OBEC

RADIMOV

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radimove
konaného dňa 08. 12. 2021 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 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 OZ. Vyzvala poslancov o pripomienky
a doplňujúce návrhy k predloženému programu. Poslanci s predloženým programom
a doplneným bodom súhlasili.

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Protest prokurátora k VZN č. 4/2019 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych
poplatkov v obci Radimov
5. VZN č. 1/2021 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkoch v obci
6. VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce
7. Interná smernica č. 1/2021
8. Prevádzkový poriadok posilňovne
9. Plán práce hl. kontrolóra na 1. polrok 2022
10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
11. Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na roky 2022 - 2024
12. Rozpočet 2022-2024
13. Rezervný fond
14. Rôzne
15. Diskusia
16. 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.
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli určení: Stanislav Tokoš, Lucia Žilínková
Zapisovateľ: Jaroslava Čechová

3. Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 20/2021 - splnené
Uznesenie č. 21/2021 - splnené
Uznesenie č. 22/2021 - splnené
Uznesenie č. 23/2021 - splnené
Uznesenie č. 24/2021 - splnené
Uznesenie č. 25/2021 - splnené
Uznesenie č. 26/2021 - splnené
Uznesenie č. 27/2021 - splnené
Uznesenie č. 28/2021 - splnené
Uznesenie č. 29/2021 - splnené
Uznesenie č. 30/2021 - splnené

4. Protest prokurátora k VZN č. 4/2019 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych
poplatkov v obci Radimov
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný protest prokurátora k VZN č. 4/2019.
Starostka obce vysvetlila poslancom, že predmetné VZN nespĺňa nové zákonmi stanovené
podmienky a musí byť zrušené a nahradené novým (príloha č.1).
Poslanci OZ zobrali správu na vedomie.

UZNESENIE č. 31/2021
OZ ruší 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., Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci
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5. VZN č. 1/2021 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkoch v obci
Poslancom OZ bolo VZN č. 1/2021 zaslané elektronickou poštou. Starostka obce oboznámila
poslancov so zmenami v predloženom VZN č. 1/2021. Poslanci nemali pripomienky a VZN
schválili.
UZNESENIE č. 32/2021
OZ schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych poplatkoch
v obci Radimov.
HLASOVANIE:

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

6. VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce
Predložené VZN č. 2/2021 rieši navýšenie poplatku oproti minuloročnému VZN o 1 € na zvoz
jednej smetnej nádoby z dôvodu navýšenia nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu.
Poslanci okolnosti predmetného VZN zobrali na vedomie a schválili ho.
UZNESENIE č. 33/2021
OZ schvaľuje VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Radimov
HLASOVANIE:

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

7. Interná smernica č. 1/2021
Starostka obce predložila poslancom OZ internú smernicu obce Radimov č. 1/2021, ktorá rieši
poplatky v obci mimo zákona o správnych poplatkoch. Smernica bola taktiež ako ostatný
materiál zaslaný poslancom elektronickou poštu na preštudovanie. Poslanci nemali námietky
voči predloženej smernici a prijali nasledovné uznesenie
UZNESENIE č. 34/2021
OZ schvaľuje internú smernicu č. 1/2021 o poplatkoch v obci Radimov
HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci
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8. Prevádzkový poriadok posilňovne
Starostka obce predložila poslancom OZ prevádzkový poriadok posilňovne, ktorý rieši za
akých podmienok bude posilňovňa v prevádzke. Koncom septembra bola dokončená
rekonštrukcia suterénu v budove školskej jedálne, v ktorej sa nachádza predmetná posilňovňa
. Celkové náklady na rekonštrukciu boli 29 845,66 € s tým, že 15000,00 € obec získala z fondu
rozvoja TTSK.
UZNESENIE č. 35/2021
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok posilňovne.
HLASOVANIE:

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

9. Plán práce hl. kontrolóra na 1. polrok 2022
Kontrolór obce oboznámil poslancov OZ s plánom práce hl. kontrolóra obce pre I. polrok 2022.
Plán práce bol zverejnený 15 dní pred zasadnutím OZ na vývesnej tabuli obce Radimov (príloha
č.2) V elektronickej forme bol zaslaný poslancom. Poslanci k predloženému plánu nemali
pripomienky neuložili hl. kontrolórovi naviac žiadne úlohy a prijali nasledovné uznesenie
UZNESENIE č. 36/2021
OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2022
HLASOVANIE:

