OB EC

RAD IM OV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 09. 09. 2020 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. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže predaj stavebných pozemkov.
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
1. Otvorenie
Zasadanie OZ v Radimove otvorila a viedla starostka obce p. Kristína Biskupičová, ktorá na
OZ privítala prítomných poslancov.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Lucia Žilínková, Ivan Tokoš
Zapisovateľ: Jaroslava Čechová

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 22/2019 - splnené čiastočne - vpuste (realizácia jar 2020)
Uznesenie č. 20/2020 - splnené
Uznesenie č. 21/2020 - splnené
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4. Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
Hlavným bodom programu dnešného zasadnutia OZ bola podľa stanovených termínov 09.09.
2020 uzávierka druhého kola verejnej obchodnej súťaže na predaj stavebných pozemkov na
IBV za OcÚ II. etapa „Párovce“. Všetci poslanci obecného zastupiteľstva sú zároveň členmi
výberovej komisie, ktorá rozhoduje o odpredaji uvedených pozemkov. V tomto termíne nebola
obci doručená žiadna žiadosť o kúpu stavebného pozemku. Termín uzávierky tretieho kola je
stanovený na 18. novembra 2020.
Obecné zastupiteľstvo túto informáciu zobralo na vedomie.

5. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov OZ o:
A./ žiadosti p. Stanislavy Mackovej o znovu posúdenie stavu na mieste. Starostka navrhla
poslancom OZ o zvolanie štátneho stavebného dohľadu na posúdenie danej situácie. (viď.
príloha č.1). Poslanci s návrhom súhlasili.
B./ stave inžinierskych sietí na IBV II. etapa za OcÚ „Párovce“. Plyn je ukončený, bude sa
žiadať o kolaudáciu. Voda ja taktiež hotová, čaká sa na pripojenie elektromeru, aby bola
funkčná regulačná stanica vody a začne sa s prípravou na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
Na IBV II. etapa je vybudovaný kufor cesty. Starostka obce navrhla poslancom OZ, aby pri
dobudovaní cesty na IBV II. etapa bola zároveň upravená aj cesta na IBV I. etapa,
nakoľko obyvatelia by si chceli dokončiť vjazdy k svojim nehnuteľnostiam a potrebujú výšku
cesty. Predpokladaný rozpočet na úpravu cesty I. etapy je 13 360,45 €. Poslanci k uvedenej
úprave cesty I. etapy nemali námietky a prijali nasledovné uznesenie:
UZNESENIE č. 22/2020
OZ schvaľuje úpravu cesty IBV I. etapa v sume 13 360,45 €.

HLASOVANIE:

Za: 6 poslancov: Vaňková K., Sasová A., Štefková M., Žilínková L,
Tokoš S., Tokoš I
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci

K elektrifikácii IBV II. etapa sa dňa 08.09.2020 uskutočnila obhliadka trasy so zástupcami
západoslovenská distribučná, realizácia by mala začať prebiehať v najbližších dňoch, hneď ako
dostanú vyjadrenie od polície k dopravnému značeniu.
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C./ obec požiadala o vrátenie nákladov na vynaložené mzdy
pedagogických
a nepedagogických zamestnancov MŠ v sume 6 463,87 €. Tieto boli obci schválené a zároveň
aj pripísané na účet obce.
D./ v mesiaci október prebehne náhradná výsadba pri DS v parku pred kostolom a na cintoríne
v sume 3000,00 €. Starostka obce navrhla poslancom vybudovať osvetlenie cintorína
v predpokladanej sume cca 2 000,00 €. Poslanci s návrhom starostky na vybudovanie osvetlenia
súhlasili.
E./ cenových ponúkách na vybudovanie verejného osvetlenia.
Ponuky firiem:
Pro Alter v sume 14 942,40 s DPH bez montáže.
JD Rozhlasy 8 693,53 € s DPH bez montáže.
EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. v sume 17 772,00 € s DPH, ponuka platby na splátky, cena
bez montáže. Poslanci o návrhu diskutovali a zhodli sa, že s výberom vhodnej firmy sa počká,
predmetná vec by sa dala riešiť o rok, podľa finančnej situácie obce.
F./ priebežne vyhotovenom geometrickom pláne na výkup pozemkov od bytového domu č. p.
1 po kapličku pri odbočke na Budkovany, výmera pozemkov je 7 945 m2, čo predstavuje cenu
podľa bonity pôdy v našom katastre obce Radimov v sume 4 449,20 €.
G./ zmenách v odpadovom hospodárstve. Obec má k dispozícii čipový systém označovania
popolníc, ktorý by mal byť namontovaný v priebehu októbra 2020. Systém bude zaznamenávať
hmotnosť a vývoz popolnice pridelenej majiteľovi nehnuteľnosti s elektronickým výstupom.
Systém by mal byť spustený do ostrej prevádzky od 01.01.2021. Z uvedeného vyplýva, že bude
potreba upraviť VZN o poplatkoch za vývoz a likvidáciu TKO.
H./ finančnej situácii obce k 31.08.: Príjmy: 185 995 €, Výdavky: 130 019 €, Predbežný
výsledok hospodárenia + 55 900 €.
CH./ obecnej knižnici, ktorá má zastaralí knižničný fond, nenakupujú sa do nej nové
knihy, nenavštevujú ju čitatelia a v podstate neplní svoju funkciu. Starostka obce navrhla
vyradenie knižnice zo siete. Poslanci o informácii diskutovali a zhodli sa, že sa pokúsia
knižnicu opäť uviesť do života, aby ju navštevovali znovu čitatelia. V tom prípade starostka
upozornila že je potrebné schváliť štatút knižnice a výpožičný poriadok.

UZNESENIE č. 23/2020
OZ schvaľuje výpožičný poriadok a štatút knižnice.
HLASOVANIE:

Za: 6 poslancov: Vaňková K., Sasová A., Štefková M., Žilínková L,
Tokoš S., Tokoš I
Proti: 0 poslanci;

Zdržal sa:0 poslanci
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6. Diskusia
------------------------

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

Príloha: schválenie uznesení starostkou obce

V Radimove, dňa 16.09.2020

Biskupičová Kristína
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Lucia Žilínková

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

Ivan Tokoš

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

Zapísala:
Jaroslava Čechová

....................................
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Príloha schválenie uznesení
Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 09.09.2020 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou
Číslo
dátum
text uznesenia
výrok
podpis starostky
uznesenia
výroku
22/2020
schvaľujem
16.09.2020
OZ schvaľuje úpravu cesty IBV I. etapa v sume 13 360,45 €
23/2020

OZ schvaľuje výpožičný poriadok a štatút knižnice.

schvaľujem

16.09.2020
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