OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 13. 09. 2016

Prítomní:

viď prezenčná listina

4. 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 6, 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.3/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej
jedálni.
5. IBV za OcÚ II. etapa
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.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ivana Pochylá, Ivan Tokoš
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 12/2016 - splnené
Uznesenie č. 13/2016 - splnené
Uznesenie č. 14/2016 - splnené
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4. VZN č.3/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhradv školskej
jedálni.
Starosta obce predložil poslancom VZN č. 3/2016 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ,
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni. Poslanci s VZN boli včas oboznámený, pripomienky
neboli žiadne, VZN bolo schválené bez výhrad

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 15/2016
OZ schvaľuje VZN č. 3/2016 o o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady
v školskej jedálni.

5. IBV za OcÚ II. etapa
A./ Starosta obce informoval poslancov OZ o dokončených projektoch inžinierskych sieti na
IBV za OcÚ II. etapa. Rozvody voda 92 457,00 €; plyn 40 000,00 €; elektrina 94 500,00 €;
verejné osvetlenie 25 500,00 €; cesta 375 276,00 €.

B./ starosta obce oboznámil poslancov so stanoviskom slovenské pozemkového fondu (SPF)
o odpredaji parcely č.1040/16,34,35,36,37 o výmere 277,75 m2 z 1/4 obci Radimov v cene
8,00 €/m2. Obec Radimov vlastní predmetné pozemky z ¾. Odkúpenie ¼ od SPF je nutné
nakoľko na predmetných parcelách sa budú križovať inžinierske siete pre II. etapu IBV za
OcÚ.

HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 16/2016
OZ schvaľuje odkúpenie parciel č. 1040/16,34,35,36,37 o výmere 277,75 m2 od Slovenského
pozemkového fondu v cene 8,00 €/ m2
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6. Rôzne
A./ poslanci navrhli starostovi obce, aby vjazd na stojisko odpadov bol vybetónovaný nie
z betónových kociek
B./ poslanci žiadajú, aby bol vyhotovený rozpis vývozu odpadov na celý rok .
C./ poslanci sa dohodli, že v stojisku odpadov bude kontajner na plechovky červenej farby
a taktiež budú do každej domácnosti dané červené vrecia na kovový odpad, ktorý sa bude
podľa harmonogramu vývoz pravidelne zberať.
D./ starosta oboznámil poslancov OZ o odkúpení pozemku parcela č. 23/1 o šírke 1 m2 po
celej dĺžke pozemku parcela č. 22/1 vlastníka p. Romana Vallu. Poslanci diskutovali
a dohodli sa na riešení zápisu vecného bremena o šírke 1 m2 po celej dĺžke pozemku parcela
č. 23/1 v prospech Romana Vallu,
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:
UZNESENIE č. 17/2016
OZ schvaľuje zápis vecného bremena na parcele č.23/1 v prospech Romana Vallu

7. Diskusia
V diskusii poslankyňa Pochylá navrhla či by bolo možné v sklepe KD urobiť klímu z dôvodu
nedostatočnej kapacity chladiarenských zariadení
Poslanec Tokoš navrhol vyčistenie odvetrania v sklepe nakoľko je zanesené.
Poslankyňa Pochylá navrhla , aby sa pripravila cenová ponuka na rekonštrukciu obecnej
budovy kabíny TJ fasáda, strecha
Starosta obce informoval poslancov o dodávateľovi plotu na školský dvor je to SOŠ Gbely
v cene cca 2000,00 €, dĺžka zhotovovaného plotu 50m
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8. Záver
Štvrté OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ivana Pochylá:
Ivan Tokoš:

Zapísala:
Biskupičová Kristína
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