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

10. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Starostka obce predložila poslancom OZ rozpočtové opatrenie č. 2/2021 úpravu rozpočtu
k 31.12.2021 (príloha č.3)
UZNESENIE č. 37/2021
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021 úpravu rozpočtu k 31.12.2021
HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci
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11. Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na roky 2022 – 2024
Kontrolór obce oboznámil poslancov OZ so svojim stanoviskom k rozpočtu pre rozpočtové
obdobie 2022-2024. Stanovisko bolo poslancom zaslané v elektronickej forme k oboznámeniu
sa. (príloha č.4) Poslanci OZ nemali pripomienky k predloženému stanovisku a zobrali ho na
vedomie.
12. Rozpočet 2022-2024
Poslancom OZ bol elektronickou poštou zaslaný rozpočet pre roky 2022 - 2024. Rozpočet
pre rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet pre roky 2023-2024 bol zostavený ako
prebytkový.
Príjmy bežné
kapitálové
finančné operácie
Celkom:

279 620,00
226 500,00
316 849,00
822 969,00

Výdavky bežné
279 620,00
kapitálové
506 049,00
finančné operácie 18 100,00
803 769,00

Prebytok hospodárenia vo výške 19 200,00 €
Poslanci nemali pripomienky a rozpočet schválili. Rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice č.5

UZNESENIE č. 38/2021
a.) OZ schvaľuje rozpočet na rok 2022
b.) OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2023-2024

HLASOVANIE:

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

13. Rezervný fond (RF)
Starostka obce predložila poslancom čerpanie rezervného fondu vo výške 4812,16 € na
splátku úveru. Zostatok RF k 31.12.2021 55 836,02 €.
UZNESENIE č. 39/2021
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu na splátku úveru vo výške 4 812,16 €
HLASOVANIE:

Za: 6 poslanci: Sasová A., Tokoš I., Vaňková K., Žilínková L,
Štefková M., Tokoš S.,
Proti: 0 poslanci
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14. Rôzne
Starostka obce
A./ informovala poslancov OZ o indikatívnej ponuke financovania od Prima banky, a.s.
prelongovanie jestvujúceho Municipálneho úveru – Univerzálny o ďalších 10 rokov
s úrokovou sadzbou 1% v objeme 109 540 €. Nakoľko nebolo poslancom predložené
stanovisko hl kontrolóra k tomuto úveru, bude dopracované a tento bod bude znovu pre jednaný
na nadchádzajúcom OZ.

B./ predložila poslancom OZ návrh na vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemku parcela č.
250/4 o výmere 26 m2 na základe predloženého GP č. 587/21 zo dňa 30.11.2021. Odôvodnenie:
Pri realizácii inžinierskej siete elektriny zhotoviteľom západoslovenská distribučná pre novú
IBV II. etapa pri po realizačnom zameraní stavby sa zistilo, že uloženie predmetnej inžinierskej
siete ide po pozemku fyzickej osoby manželov Stanislava a Aleny Tokošových, Radimov č. 96.
Z tohto dôvodu navrhujem výkup predmetného pozemku nakoľko obec Radimov bude
zriaďovať vecné bremeno uloženia inžinierskej siete na obecných pozemkoch pre ZS Dis. Cena
za vysporiadanie vlastníckeho práva je stanovená uznesením obecného zastupiteľstva č.
13/2014 v sume 2,00 €/m2.
UZNESENIE č. 40/2021
OZ schvaľuje odkúpenie pozemku parcela č. 250/4 o výmere 26 m2 v cene 2,00 €/m2 od
manželov Stanislava a Aleny Tokošových..

HLASOVANIE:

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

Zdržal sa: Tokoš S.

C./ informovala poslancov o OZ, že obci bolo listom oznámené zrušenie kamennej pošty ku
dňu 01.02.2022. Prevádzka Slovenskej pošty bola v našej obci nepretržitých 63 rokov. Na
zváženie dávam poslancom, že od tohto termínu bude budova pošty voľná. Je treba predložiť
návrhy na využitie o budovy.

D./ informovala poslancov OZ o doručenej žiadosti p. Jany Fialovej, Radimov č. 153
o zabezpečenie 23 ks cestných obrubníkov, ktoré by si samy osadili, aby zabránili stekaniu
vody z obecnej cesty na ich pozemok. Starostka obce informovala poslancov, že o tomto
probléme vie, nakoľko cesta v tomto úseku je skutočne vyspádovaná k domu č.p. 153
a osadenie obrubníkov by bolo riešením odvedenia vody pri okraji obrubníka až do potoka.
Zároveň navrhla, že ak poslanci odsúhlasia dodanie 23 ks obrubníkov p. Fialovej tie musia byť
osadené na vlastné náklady p. Jany Fialovej Radimov č.p. 153 do 30.06.2022.
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UZNESENIE č. 41/2021
OZ schvaľuje Jane Fialovej bytom Radimov 153 zakúpenie 23 ks cestných obrubníkov.
Osadenie obrubníkov vykoná žiadateľka na vlastné náklady do 30.06.2022

HLASOVANIE:

