OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 24. 07. 2017

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 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. Výzva MVSR – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
5. Riešenie exekúcie p. Kozanková Oľga
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: Ivan Tokoš, Peter Biskupič
Zapisovateľ: Biskupičová Kristína

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 4/2017 - splnené
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4. Výzva MVSR č.7 Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Starosta 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). Nakoľko sa budúci rok uskutoční 130. výročie založenia
dobrovoľného hasičského zboru v Radimove a budova DHZ potrebuje bezodkladnú
rekonštrukciu predkladám poslancom žiadosť o rekonštrukciu z výzvy MVSR vo výške
30 000 € + 5 % spoluúčasť obce. Poslanci o výzve diskutovali a prijali nasledovné uznesenie.
HLASOVANIE:

Za:

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

Proti:

0 poslanci:

UZNESENIE č. 10/2017
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 v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ Celková výška
projektu 30 000 € + 5% spoluúčasť (31 500,00 €)

5. Riešenie exekúciu p. Kozanková Oľga
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou občianky a našej pracovníčky p. Oľgy
Kozánkovej, bytom Radimov č.p. 162, ktorá žiada obec o pomoc k vyriešeniu hroziacej sa
exekúcie jej rodinného domu. Zároveň vysvetlil poslancom dôvody, pre ktoré by mohla
niekoľko členná rodina prísť v rámci exekučného konania o rodinný dom. Starosta obce
navrhol túto pôžičku rodinne poskytnúť s tým, že termín vrátenia pôžičky bude najneskôr do
30.11.2017.Prílohou tejto zápisnice je jej žiadosť v ktorej je situácia podrobne rozpísaná. (viď
príloha č.1). V žiadosti menovaná uvádza aj riešenie splatenia pôžičky formou úveru, ktorý jej
pomáha zabezpečiť fy.Aporia, s.r.o. Bratislava na ktorú sa menovaná obrátila o pomoc pri
riešení exekúcie. Fy. Aporia – centrum občiansko právnej pomoci.
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HLASOVANIE:

Za:

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

Proti: 0 poslanci:

UZNESENIE č. 11/2017
OZ schvaľuje poskytnutie pôžičky p. Oľge Kozánkovej vo výške 10 000 € na vyplatenie
exekúcie rodinného domu č.p. 162 v k.ú. Radimov ktorý je v jej vlastníctve najneskôr do
30.11.2017

6. Rôzne
----------------7. Diskusia
-----------------8. Záver
Tretie OZ ukončil starosta obce a poďakoval sa prítomným za účasť.

Ing. Ján Provazník
Starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ivan Tokoš:

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

Peter Biskupič:

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

Zapísala:
Biskupičová Kristína

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