznesenie

UZNESENIE č. 12/2019
OZ schvaľujú VZN č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:
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6. VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov o určenie podmienok
úhrady v školskej jedálni
Starostka obce predložila poslancom VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov, o určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni. VZN č. 2/2019 bolo zverejnené 15 dní pred zasadnutím
OZ na vývesnej tabuli obce Radimov, bolo zaslané poslancom na preštudovanie a tvorí prílohu
tejto zápisnice. Nakoľko k materiálu nemali poslanci žiadne pripomienky bolo prijaté
nasledovné uznesenie

UZNESENIE č. 13/2019
OZ schvaľuje VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov o určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

7. Plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2019
Starostka obce predložila poslancom OZ plán práce hl. kontrolóra obce pre II. polrok 2019.
Plán práce bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na vývesnej tabuli obce Radimov
a zaslaný poslancom na preštudovanie. Poslanci k predloženému plánu nemali pripomienky
a prijali nasledovné uznesenie

UZNESENIE č. 14/2019
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra obce Radimov na II. polrok 2019

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

8. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce zaslané všetkým členom obecného
zastupiteľstva a tvorí prílohu tejto zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko
hlavného kontrolóra na vedomie
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9. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2018
Správa audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2018 bola zaslaná všetkým členom
obecného zastupiteľstva a tvorí prílohu zápisnice. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu
audítora na vedomie
10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný záverečný účet obce za rok 2018. Záverečný
účet obce je dokument, ktorý rozoberá ekonomickú činnosť obce. Vychádza z plnenia rozpočtu
obce podľa jednotlivých kapitol. Podrobne je zhodnotené plnenie príjmov a výdavkov bežných
i kapitálových podľa jednotlivých položiek. V záverečnom účte je zhodnotená tvorba
a použitie prostriedkov rezervného fondu za rok 2018 a rovnako i tvorba a použitie sociálneho
fondu.

Prebytok hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 40 756,89 €, zistený podľa ustanovenia §10
odst. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol navrhnutý
poslancom OZ použiť na tvorbu rezervného fondu obce na rok 2018.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 21 255,74 € bol navrhnutý poslancami OZ použiť na tvorbu rezervného fondu
obce na rok 2017.

Vylúčenie z prebytku hospodárenia stav BU ŠJ vo výške 89,49 €

Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2018. Aktíva obce k 31.12.2018
predstavujú 1443 847,81 €.

Samostatná časť je venovaná vývoji dlhu obce k 31.12.2018. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 72 980,26 €. U komunálneho univerzálneho úveru je výška dlhu 30 209,54 € čo
predstavuje 10,10 % z bežných príjmov.

Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky a prijali nasledovné
uznesenie

UZNESENIE č. 15/2019
OZ schvaľuje záverečný účet obce Radimov za rok 2018 bez výhrad.
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HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 16/2019
OZ schvaľuje presun prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo výške 62 012,63 €
do rezervného fondu a budú použité na kapitálové výdavky, splátky úveru.

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

11. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ:
A./ Starostka obce oboznámil poslancov OZ o vyhlásenej výzve z MVSR Podpora zvýšenia
ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb
a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §
2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (MVSR). Žiadosť o dotáciu by riešila pristavenie dvojgaráže
o rozmeroch 8 x 10 maximalná výška dotácie je 30 000 € + 5 % spoluúčasť obce. Poslanci o
výzve diskutovali a prijali nasledovné uznesenie.

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti:

0 poslanci

UZNESENIE č. 17/2019
OZ schvaľuje podanie žiadosti s 5% spoluúčasťou na výzvu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. „ Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských
staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
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v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ Celková výška projektu 30 000 € + 5%
spoluúčasť (31 500,00 €) na prístavbu dvojgaráže pre DHZ.
B./detské ihrisko – informácia poslancom o odstránení nevyhovujúcej šmýkacej veže na
školskom dvore (MŠ) a zakúpenie nových prvkov. Jeden z nich bude umiestnený aj na detské
ihrisko na štadióne TJ. Celkový objem preinvestovaných finančných prostriedkov bude
v objeme 7000 €. Poslanci OZ nemali námietky.