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

E./informovala poslancov OZ o doručenom liste z advokátnej kancelárie JUDr. Baltazár
Mucska, Vajnorská 55, Bratislava (príloha č. 6), že prevzali právne zastupovanie rodiny
Mackových Radimov č. p. 4, vo veci uplatňovania ich vlastníckeho práva a ochrany ich
majetku, na ktorom dochádza nekonaním obce ako vlastníka susedného pozemku ku škode.
Poslanec Tokoš S. navrhol riešenie danej veci súdnou cestou. Nakoľko zo strany obce bolo
predložených niekoľko riešení , ktoré boli pre druhú stranu nevyhovujúce. Ostatní poslanci
s týmto názorom taktiež súhlasili a navrhujú riešiť vec formou právneho zástupcu, ktorý by
obec v danej veci zastupoval.
Starostka obce poslancov informovala, že oslovila advokátsku kanceláriu
JUDr. Jozef SOTOLÁŘ, PhD, Južná trieda č.1, 040 01 Košice o stanovisko k danej veci.
Poslanci s týmto postupom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie

UZNESENIE č. 42/2021
OZ schvaľuje zastupovanie obce Radimov advokátskou kanceláriou JUDr. Jozef SOTOLÁŘ,
PhD, Južná trieda č.1, 040 01 Košice, Slovenská republika v právnej veci voči rodine
Mackovej Radimov č.p. 4

HLASOVANIE:

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

15. Diskusia
Štefková M – vysadenie tradičných ovocných stromov napr. na školskom dvore (MŠ)
Odpoveď – nie je problém, ale musíte určiť vhodné miesto k výsadbe a hlavne, aby bol
pozemok obecný na cudzích sa výsadba realizovať nedá Pokiaľ bude výsadba v areáli MŠ je
potrebné zabezpečiť niekoho, kto sa bude o stromy starať..
Tokoš I – zelená alej - vetrolam za IBV II. etapa
Odpoveď – áno o tom sa hovorilo, ale bývalé vedenie obce nevykúpilo pozemky, aby sa táto
alej sa mohla na nich realizovať, V novom geometrickom zameraní sa s tým znovu počíta, ale
pozemky sa musia vykúpiť od vlastníkov
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16. Záver
Obecné zastupiteľstvo ukončila starostka obce, poďakovala všetkým prítomným za účasť
popriala všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov

Príloha: schválenie uznesení starostkou obce

V Radimove, dňa 13.12.2021

Biskupičová Kristína
Starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Stanislav Tokoš
Lucia Žilínková
Zapísala:
Jaroslava Čechová

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

....................................
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Príloha schválenie uznesení

Schválenie uznesení z Obecného zastupiteľstva v Radimove konaného dňa 08.12.2021 starostkou Obce Radimov Kristínou Biskupičovou
Číslo
dátum
text uznesenia
výrok
podpis starostky
uznesenia
výroku
31/2021
schvaľujem
13.12.2021
OZ ruší VZN č. 4/2019 o určení náležitostí miestnych daní a miestnych
poplatkov v obci Radimov
32/2021
schvaľujem
13.12.2021
OZ schvaľuje VZN č. 1/2021 o určení náležitostí miestnych daní
a miestnych poplatkoch v obci Radimov.
33/2021
schvaľujem
13.12.2021
OZ schvaľuje VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Radimov
34/2021
schvaľujem
13.12.2021
OZ schvaľuje internú smernicu č. 1/2021 o poplatkoch v obci Radimov
35/2021

OZ schvaľuje prevádzkový poriadok posilňovne.

schvaľujem

13.12.2021

36/2021

OZ schvaľuje plán práce hl. kontrolóra na I. polrok 2022

schvaľujem

13.12.2021

37/2021

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021 úpravu rozpočtu k 31.12.2021 schvaľujem

13.12.2021

38/2021

a.) OZ schvaľuje rozpočet na rok 2022
b.) OZ berie na vedomie rozpočet na roky 2023-2024
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu na splátku úveru vo výške
4 812,16 €
OZ schvaľuje odkúpenie pozemku parcela č. 250/4 o výmere 26 m2 v cene
2,00 €/m2 od manželovou Stanislava a Aleny Tokošových..
OZ schvaľuje Jane Fialovej Radimov 153 zakúpenie 23 ks cestných
obrubníkov. Osadenie obrubníkov vykoná žiadateľka na vlastné náklady do
30.06.2022

schvaľujem

13.12.2021

schvaľujem

13.12.2021

schvaľujem

13.12.2021

schvaľujem

13.12.2021

39/2021
40/2021
41/2021
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Príloha schválenie uznesení
42/2021

OZ schvaľuje zastupovanie obce Radimov advokátskou kanceláriou JUDr. schvaľujem
Jozef SOTOLÁŘ, PhD, Južná trieda č.1, 040 01 Košice, Slovenská republika
v právnej veci voči rodine Mackovej Radimov č.p. 4

13.12.2021
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