OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 13. 08. 2014

Prítomní:

viď prezenčná listina

3. 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. Schválenie Zámer predaja stavebných pozemkov (SP)
5. Schválenie spôsobu predaja stavebných pozemkov (SP)
6. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
7. Schválenie výberovej komisie obchodnej verejnej súťaže
8. IBV za OcÚ – II. etapa
9. Komunálne voľby 2014
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

1. Zahájenie
Zasadanie OZ v Radimove zahájil a viedol starosta obce p. Ing. Ján Provazník, ktorý na OZ
privítal prítomných poslancov. Predložil návrh na doplnenie programu OZ za bod 9 plán
práce hl. kontrolóra na 2. polrok 2014. Poslanci OZ súhlasili s doplneným programom.
Týmto sa ostatné body programu posúvajú na:
10. Plán práce hl. kontrolóra na 2. polrok 2014
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
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2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Peter Biskupič, Michaela Vrbová
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 10/2013 - pokračuje
Uznesenie č. 07/2014 - splnené
Uznesenie č. 08/2014 - splnené
Uznesenie č. 09/2014 - splnené
Uznesenie č. 10/2014 - splnené
Uznesenie č. 11/2014 - splnené
Uznesenie č. 12/2014 - splnené
Uznesenie č. 13/2014 - splnené
Uznesenie č. 14/2014 - splnené
Uznesenie č. 15/2014 - splnené
Uznesenie č. 16/2014 - pokračuje

4. Schválenie zámeru predať stavebných pozemkov (SP)
Obecný úrad v Radimove v zastúpení starostom obce predložil na rokovanie OZ návrh
zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce - stavebné pozemky (SP):
SP č.2 parcela č. 19 o výmere 287,0 m2, parcela č. 1040/31 o výmere 396,0 m2,
SP č.3 parcela č. 20 o výmere 443,0 m2, parcela č.1040/32 o výmere 356,0 m2,
SP č.4 parcela č. 22/1 o výmere 290,0 m2, parcela č. 135/19 o výmere 48,0 m2,
parcela č.1040/33 o výmere 322,0 m2
a zároveň predložil poslancom OZ návrh ceny stavebných pozemkov vo výške 8,60 €/m2.
Poslanci OZ diskutovali o predloženom zámere a cene SP a prijali nasledovné uznesenia.
HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 17/2014
OZ schvaľuje zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – stavebné pozemky (SP):
SP č.2 parcela č. 19 o výmere 287,0 m2, parcela č. 1040/31 o výmere 396,0 m2,
SP č.3 parcela č. 20 o výmere 443,0 m2, parcela č. 1040/32 o výmere 356,0 m2,
SP č.4 parcela č. 22/1 o výmere 290,0 m2, parcela č. 135/19 o výmere 48,0 m2, parcela č.
1040/33 o výmere 322,0 m2
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HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 18/2014
OZ schvaľuje minimálnu cenu stavebného pozemku (SP) 8,60 €/m2

5. Schválenie spôsobu predaja stavebných pozemkov (SP)
Obecný úrad v Radimove v zastúpení starostom obce predložil na rokovanie OZ návrh
spôsobu predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – stavebné pozemky (SP), obchodnou
verejnou súťažou v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení.
HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 19/2014
OZ schvaľuje spôsob predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce – stavebné pozemky (SP)
obchodnou verejnou súťažou:
SP č.2 parcela č. 19 o výmere 287,0 m2, parcela č. 1040/31 o výmere 396,0 m2,
SP č.3 parcela č. 20 o výmere 443,0 m2, parcela č. 1040/32 o výmere 356,0 m2,
SP č.4 parcela č. 22/1 o výmere 290,0 m2, parcela č. 135/19 o výmere 48,0 m2, parcela č.
1040/33 o výmere 322,0 m2

6. Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
Obecný úrad v Radimove v zastúpení starostom obce predložil na rokovanie OZ návrh
podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce – stavebné
pozemky (SP), v znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 k tejto zápisnici (ďalej len „Súťaž“).
Starosta predložil návrh na vyhlásenie Súťaže v deň prijatia uznesenia OZ o:
(a)

súhlase so zámerom prevodu pozemkov,

(b)

spôsobe prevodu Súťažou a

(c)

podmienkami Súťaže.
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HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 20/2014
OZ schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku obce –
stavebné pozemky (SP):
SP č.2 parcela č. 19 o výmere 287,0 m2, parcela č. 1040/31 o výmere 396,0 m2,
SP č.3 parcela č. 20 o výmere 443,0 m2, parcela č. 1040/32 o výmere 356,0 m2,
SP č.4 parcela č. 22/1 o výmere 290,0 m2, parcela č. 135/19 o výmere 48,0 m2, parcela č.
1040/33 o výmere 322,0 m2

