Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa
6.4.2016 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach
Prítomní: Miroslav Remenár, starosta obce
Poslanci: Botková Mária, Ing. Vlha Marek, Ing. Viliam Sagan, Vyskoč Milan, Kamil Tomovič
Ďalej boli prítomní: Mgr. Lívia Gulová – pracovníčka Ocú, Oľga Martinovičová - kontrolór
obce
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce: Ing. Vlha Marek, Kamil Tomovič
P r o g r a m:
1/ Otvorenie, určenie návrhovej komisie a overovateľov
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
3/ Úprava rozpočtu
4/ Správa o plnení rozpočtu k 31.3.2016
5/Informácie o projektoch obce
6/ Rôzne
7/ Záver

Rokovanie:
1/Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil na schválenie program rokovania a návrhovú
komisiu v zložení:
Ing. Marek Vlha, Kamil Tomovič
Predložený program rokovania bol jednohlasne schválený, ako aj návrhová komisia.
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ

Správu predložil zástupca starostu obce Ing. Sagan Viliam. Písomná správa je doložená k zápisnici.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
3/ Úprava rozpočtu
Mgr. Lívia Gulová pracovníčka obce predložila OZ Rozpočtové opatrenie č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016.
V rozpočtových opatreniach sa vykonali presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu a upravil sa
príjem o jednotlivé dotácie ( Register adries, voľby do NR SR, Úrad práce, Životné prostredie, MŠ).

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.

Mgr. Lívia Gulová pracovníčka obce predložila na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 4/2016.
V opatrení sa navýšili bežné výdavky o 3000,-Euro a kapitálové výdavky o 10 000,- Euro. Kapitálové
výdavky budú použité na vypracovanie projektu rozšírenia kanalizácie a kúpu nehnuteľnosti.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
4/ Správa o plnení rozpočtu k 31.3.2016
Mgr. Lívia Gulová predložila OZ Správu o plnení rozpočtu k 31.3.2016. Správa je priložená
k zápisnici.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
5/Informácie o projektoch obce
Starosta Miroslav Remenár informoval poslancov o projektoch, ktoré chce obec v budúcnosti
realizovať z programu „Rozvoja vidieka“. Prvým je pokračovanie budovanie chodníka s pokládkou
dažďovej kanalizácie a osvetlením od kultúrneho domu po súpisné číslo č. 81. Dokumentácia bola
odovzdaná v termíne do 10. Februára 2016. Vyhodnotenie projektu sa predpokladá v mesiaci júl až
september 2016. Druhým projektom je rekonštrukcia domu smútku, taktiež z programu „Rozvoj
vidieka“. Tento projekt bol pripravený a odovzdaný 10. marca 2016,avšak realizácia v prípade
úspešnosti sa predpokladá až v roku 2017.
6/ Rôzne
Starosta obce Miroslav Remenár predložil OZ:
- Návrh ohľadom odkúpenia pozemku s domom súpisné číslo 57.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie
- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Jednotu dôchodcov Radošovce na rok 2016
v sume 600,- Euro. OZ schválilo požadovanú sumu v súlade s VZN 4/2014 obce.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
- Žiadosť Vaškovej Andrei bytom Radošovce č. 56 o pridelenie nájomného bytu. Starosta obce
informoval poslancov, že obec nemá k dispozícii žiadny voľný byt. Pani Vašková bude zaradená do
poradovníka žiadateľov o byt.
- Žiadosť občanov o dobudovanie miestnej komunikácie pred rodinnými domami popisné čísla
6,5,141,131 a novostavba. Starosta obce informoval poslancov, že v roku 2016 nie sú v rozpočte obce
vyčlenené peniaze na dobudovanie komunikácie. Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017 sa žiadosť
opäť prehodnotí.
- Žiadosť organizácie Jednoty dôchodcov Radošovce o poskytnutie klubovej miestnosti v obci
Radošovce pre členov JD. Starosta obce navrhol priestory miestnej knižnice alebo priestory v budove
Mlyn Radošovce, ktoré slúžili pre TJ Radošovce.

- Starosta obce Miroslav Remenár informoval OZ, že oslava dňa matiek sa uskutoční 8.5.2016
- Starosta obce Miroslav Remenár predložil OZ na schválenie Cenník poplatkov obce Radošovce
- stočné 1,- Euro
- poplatok za vyhlasovanie 2,50 Euro
- poplatok za miesto 2,50 Euro
- prenájom Kultúrneho domu 60,- Euro ( s vykurovaním)
50,- Euro (bez vykurovania)
- požičanie riadu 0,03 Euro za 1 ks

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.

- Ing. Viliam Sagan predložil návrh na plat starostu obce od 1.1.2016.
Na základe § 3 ods. 1 zákona 253/1994 starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok 2015 ( 883,- Euro) a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa §4
ods. 7 (1,49Euro). Plat zaokrúhľujeme na celé € nahor.
Podľa §4 ods. 2 OZ môže tento plat rozhodnutím zvýšiť od 0 % do 70%.
Základný plat starostu obce Radošovce činí: 883,- x 1,49 = 1 315,67 Euro
Prepočet na 6 hodín 1 052,54 Euro
Navýšenie 52 %
547,32 Euro
Plat starostu od roku 2016 1 599,86 zaokrúhlene 1 600,- Euro

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
- Starosta obce Miroslav Remenár informoval poslancov OZ o sprístupnení tzv. „ Záplockej
cesty“. Cesta je v súčasnosti uvoľnená, vlastníci obdržali od obce prípis a zostáva odstrániť
bránu na parcele číslo 112/1. Poslanci zaviazali starostu osloviť p. Rmenára č. 71, aby bránu
odstránil. V prípade nesplnenia uznesenia sa bude užívanie tohto pozemku považovať ako
užívanie verejného priestranstva.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Ing. Marek Vlha poslanec OZ upozornil, že na miestnom ihrisku sú stromy, ktoré môžu
samovoľne spadnúť a spôsobiť úraz. Žiada starostu obce o preverenie stavu stromov.
Starosta prisľúbil preverenie stavu stromov.
Ing. Marek Vlha poslanec OZ dal návrh o prepojenie informačného portálu obce s portálmi
iných obcí, čo prispeje k informovanosti našich občanov o jednotlivých akciách a podujatiach
okolia. Starosta obce a poslanci OZ s návrhom súhlasili.

Uznesenie č. 1/2016-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016, 2/2016 a 3/2016
Uznesenie č. 1/2016-2: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
Uznesenie č. 1/2016-3: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie
Plnenie rozpočtu k 31.3.2016
Uznesenie č. 1/2016-4: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku s domom súpisné číslo 57.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
Uznesenie č. 1/2016-5: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dotáciu pre Jednotu dôchodcov Radošovce pre rok 2016 v sume 600,- Euro.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
Uznesenie č. 1/2016-6: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach na základe § 4 ods. 12 zák. č.253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov schvaľuje s účinnosťou od 1.1.2016 zvýšenie minimálneho mesačného platu starostu
o 52%.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

Uznesenie č. 1/2016-7: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach ukladá starostovi zabezpečiť uvoľnenie pozemku parcela číslo
112/1 odstránením brány.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 5
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

Po prejednaní všetkých bodov programu, schválení uznesení poďakoval starosta p. Remenár
Miroslav prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 19:00 hod.

Zapisovateľ: Mgr. Gulová Lívia ............................................
Overovatelia: Ing. Vlha Marek ..............................................
Kamil Tomovič ...........................................

Remenár Miroslav
starosta obce