C./ informácia o vývoji odpadového hospodárstva v obci – Opatrenia, ktoré vstúpili do
platnosti od 01.05.2019 - zmena frekvencie vývozu z 2-týždňového intervalu na 3-týžňový
interval, známky na označenie popolníc a zakúpenie triediacich stojanov pre domácnosti,
zreteľne preukazujú svoju opodstatnenosť. Narástlo množstvo vyseparovaného odpadu
a znížilo sa množstvo komunálneho odpadu. V mesiaci máj bolo množstvo TKO uloženého na
skládku v objeme 5,3 tony, zatiaľ čo v predchádzajúcich mesiacoch sa obec pohybovala v
rozmedzí od 11 -13 ton. Starostka obce vyjadrila spokojnosť s uvedeným opatrením a vyjadrila
poďakovanie občanom za dôslednú separáciu.

D./ kotle na 6 bD - na pracovnej porade poslancov OZ aj predchádzajúcom OZ bolo
prediskutovaná výmena kotlov na šesť bytovej jednotke (6bD). Finančné prostriedky v objeme
20 000 € búdu čerpané z univerzálneho úveru a splácané nájomníkmi z nájmu. Splátka úveru
bude jeden – krát ročne.

UZNESENIE č. 18/2019
OZ schvaľuje čerpanie úveru vo výške 20 000 € na výmenu kotlov 6 bD

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

E./ žiadosť p. Viery Mikičovej - o vysporiadanie pozemku parcela č. 255/2 o výmere 11 m2.
Pozemok sa nachádza vo dvore žiadateľky, ktorá si chce týmto spôsobom vysporiadať
vlastnícke právo. Poslanci k predmetu žiadosti nemali pripomienky a prijali nasledovné
uznesenie.
UZNESENIE č. 19/2019
OZ schvaľuje odpredaj pozemku p. Viere Mikičovej p.č. 255/2 o výmere 11 m2 v cene 2,/m2
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HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

F./ žiadosť p. Jana Fialová o odkúpenie pozemku o výmere 7x7x4,65 m pri č.p. 153.
Obhliadkou predmetného pozemku stavebnou komisiou dňa 6.6.2019 bolo poslancom podané
nasledovné stanovisko: pozemok sa neodporúča odpredať, nakoľko z vodohospodárskeho
hľadiska je to jediný prístup k potoku poza domy a zároveň sa na pozemku nachádza obecná
studňa a odvodňovací kanál protiľahlých domov. Na základe uvedených skutočností OZ prijalo
nasledovné uznesenie

UZNESENIE č. 20/2019
OZ neschvaľuje odpredaj pozemku p. Jane Fialovej pri č.p. 153

HLASOVANIE:

Za:

0 poslanci:

Proti: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,

G./ žiadosť p. Igor Chocholáček –o odkúpenie cestných panelov pod cintorínom. Dňa
6.6.2019 stavebná komisia vykonala obhliadku predmetu predaja a skonštatovala, že sa jedná
o 5 ks stropných panelov a 5 ks cestných starých panelov. Odporúčanie pre poslancov OZ je
odpredaj cestných panelov v hodnote 200,00 €. Poslanci k predmetu predaj a prijali nasledovné
uznesenie

UZNESENIE č. 21/2019
OZ schvaľuje odpredaj cestných panelov v hodnote 200,00 € p. Igorovi Chocholáčkovi.

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:
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H./ informácia zo sadnutia stavebnej komisie dňa 6.6.2019 - bola vykonaná obhliadka obce
a zároveň boli vyhodnotené tie úseky, ktoré sú potrebné riešiť v priebehu tohto roka

- oprava strechy na poštovom úrade: Strešná krytina je v nevyhovujúcom stave, už niekoľko
krát bola spadnutá jej časť. Tento problém sa znova vyskytol po Veľkej noci, kde počas veternej
smršte opäť spadla časť strešnej krytiny. Bolo zistené, že je narušená aj druhá strana strešnej
krytiny a prehnité latovanie. Návrh stavebnej komisie ja vo výmene latovania a strešnej krytiny
- autobusová zastávka pri pošte: v minulých rokoch boli vymenené dve autobusovú zastávky
v našej obci. Zostáva výmena poslednej pri počtovom úrade. Stavebná komisia navrhuje
výmenu zastávky súčasne s výmenou strešnej krytina na pošte.
- rigol u p. Hanzalíka: je v havarijnom stave. Je potrebná kompletná rekonštrukcia nakoľko
hrozí poškodenie vozidiel pri prejazde. Odporúčanie stavebnej komisie: čo v najkratšom čase
urobiť opravu cestného rigolu
- cestné odvodňovacie vpusty pri kostole a čísle popisnom 31: Na týchto miestach je značne
prevalená cesta, kde sa v daždivom počasí vytvárajú veľké mláky a voda tečie po ceste.
Nakoľko tu nie je zabezpečené odvodnenie cesty, z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky
cesty III. triedy, ktorá je veľmi frekventovaná občanmi našej obce a susedného Unína, navrhuje
stavebná komisia umiestniť odvodňovacie vpusty pri kostole a čísle popisnom 31.

