OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 22. 03. 2017

Prítomní:

viď prezenčná listina

1. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Radimove zahájil a viedol starosta obce p. Ing.
Ján Provazník. Prítomným poslancom predložil program zasadania a požiadal ich
o pripomienky a doplňujúce návrhy k predloženému programu.

Z celkového počtu 7 poslancov boli prítomní 7, teda obecné zastupiteľstvo bolo v zmysle
§ 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uznášania schopné.
Program:
1. Zahájenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2016
5. Stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za rok 2016
6. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

1. Zahájenie
Zasadanie OZ v Radimove zahájil a viedol starosta obce p. Ing. Ján Provazník, ktorý na OZ
privítal prítomných poslancov.

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Monika Štefková, Renata Dermeková
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 19/2016 - splnené
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Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.

20/2016
21/2016
22/2016
23/2016

- splnené
- splnené
- splnené
- splnené

4. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2016
Starosta obce predložil poslancom správu o činnosti hl. kontrolóra obce za rok 2016. Poslanci
nemali k predloženej správe pripomienky a zobrali správu na vedomie. (viď. Príloha č.1)
HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Štefková M., Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R.,
Sprušanský J., Poláková M., Biskupič P.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 1/2017
OZ berie na vedomie správu o činnosti hl. kontrolóra obce Radimov za rok 2016.

5. Stanovisko hl. kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu za rok 2016
Starosta obce predložil poslanom OZ stanovisko hl. kontrolóra obce Radimov k čerpaniu
rozpočtu za rok 2016. Poslanci zhodnotili významné položky rozpočtu a správu zobrali na
vedomie. (viď. Príloha č.2)
HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Štefková M., Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R.,
Sprušanský J., Poláková M., Biskupič P.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 2/2017
OZ berie na vedomie stanovisko hl. kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za rok 2016.

6. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce
Starosta obce predložil poslancom došlé žiadosti o dotáciu na činnosť spoločenských
organizácií a to:.
Základná organizácia Záhradkárov Radimov – ochutnávka ovocných destilátov žiadosť o
400,00 € (viď. Príloha č.3)
Základná organizácia Záhradkárov Radimov – Vinna cesta žiadosť o 300,00 € (viď. Príloha
č.4)
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Dobrovoľný hasičský zbor Radimov – na činnosť DHZ o 600,00 € (viď. Príloha č.5)
Telovýchovná jednota Družstevník Radimov – na činnosť TJ žiadosť o 4 000,00 € (viď.
príloha č.6)
Predložené žiadosti spĺňajú všetky náležitosti VZN č.1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu
obce, boli predložené v stanovenom termíne do 31.03.2016. Poslanci k predmetným
žiadostiam nemali žiadne pripomienky a schválili ich.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Štefková M., Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R.,
Sprušanský J., Poláková M., Biskupič P.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 3/2017
OZ schvaľuje dotácie na činnosť spoločenských organizácii v obci Radimov
Základná organizácia Záhradkárov -. Ochutnávka ovocných destilátov 400,00 €
Základná organizácia Záhradkárov – Vinna cesta Radimov 300,00 €
Dobrovoľný hasičský zbor Radimov – činnosť DHZ Radimov 600,00 €
Telovýchovná jednota Družstevník Radimov – činnosť TJ 4 000,00 €

7. Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o podaných žiadostiach na požiarne vozidlo, povodňový
vozík, rekonštrukciu budovy DHZ. Žiadosť o dotáciu z MFSR na havarijné stavy –
dokončenie rekonštrukcie KD vo výške 13000 €. Informácia o žiadosti na MPARR SR
inžinierske siete - vodovod. Informácia o prijatí pracovníkov na sezónne práce z UPSVAR od
01.05.2017 do 31.10.2017(Soláriková J., Hyžová J., Kadlic Z., Szentiványi E.,)

8. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila
- p. Pochylá z návrhom na riešenie dresu v kuchyni z odkladacou plochou s odtokom.
- P. Štefková na odstránenie korza z telefónnej búdky pri pošte, návrh na jarné
upratovanie obce o pristavenie kontajnerov
- Kontrola kroniky prizvanie na ďalšie OZ p. Žilínka Jozefa
- Rozpis vývozu odpadu na web stránke obce.
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10. Záver
Prvé OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Monika Štefková:

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

Renata Dermeková:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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