OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 28. 06. 2016

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 5, 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. VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci
Radimov
5. Úprava rozpočtu k 30.06.2016
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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 o plán práce hl.
kontrolóra na II. polrok 2016 ako bod č. 5, kde pôvodný bod 5,6,7,8 sa prečíslovávajú na
body 6,7,8,9. Poslanci s doplnením programu súhlasili.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Renata Dermeková, Ján Sprušasnký
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 3/2016 - splnené
Uznesenie č. 4/2016 - splnené
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Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.
Uznesenie č.

5/2016 - splnené
6/2016 - splnené
7/2016 - splnené
8/2016 - splnené
9/2016 - splnené
10/2016 - splnené
11/2016 - splnené

4. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
v obci Radimov.
Starosta obce predložil poslancom VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom, ktoré bolo poslancom zaslane elektronicky na
pripomienkovanie. Nakoľko VZN o odpadoch je stále v horúcich diskusiách a priebežne sa
bude dodatkovať podľa situácie na území obce poslanci VZN schválili bez výhrad

HLASOVANIE:

Za:

poslanci: Štefková M., Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R.,
Sprušanský J.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 12/2016
OZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom.
5. Plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2016
Hlavný kontrolór predložil poslancom plán práce na II. polrok 2016, ktorý poslanci schválili
bez výhrad.
HLASOVANIE:

Za:

poslanci: Štefková M., Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R.,
Sprušanský J.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 13/2016
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na II. polrok 2016
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6. Úprava rozpočtu k 30.06.2016
Ekonómka obce predložil poslancom OZ úpravu rozpočtu k 30.06.2016 (viď príloha č. 1 )

Zo strany poslancov k úprave neboli žiadne pripomienky.
Úprava bežné príjmy o 16 150 €
kapitálové príjmy o 100 €
finančné operácie príjmy o – 20 547,24

HLASOVANIE:

bežné výdavky o 17 088 €
kapitálové výdavky o 3 580 €

Za:

poslanci: Štefková M., Tokoš I., Pochylá I., Dermeková R.,
Sprušanský J.,

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 14/2016
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu k 30. 6. 2016 (viď. Príloha č.1)

7. Rôzne
A./ Starosta obce predložil poslancom návrh na zhotovenie zberného dvora za hasičskou
zbrojnicou. Informoval o prístupovej ceste k tomuto objektu ktorá je s časti obecná a sčasti je
vlastníkom p. Vávrová Lýdia , bytom Štefanov. Poslanci v tejto súvislosti poverili starostu,
aby vyjednel s vlastníčkou zápis vecného bremena vstupu na túto komunikáciu.

8. Diskusia
------------
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9. Záver
Tretie OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Renata Dermeková:

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

Ján Sprušanský:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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