OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 11. 12. 2019 o 18:00 hod v malej sále kultúrneho domu

Prítomní:

viď. prezenčná listina

Zasadanie Obecného zastupiteľstva v Radimove otvorila a viedla starostka obce Kristína
Biskupičová. Konštatovala, že z celkového počtu 7 poslancov sú prítomní 6, teda obecné
zastupiteľstvo je v zmysle § 2 ods. 2 Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov uznášaniaschopné.
Prítomným poslancom predložila program zasadnutia a vyzvala ich o pripomienky
a doplňujúce návrhy k predloženému programu. Poslanci s predloženým programom súhlasili.

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2019
5. VZN č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ.
6. VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Radimov
7. VZN č. 4/2019 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
Radimov
8. Úprava rozpočtu k 31.12.2019
9. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
10. Rozpočet na roky 2020- 2022
11. Čerpanie rezervného fondu
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
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1. Otvorenie
Zasadanie OZ v Radimove otvorila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov a občanov.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Katarína Vaňková, Monika Štefková
Zapisovateľ: Ing. Dana Svitková
3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 22/2019 - splnené čiastočne vpuste realizácia jar 2020
Uznesenie č. 23/2019 - splnené
Uznesenie č. 24/2019 - splnené
Uznesenie č. 25/2019 - splnené
Uznesenie č. 26/2019 - splnené
Uznesenie č. 27/2019 - splnené
Uznesenie č. 28/2019 - splnené
Uznesenie č. 29/2019 - splnené

4. Plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2019
Poslancom OZ bol elektronickou formou predložený plán práce hl. kontrolóra na I. polrok
2020. Poslanci nemali pripomienok a plán práce schválili.
UZNESENIE č. 30/2019
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2020
HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci:

5. VZN č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ.
Starostka obce predložila poslancom návrh VZN č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v MŠ a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
ŠJ. Na návrh vedúcej školskej jedálne pri MŠ Radimov p. Žilínkovej sa v predloženom VZN
znižuje tarifné pásmo pre stravnú jednotku pre deti od 2 o 6 rokov z tretieho pásma na druhé
pásmo. Poslanci nemali voči tejto zmene žiadne výhrady.
UZNESENIE č. 31/2019
OZ schvaľuje VZN č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ.
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HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci

6. VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane
z nehnuteľnosti na území obce Radimov
Starostka obce predložila poslanom VZN o dani z nehnuteľnosti. Nakoľko dňa 22.11.2019
bola pracovná porada kde sa prerokovali všetky VZN, ktoré sa predkladajú na zastupiteľstve
dňa 11.12.2019 poslanci nemali už žiadne pripomienky .
UZNESENIE č. 32/2019
OZ schvaľuje VZN 3/2019 o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania
dane z nehnuteľnosti na území obce Radimov

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci:

7. VZN č. 4/2019 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov v obci
Radimov
Predložené VZN poslanci schváli bez pripomienok
UZNESENIE č. 33/2019
OZ schvaľuje VZN č. 4/2019 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkov
v obci Radimov

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci:

8. Úprava rozpočtu k 31.12.2019
Starostka obce predložila rozpočtové opatrenie č.2/2019 viď príloha č.1. Rozpočtové
opatrenie bolo zverejnené 15 dní pred zasadnutím na obecnej výveske k pripomienkovaniu a
bolo prejednané na pracovnej porade poslancov. Zároveň uviedla, že v rozpočte ku koncu
roka budú urobené malé zmeny, ktoré budú priblížené ku skutočnosti.
UZNESENIE č. 34/2019
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 úpravu rozpočtu k 31.12.2019
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HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci:

9. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
Stanovisko hl. kontrolóra bolo poslancom zaslané emailom spolu s ostatnými podkladmi.
K predloženému stanovisku nemali poslanci žiadne pripomienky. Stanovisko tvorí prílohu
zápisnice. OZ stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 zobralo na
vedomie.
10. Rozpočet na roky 2020- 2022
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný rozpočet pre roky 2020- 2022. Rozpočet pre
rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný.
Príjmy bežne
293 530,00
Výdavky bežné
257 505,00
kapitálové
47 824,67
kapitálové
318 936,67
finančné operácie 241 000,00
finančné operácie 5 913,00
Celkom:
582 354,67
582 354,67

Poslanci nemali pripomienky a rozpočet chválili.
UZNESENIE č. 35/2019
OZ schvaľuje rozpočet pre rok 2020
UZNESENIE č. 36/2019
OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2021-2022

