OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 29. 04. 2020 o 17:00 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 7, 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. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019
7. Záverečný účet obce za rok 2019
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Radimov k indikatívnym ponukám financovania
technickej infraštruktúry IBV II. etapa za OCÚ
9. Indikatívne ponuky financovania pre obec Radimov
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
1. Otvorenie
Zasadanie OZ v Radimove otvorila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov a kontrolóra obce.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Ivan Tokoš, Ing. Monika Štefková
Zapisovateľ: Mgr. Katarína Vaňková
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3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 22/2019 - splnené čiastočne - vpuste (realizácia jar 2020)
Uznesenie č. 1/2020 - splnené
Uznesenie č. 2/2020 - splnené
Uznesenie č. 3/2020 - splnené
Uznesenie č. 4/2020 - splnené
Uznesenie č. 5/2020 - splnené
Uznesenie č. 6/2020 - splnené
4. Voľba hl. kontrolóra obce
Dňa 12.03.2020 bola vyhlásená voľba kontrolóra obce. Z dôvodu pandémie COVID – 19 sa
OZ na základe vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR neuskutočnilo, ale poslanci prejavili svoju
vôľu písomnou formou a odsúhlasili vyjadrenie viď. príloha č. 1. Na základe uvedeného
poslanci prijímajú nasledovné uznesenie.
UZNESENIE č. 7/2020
OZ volí do funkcie hlavného kontrolóra obce p. Ivana Gronského od 01.04.2020
HLASOVANIE:

Za: 7 poslancov: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Tokoš S., Pavlík J.
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci

5. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
Poslancom OZ bolo elektronickou poštou zaslané stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu za rok 2019 viď. príloha č.2. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Radimov za rok 2019 na vedomie.
6. Správa audítora o overení účtovnej závierky
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaná správa audítora o overení účtovnej závierky
za rok 2019. (viď. príloha č. 3). Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali správu audítora
o overení účtovnej závierky obce Radimov za rok 2019 na vedomie
7. Záverečný účet obce
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný záverečný účet obce za rok 2019. Záverečný
účet obce je dokument, ktorý rozoberá ekonomickú činnosť obce. Vychádza z plnenia rozpočtu
obce podľa jednotlivých kapitol. Podrobne je zhodnotené plnenie príjmov a výdavkov bežných
i kapitálových podľa jednotlivých položiek. V záverečnom účte je zhodnotená tvorba
a použitie prostriedkov rezervného fondu za rok 2019 a rovnako i tvorba a použitie sociálneho
fondu.
Schodok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 vo výške 5 133,35 €, zistený podľa
ustanovenia §10 odst. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
bol vysporiadaný zostatkom finančných operácii za rok 2019.
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume 5 133,35 € bol navrhnutý poslancami OZ použiť na vysporiadanie schodku
bežného a kapitálového rozpočtu pre rok 2019.
Vylúčenie z prebytku hospodárenia:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR- dotácia na stravu 544,80 €
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky ŠJ 580,34 €
Samostatne bola rozobraná bilancia aktív a pasív obce k 31.12.2019. Aktíva obce k 31.12.2019
predstavujú 1 460 236,11 €.
Samostatná časť je venovaná vývoju dlhu obce k 31.12.2019. Voči ŠFRB na výstavbu 6 bD je
zostatok dlhu 69 323,86 €. U komunálneho univerzálneho úveru je výška dlhu 45 768,78 € čo
predstavuje 14,15 % z bežných príjmov.
Zo strany poslancov k záverečnému účtu obce neboli žiadne pripomienky a prijali nasledovné
uznesenie
UZNESENIE č. 8/2019
OZ berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
b) správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019
OZ schvaľuje záverečný účet obce Radimov za rok 2019 bez výhrad.
HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J., Tokoš S.
Proti: 0 poslanci; Zdržal sa: 0

UZNESENIE č. 9/2020
OZ schvaľuje presun prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 23 232,30 €
do rezervného fondu a budú použité na kapitálové výdavky, splátky úveru.
HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J., Tokoš S.
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa: 0

