Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa
29.03.2017 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach
Prítomní: Miroslav Remenár, starosta obce
Poslanci: Botková Mária, Ing. Vlha Marek, Ing. Viliam Sagan, Kamil Tomovič, Milan Vyskoč
Ďalej boli prítomní: Mgr. Lívia Gulová – pracovníčka Ocú, Oľga Martinovičová - kontrolór
obce
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce: Ing. Vlha Marek, Vyskoč Milan
P r o g r a m:
1/ Otvorenie, určenie návrhovej komisie a overovateľov
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
3/ Správa o plnení rozpočtu za rok 2016
4/ Úprava rozpočtu
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. Vlha Marek, Vyskoč Milan
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.
Konštatoval, že uznesenia sa plnia.
3/ Správa o plnení rozpočtu za rok 2016
Mgr. Gulová Lívia predložila správu o plnení rozpočtu za rok 2016. K rozpočtu neboli vznesené žiadne
pripomienky. Správa tvorí prílohu zápisnice.
4/Úprava rozpočtu
- Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č.1/2017 za mesiac január
a rozpočtové opatrenie 2/2017 za mesiac február. V opatreniach sa vykonali presuny medzi

jednotlivými položkami rozpočtu a upravil sa príjem o dotáciu na MŠ a Regob. Rozpočtové opatrenia
tvoria prílohu zápisnice.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 1/2017-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 a rozpočtové opatrenie č. 2/2017.
- Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 3/2017. V opatrení sa
vykonali presuny medzi položkami a navýšil sa prevod z rezervného fondu obce v sume 18 000,- Euro
na kúpu nehnuteľnosti a na vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe cesty. K
rozpočtovému opatreniu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 1/2017-2 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Rozpočtové opatrenie č. 3/2017
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

5/ Informácie o projektoch obce
- starosta obce p. Miroslav Remenár informoval poslancov o dvoch projektoch z PRV. Projekt –
„Výstavba chodníka“ bol podaný vo februári 2016 no nebol do dnešného dňa vyhodnotený, čaká sa či
bude úspešný . Druhý projekt, do ktorého obec vložila nemalé finančné prostriedky je rekonštrukcia
„Domu smútku“. Táto výzva bola v decembri 2016 ministerstvom pôdohospodárstva zrušená.
V súčasnosti sa čaká na obnovenie výzvy, do ktorej sa obec s pripravenou dokumentáciou zapojí.
6/Rôzne
- Kontrolórka obce p. Martinovičová Oľga predložila OZ Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za rok 2016. OZ nemalo k správe žiadne pripomienky. Správa tvorí prílohu zápisnice.
- Starosta obce p. Remenár Miroslav predložil poslancom žiadosť p. Horníčka Martina o poskytnutie
zámkovej dlažby na vybudovanie prístupovej cesty k rodinnému domu. OZ žiadosť neschválilo
nakoľko obec Radošovce vo svojom rozpočte nedisponuje potrebnými finančnými prostriedkami,
ktoré by uspokojili aj ostatných občanov, ktorí už chodník pred svojim domom vybudovali na vlastné
náklady.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 1/2017-3 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach neschválilo:
Preplatenie materiálu na vybudovanie chodníka a parkovacích miest p. Martina Horníčka bytom
Paderovce č. 102.
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
- Starosta obce p. Remenár Miroslav preložil poslancom návrh na odkúpenie nehnuteľnosti súpisné
číslo 54 a priľahlých pozemkov za sumu 16 000 Euro. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 1/2017-4 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Kúpu nehnuteľností t.j. rodinného domu súpisné číslo 54 postavený na parcele číslo 131 a parcely
registra CKN č. 131 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 381 m2 a parcela číslo 132 záhrada
o výmere 163 m2 v k.ú. Radošovce. Spolu je kúpna cena nehnuteľností stanovená na 16 000,- 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

Po prejednaní všetkých bodov programu, schválení uznesení poďakoval starosta p. Remenár
Miroslav prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 20.30 hod.
Zapisovateľ: Mgr. Gulová Lívia ............................................
Overovatelia: Ing. Vlha Marek ..............................................
Milan Vyskoč ...........................................

Remenár Miroslav
starosta obce