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci:

11. Čerpanie rezervného fondu
Starostka obce predložila poslancom návrh čerpanie rezervného fondu (RF) vo výške
16 373,32 €. Poslanci schválili návrh bez pripomienok.
UZNESENIE č. 37/2019
OZ schvaľuje čerpanie RF vo výške 16 373,32 €
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HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci:

12. Rôzne
A./ Starostka obce navrhla odmenu kronikárovi obce p. Jozefovi Žilínkovi vo výške 100,00 €
a hl. kontrolórovi vo výške 200,00 €. Poslanci predložený návrh schválili.
UZNESENIE č. 38/2019
OZ schvaľuje odmenu kronikárovi vo výške 100,00 € a hl. kontrolórovi vo výške 200,00 €

HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci:

B./ Starostka obce informovala poslancov OZ:
-

O schválenej dotácii vo výške 10 000 € na samo zavlažovací systém so spoluúčasťou
obce 3334 €.
O schválenej dotácii na dostavbu dvojgaráže DHZ vo výške 11 249,00 €

Informácia o schválení predmetných dotácií je verejne známa a prístupná na internetových
stránkach poskytovateľa, ale zmluvne ešte zatiaľ k dnešnému dňu nie sú podpísané.
-

Informácia o stave IBV inžinierske siete k dnešnému dňu sú podpísané všetky zmluvy
k realizácii sieti IBV. Je na rozhodnutí OZ o ich začatí.

-

Na neustále ústne dotazy občanov o odstránení tují z miestneho cintorína, ktoré sú
prestarlé. Starostka obce vyzvala poslancov na vyjadrenie sa k danej veci. Bol prítomný
aj arboretista zo Senice, ktorý tiež konštatoval, že viacero tují je vo veľmi zlom
zdravotnom stave a nie je vylúčené ich zlomenie a poškodenie hrobových miest.
Poslanci súhlasili z výrubom

UZNESENIE č. 39/2019
OZ schvaľuje výrub tují na miestnom cintoríne
HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci:
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C./ Zástupkyňa starostky obce Mgr. Katarína Vaňková navrhla zvýšenie platu starostky obce
o 10 % od 01.01.2020 čo predstavuje sumu 186,00 €/ mesiac
UZNESENIE č. 40/2019
OZ schvaľuje zvýšenie platu starostky obce o 10 % od 01.01.2020

HLASOVANIE:

Za: 4 poslanci: Sasová A., Vaňková K., Žilínková L., Štefková M.
Proti: 0 poslanci

Zdržali sa: Pavlík J., Tokoš I.,

13. Diskusia

----------------

14. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala sa prítomným za účasť. Popriala
príjemne prežitie vianočných sviatkov

Príloha: schválenie uznesení starostkou

V Radimove, dňa 16.12.2019

Biskupičová Kristína
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Katarína Vaňková

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

Monika Štefková

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

Zapísala:
Ing. Dana Svitková

.....................................
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Príloha schválenie uznesení
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 11.12. 2019 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou

Číslo
text uznesenia
uznesenia
30/2019
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2020

schvaľujem

dátum
výroku
16.12.2019

schvaľujem

16.12.2019

schvaľujem

16.12.2019

schvaľujem

16.12.2019

34/2019

OZ schvaľuje VZN č. 5/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov v ŠJ.
OZ schvaľuje VZN 3/2019 o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania
a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Radimov
OZ schvaľuje VZN č. 4/2019 o určení náležitostí miestnych daní
a miestnych poplatkov v obci Radimov
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2019 úpravu rozpočtu k 31.12.2019

schvaľujem

16.12.2019

35/2019

OZ schvaľuje rozpočet pre rok 2020

schvaľujem

16.12.2019

36/2019

OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2021-2022

schvaľujem

16.12.2019

37/2019

OZ schvaľuje čerpanie RF vo výške 16 373,32 €

schvaľujem

16.12.2019

38/2019

schvaľujem

16.12.2019

39/2019

OZ schvaľuje odmenu kronikárovi vo výške 100,00 € a hl. kontrolórovi vo
výške 200,00 €
OZ schvaľuje výrub tují na miestnom cintoríne

schvaľujem

16.12.2019

40/2019

OZ schvaľuje zvýšenie platu starostky obce o 10 % od 01.01.2020

schvaľujem

16.12.2019

31/2019

32/2019
33/2019

výrok

podpis starostky
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