8. Stanovisko hl. kontrolóra obce Radimov k indikatívnym ponukám financovania
technickej infraštruktúry IBV II. etapa za OcÚ
Stanovisko k indikatívnym ponukám predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Ivan Gronský.
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pred prijatím návratných
zdrojov financovania hlavný kontrolór obce preveril dodržanie podmienok na prijatie úveru na
investičné výdavky v zmysle schválenia obecným zastupiteľstvom vo výške 120 000 EUR.
Predložené boli 3 ponuky, od Slovenskej sporiteľne, a. s. 2 varianty; 1 variant od
Československej obchodnej banky, a. s. a ponuka od Všeobecnej úverovej banky, a. s. Pri
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posudzovaní hlavný kontrolór vychádzal z informácií, ktoré mu boli v danej chvíli k dispozícii.
V závere Ing. Gronský skonštatoval, že ponuka od Slovenskej sporiteľne, a.s. je najvýhodnejšia.
Indikatívne ponuky financovania a stanovisko hlavného kontrolóra obce sú prílohou tejto
zápisnice. (príloha č.4)
Starostka obce uviedla, že je v súčasnej dobe priaznivá situácia zobrať úver. Predmetný úver
by bol použitý na financovanie vodovodnej infraštruktúry na IBV II etapa. Obec disponuje
s finančnými prostriedkami rezervného fondu no tieto nepokryjú náklady na inžinierske siete
v objeme 675 119,33 €. Ak by obec zobrala úver v maximálnej možnej výške 120 000 € i tak
viac ako polovicu musí obec dofinancovať predajom stavebných pozemkov v cene cca 45,00
€/m2. V súčasnej dobe má obec čerpaný úver DEXIA komunál vo výške 45 768,78 EUR, s
úročením 1,75 % a úver ŠFRB, ktorý sa do zadlženosti obce neráta.
Ponúkaný úver zo SLSP, a. s. vo výške 120 000 EUR, FIX na 10 rokov so zmluvným úrokom
1,10 %

9. Indikatívne ponuky financovania pre obec Radimov
Tomuto bodu programu sa obecné zastupiteľstvo venovalo v bode programu č. 8.
Starostka obce dala hlasovať poslancom o návrhu prijatia úveru vo výške 120 000 EUR.
UZNESENIE č. 10/2020
a) OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov
financovania obce Radimov
b) OZ berie na vedomie predložené indikatívne ponuky financovania pre obec Radimov
c) OZ schvaľuje prijatie úveru od SLSP, a. s., fixná úroková sadzba na 10 rokov, vo výške
1,10 % p. a.
d) OZ schvaľuje prijatie úveru vo výške 120 000,00 €
e) OZ schvaľuje použitie úveru na financovanie investičných potrieb obce, budovanie
technickej infraštruktúry v lokalite IBV II etapa – verejný vodovod,

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J., Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa: 0

9. Rôzne
A./ Finančné náklady infraštruktúry na IBV II. etapa
Starostka obce znovu zhrnula informácie z pracovnej porady poslancov zo dňa 23.04.2020
ohľadom finančných nákladov infraštruktúry na IBV II. etapa (príloha č.5)
Ing. Pavlík navrhol, že by bolo potrebné zistiť, aký je skutočný záujem o kúpu stavebných
pozemkov za účelom následnej výstavby rodinných domov v našej obci
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Poslanci navrhli informovať verejnosť o predaji pozemkov v obci Radimov formou bilbordu,
zverejniť informáciu na webstránke obce, v regionálnom rádiu /Záhorácke rádio/,
v regionálnych novinách Senicko - Skalicko, v regionálnej televízii WYWAR Holíč.
Poslanci prijali nasledovné uznesenie
UZNESENIE č. 11/2020
OZ poveruje starostku obce zabezpečením všetkých prác, ktoré súvisia s realizáciou výstavby
na IBV II. etapa.