- cesta IBV I. etapa: v stave zadanej projektovej dokumentácie zatiaľ stále v riešení.
Poslanci s odporúčaním predmetných opráv stavebnej komisie súhlasia a primajúc nasledovné
uznesenie

UZNESENIE č. 22/2019
OZ schvaľuje výmenu strešnej krytina a latovania na poštovom úrade, novú autobusovú
zastávku pri poštovom úrade, opravu rigolu u p. Hanzalíka, osadenie cestných vpustov pri
kostole a RD č. p. 31

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Pavlík J., Sasová A., Tokoš I., Tokoš S., Vaňková K.,
Žilínková L, Štefková M.,
Proti: 0 poslanci:

- plochu na osadenie vianočného Betlehemu pred kostolom sv. Zuzany – predložená
vizualizácia riešiť podľa finančnej situácie našej obce.
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12./Diskusia
- poslanec p. Tokoš Stanislav sa informoval, či je možnosť osadenie pouličného svietidla pri
č.p. 98
- poslanec p. Tokoš Ivan navrhol riešiť výkosom náletovú drevinu za dedinou smerom k
vinohradom

13. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala sa prítomným za účasť.

Príloha: schválenie uznesení starostkou

V Radimove, dňa 13.06.2019

Biskupičová Kristína
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Tokoš Ivan

....................................

Mgr. Lucia Žilínková

....................................

Zapísala:
Lucia Čížková

.....................................
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Príloha
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 12.06. 019 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou

Číslo
text uznesenia
uznesenia
11/2019
OZ ruší VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

schvaľujem

dátum
výroku
13.6.2019

schvaľujem

13.6.2019

výrok

12/2019

OZ schvaľujú VZN č. 1/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

13/2019

14/2019

OZ schvaľuje VZN č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov schvaľujem
o určenie podmienok úhrady v školskej jedálni
schvaľujem
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra obce Radimov na II. polrok 2019

15/2019

OZ schvaľuje záverečný účet obce Radimov za rok 2018 bez výhrad.

16/2019

OZ schvaľuje presun prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 vo
výške 62 012,63 € do rezervného fondu a budú použité na kapitálové výdavky, schvaľujem
splátky úveru.
OZ schvaľuje podanie žiadosti s 5% spoluúčasťou na výzvu Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky. „ Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi schvaľujem
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy
budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc
podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ Celková výška projektu 30 000 € +
5% spoluúčasť (31 500,00 €) na prístavbu dvojgaráže pre DHZ.
schvaľujem
OZ schvaľuje čerpanie úveru vo výške 20 000 € na výmenu kotlov 6 bD

17/2019

18/2019

schvaľujem

podpis starostky

13.6.2019
13.6.2019
13.6.2019

13.6.2019

13.6.2019

13.6.2019
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Príloha
19/2019
20/2019
21/2019
22/2019

OZ schvaľuje odpredaj pozemku p. Viere Mikičovej p.č. 255/2 o výmere 11 schvaľujem
m2 v cene 2,- /m2
schvaľujem
OZ neschvaľuje odpredaj pozemku p. Jane Fialovej pri č.p. 153

13.6.2019

OZ schvaľuje odpredaj cestných panelov v hodnote 200,00 € p. Igorovi schvaľujem
Chocholáčkovi
OZ schvaľuje výmenu strešnej krytina a latovania na poštovom úrade, novú schvaľujem
autobusovú zastávku pri poštovom úrade, opravu rigolu u p. Hanzalíka,
osadenie cestných vpustov pri kostole a RD č. p. 31

13.6.2019

13.6.2019

13.6.2019
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