7. Schválenie výberovej komisie obchodnej verejnej súťaže
Obecný úrad v Radimove v zastúpení starostom obce predložil na schválenie výberovej
komisie Súťaže, ktorá bude posudzovať návrhy predložené v Súťaži v nasledovnom zložení:
(a) Predseda výberovej komisie: Sprušanský Ján
(b) Člen výberovej komisie: Biskupič Peter
(c) Člen výberovej komisie: Tokoš Ivan
HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 21/2014
OZ schvaľuje zloženie výberovej komisie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného
majetku obce – stavebné pozemky (SP)
SP č.2 parcela č. 19 o výmere 287,0 m2, parcela č. 1040/31 o výmere 396,0 m2,
SP č.3 parcela č. 20 o výmere 443,0 m2, parcela č. 1040/32 o výmere 356,0 m2,
SP č.4 parcela č. 22/1 o výmere 290,0 m2, parcela č. 135/19 o výmere 48,0 m2, parcela č.
1040/33 o výmere 322,0 m2
(a) Predseda výberovej komisie: Sprušanský Ján
(b) Člen výberovej komisie: Biskupič Peter
(c) Člen výberovej komisie: Tokoš Ivan
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8. IBV za OcÚ – II. etapa
Starosta obce predložil poslancom OZ vizualizáciu druhej etapy IBV za obecným úradom.
Poslanci o problematike diskutovali a prijali nasledovné uznesenie.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 22/2014
OZ schvaľuje pokračovanie druhej etapy IBV za obecným úradom.

9. Komunálne voľby 2014
Ekonómka obce p, Biskupičová informovala poslancov OZ o nadchádzajúcich komunálnych
voľbách, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014. Ďalej pripomenula poslancom, že do 11.9.2014
musia poslanci OZ určiť počet poslancov, ktorý sa budú voliť v nadchádzajúcich
komunálnych voľbách, určiť úväzok starostu obce na nadchádzajúce volebné obdobie a určiť
počet volebných obvodov. Poslanci sa vyjadrili nasledovne a prijali uznesenie ktoré znie.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 23/2014
A./ OZ schvaľuje počet poslancov, ktorý sa budú voliť na nadchádzajúce volebné obdobie
v počte 7.
B./ OZ schvaľuje plný úväzok starostovi obce na nadchádzajúce volebné obdobie
C./ OZ schvaľuje jeden volebný obvod.
10. Plán práce hlavného kontrolóra
Starosta obce oboznámil poslancov OZ s plánom kontrol , ktoré prevedie v 2. polroku 2014
obecný kontrolór obce Radimov Ing. Ivan Gronský. (príloha č. )

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:
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Poslanci hlasovaním schválili tento návrh bez pripomienok.

UZNESENIE č. 24/2014
OZ schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014

11. Rôzne
A./ starosta obce informoval poslancov OZ o predloženom GP p. Anny Rakvicovej, ktorý sa
týka obecnej cesty medzi RD č. p. 98 a RD č. p. 99. Z predloženého GP je zrejmé, že cesta nie
je na obecnom pozemku a je nutné ju vysporiadať. Poslanci po diskusii k predmetnej
problematike poverili starostu obce k bezodkladnému vysporiadaniu obecnej cesty. Podotkli,
že sa musí dodržať cena 2,00 €/m2, ktorá bola odsúhlasená na predchádzajúcom OZ ako cena
za ostatné plochy.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 25/2014
OZ schvaľuje vysporiadanie cesty medzi RD č.p. 98 a RD č,p, 99
B./ starosta obce informoval poslancov OZ o predloženej žiadosti manželov Černekových
o pokračovaní v splátkach na RD č. p. 161.

HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 26/2014
OZ schvaľuje pokračovanie v splátkach manželom Černekovým na RD č. p. 161
C./ starosta obce informoval poslancov OZ o pripravovaných prácach výmeny okien na 6 Bd.
D./ starosta obce oboznámil poslancov OZ o predloženej žiadosti miestnej organizácie
záhradkárov o dotáciu vo výške 400,00 € na pripravovanú Vinnú cestu Záhorie, ktorá sa
uskutoční 6.9.2014 v našej obci vo vinných sklepoch našich občanov. Poslanci diskutovali
o výške dotácie a rozhodli o priznaní dotácie vo výške 200,00 €.
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HLASOVANIE:

Za:

7 poslanci: Sprušanský J., Poláková M., Michálik M.,
Tokoš I., Biskupič P., Iglárová M., Vrbová M.,

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 27/2014
OZ schvaľuje výšku dotácie pre miestnu organizáciu záhradkárov vo výške 200,00 na Vinnú
cestu Záhorie
E./ starosta obce informoval poslancov OZ o zmenách v personálnom obsadení pracovníkov
MŠ. Nakoľko p. Fehérová Eva ukončila v mesiaci august pracovný pomer na jej miesto bude
prijatý od 01.09.2014 nový pracovník a to p. Mário Tiripa

12. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil poslanec p. Michálik s dotazom spriechodnenia asfaltovej cesty
v majeri Budkovany, ktorá by mohla slúžiť ako cyklotrasa medzi našou obcou – mestom
Holíč – obcou Trnovec. Nakoľko tento areál cez, ktorý prechádza spomínaná cesta ja
uzamknutá bránou. Objekt patrí p. Jankovičovi, ktorý je zároveň dosť veľkým neplatičom
DZN. Poslanci navrhli bezodkladné riešenie poprípade exekučné konanie.

13. Záver
Tretie OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Biskupič Peter:

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

Vrbová Michaela:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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