HLASOVANIE:

Za: 7 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J., Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa: 0

B./ Žiadosť p. Stanislavy Mackovej
Na OÚ bola podaná žiadosť, v ktorej p. Stanislava Macková žiada o úpravu terénu bytovky,
nakoľko bola na pozemku navezená zemina a nahrnutá k plotu rodinného domu č.4
a poškodzuje murovaný plot. Žiadosť bola na OZ prejednaná. (príloha č.6)
UZNESENIE č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie žiadosť p. Stanislavy Mackovej o úpravu terénu bytovky
b) neschvaľuje žiadosť p. Stanislavy Mackovej o úpravu terénu bytovky

HLASOVANIE:

Za: 0 poslanci;
Proti:

Zdržal sa: 0

7 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Pavlík J., Tokoš S.,

C./ Investície pre rok 2020
Starostka obce pripomenula ďalšie investičné akcie v obci ktoré sú rozpracované viď. príloha
č.5 bod 2,3,4
Ing. Pavlík sa vyjadril k sume za zavlažovací systému ihriska. Zdá sa mu, že rozpočet na
vybudovanie zavlažovacieho systému je stále navyšovaný.
Starostka nie je navyšovaný je stále ten istý
D./Zavezenie starého kúpaliska
Starostka predniesla návrh na zavezenia starého kúpaliska. Poslanci s týmto návrhom
nesúhlasili a navrhli jeho vyčistenie a úpravu jeho okolia.
E./ Rekonštrukcia parkiet v KD
Starostka predložila cenovú ponuku na renováciu parkiet v KD.
p. Sasová navrhla, aby sa začala rekonštrukcia od stropu. Poslanci navrhli, aby sa dala
vypracovať cenová ponuka na zateplenie a zníženie stropu, vymaľovanie a následne až
renovácia parkiet.
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10. Diskusia
A./ Starostka pripomenula nutnosť kúpiť úžitkové vozidlo, ktoré by slúžilo pracovníkom obce
pri ich práci.
Ing. Pavlík sa vyjadril, že preverí možnosti kúpy, prípadne dovozu staršieho vozidla na
pracovné účely.
B./ Mgr. Vaňková navrhla zvážiť úpravu priestorov, ktoré slúžia ako posilňovňa. V súčasnosti
majú o cvičenie mladí ľudia zvýšený záujem a priestory v suteréne školskej jedálne sú
v nevyhovujúcom stave.
Ing. Pavlík vyjadril odmietavý postoj.
Starostka obce súhlasila so zistením nákladov na potrebné úpravy.

11. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala všetkým prítomným za účasť.

Príloha: schválenie uznesení starostkou obce

V Radimove, dňa 04.05.2020

Biskupičová Kristína
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Ivan Tokoš

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

Ing. Monika Štefková

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

Zapísala:
Mgr. Katarína Vaňková

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

6

Príloha schválenie uznesení
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 29.04. 2020 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou

Číslo
text uznesenia
uznesenia
7/2020
OZ volí do funkcie hlavného kontrolóra obce p. Ivana Gronského od
01.04.2020
8/2020
OZ berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
b) správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2019
OZ schvaľuje záverečný účet obce Radimov za rok 2019 bez výhrad.
9/2020
OZ schvaľuje presun prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo
výške 23 232,30 € do rezervného fondu a budú použité na kapitálové výdavky,
splátky úveru.
10/2020
OZ berie na vedomie
a) stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných zdrojov
financovania obce Radimov
b) predložené indikatívne ponuky financovania pre obec Radimov
OZ schvaľuje
c) prijatie úveru od SLSP, a. s., fixná úroková sadzba na 10 rokov, vo
výške 1,10 % p. a.
d) prijatie úveru vo výške 120 000,00 €
e) použitie úveru na financovanie investičných potrieb obce, budovanie
technickej infraštruktúry v lokalite IBV II etapa – verejný vodovod
11/2020
OZ poveruje starostku obce zabezpečením všetkých prác, ktoré súvisia
s realizáciou výstavby na IBV II etapa.
12/2020
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie žiadosť p. Stanislavy Mackovej o úpravu terénu bytovky
b) neschvaľuje žiadosť p. Stanislavy Mackovej o úpravu terénu bytovky

schvaľujem

dátum
výroku
04.04.2020

schvaľujem

04.04.2020

schvaľujem

04.04.2020

schvaľujem

04.04.2020

schvaľujem

04.04.2020

schvaľujem

04.04.2020

výrok

podpis starostky

7

Príloha schválenie uznesení
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