Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa
27.06.2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach
Prítomní: Miroslav Remenár, starosta obce
Poslanci: Milan Vyskoč, Ing. Viliam Sagan, Ing. Marek Vlha
Ďalej boli prítomní: Mgr. Lívia Gulová - pracovníčka Ocú, Oľga Martinovičová - kontrolór obce
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: Milan Vyskoč, Ing. Marek Vlha
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 k 31.03.2018
4/ Dodatok č. 1 k VZN 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení
5/ Úprava rozpočtu
6/Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 a správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce
7/ Rôzne
8/ Záver
Rokovanie:
1/Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil na schválenie program rokovania
a návrhovú komisiu a overovateľov v zložení:
Milan Vyskoč, Ing. Marek Vlha
Predložený program rokovania bol jednohlasne schválený, ako aj návrhová komisia a
overovatelia.
2/Kontrolná správa o plnení prijatých uznesení:
Správu predložil zástupca starostu obce Ing. Viliam Sagan. Písomná správa je doložená
k zápisnici. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
3/ Správa o plnení rozpočtu
Mgr. Gulová Lívia predložila správu o plnení rozpočtu k 31.03.2018. K správe neboli
vznesené žiadne pripomienky. Správa tvorí prílohu zápisnice.

4/ Dodatok č. 1 k VZN 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení
Mgr. Gulová Lívia predložila na schválenie dodatok k VZN 1/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení. V dodatku sa navýšili
výdavky v MŠ a ŠJ z dôvodu vyplatenia odchodného a príplatkov v MŠ. K dodatku neboli
vznesené žiadne pripomienky. Dodatok tvorí prílohu zápisnice. Po prejednaní bolo prijaté
uznesenie.
Uznesenie č.2/2018-1: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Dodatok č. 1 k VZN 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení
Počet poslancov celkom: 3
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

5/Úprava rozpočtu
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2018.
V rozpočtovom opatrení sa navýšil príjem a výdaj o dotáciu na Spoločný stavebný úrad. Ďalej
sa vykonali presuny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami. Po prejednaní bolo
prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/2018-2: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 4/2018.
V rozpočtovom opatrení sa navýšil príjem a výdaj o dotáciu na Spoločný stavebný úrad
a vykonal sa presun medzi položkami vo výdavkovej časti . Po prejednaní bolo prijaté
uznesenie:
Uznesenie č. 2/2018-3: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018

Mgr. Gulová Lívia predložila na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5/2018. V rozpočtovom
opatrení sa navýšil príjem o dotácie a vo výdavkovej časti sa vykonali presuny medzi
položkami. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/2018-4: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 5/2018

Mgr. Gulová Lívia predložila na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 6/2018.
V rozpočtovom opatrení sa schválil presun z rezervného fondu obce na výstavbu chodníka
v sume 99 880,15 Euro. Navýšila sa príjmová a výdavková časť bežné rozpočtu o 3 196,- Euro.
V príjmovej časti sa navýšil príjem výnos z daní, poplatky za stočné a iné poplatky. Vo
výdavkovej časti sa navýšil výdavok na opravu cesty medzi Radošovcami a Paderovcami
z dôvodu havarijného stavu, odmena kontrolóra 30% na rok 2018, poplatok na stavebný
úrad, výdavok na MŠ a ŠJ. Ďalej sa vykonali presuny medzi jednotlivými položkami. Po
prejednaní bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č.2/2018-5: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č.6/2018
Počet poslancov celkom: 3
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
6/ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 a správa o kontrolnej činnosti kontrolóra
obce
Kontrolórka obce Oľga Martinovičová predložila poslancom na schválenie Plán kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2018. Ďalej predložila na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Radošovce k 27.6.2018. Plán kontrolnej činnosti a správa tvorí prílohu
zápisnice .Po prerokovaní boli prijaté uznesenia:

Uznesenie č.2/2018-6: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2018

Počet poslancov celkom: 3
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

Uznesenie č. 2/2018-5: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radošovce k 27.6.2018
7/ Rôzne
Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil poslancom na schválenie odpredaj traktora
a prívesu za traktor. Svoj zámer odôvodnil tým, že pre potreby obce sú nepotrebné, nakoľko
ich opravy a údržba sú veľmi náročné a po zakúpení kosačky zn. Kubota sa nepoužívajú.
Poslanci s návrhom súhlasili. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č.2/2018-6 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schvaľuje:
Odpredaj traktora a prívesu za traktor.
Počet poslancov celkom: 3
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil poslancom na schválenie odpredaj pozemkov
vo vlastníctve obce v k.ú. Radošovce . Po oboznámení z návrhom prijali poslanci uznesenie.
Uznesenie č.2/2018-7 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schvaľuje:
Odpredaj 2 ks pozemkov za cenu min. 42,- Euro/m2
- pozemok č. 1 sa skladá podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom Ivanom
Hilkom z
parc.č. 131/515 m2
parc.č.132/68 m2 čo je spolu 583 m2

- pozemok č.2 sa skladá podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom Ivan Hilkom z
parc.č.129/3 167 m2
parc.č.130 336 m2
parc.č. 133/14 97 m2 čo je spolu 600 m2.
- obecné zastupiteľstvo uložilo starostovi obce zverejniť odpredaj vyššie uvedených
pozemkov. Odpredaj bude formou uzavretých obálok s tým, že pozemky budú odpredané
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu
- záujemci môžu zasielať ponuky od zverejnenia do 31. augusta 2018
Počet poslancov celkom: 3
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil poslancom na schválenie počet poslancov pre
volebné obdobie 2018 -2022. Poslanci hlasovaním rozhodli, že počet poslancov pre ďalšie
volebné obdobie sa nemení a teda budeme mať 5 poslancov. Po prejednaní bolo prijaté
uznesenie.
Uznesenie č.2/2018-8 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schvaľuje:

v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje počet
poslancov Obce Radošovce v novom volebnom období r. 2018 – 2022, a to v počte 5 (slovom
päť).
Počet poslancov celkom: 3
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil poslancovom návrh na vytvorenie počtu
volebných obvodov pre volebné obdobie 2018-2022. Poslanci rozhodli, že sa utvorí jeden
volebný obvod. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č.2/2018-9 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schvaľuje:
v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. určuje volebné obvody pre voľby poslancov do
obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2018–2022, a to:
1 (slovom jeden) volebný obvod
.
Počet poslancov celkom: 3
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil poslancom na schválenie určenie rozsahu
výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2018 – 2022 Poslanci hlasovaním rozhodli, že
výkon funkcie starostu obec pre nové volebné obdobie sa nemení a bude 6 hodín. Po
prejednaní bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č.2/2018-10 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schvaľuje:
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. určuje výkon
funkcie starostu Obce Radošovce v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu 6
hodín.
Počet poslancov celkom: 3
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
Starosta obce p. Miroslav Remenár informoval poslancov OZ o výstavbe (rekonštrukcií)
miestnej komunikácie na ktorú je vydané stavebné povolenie. V súčasnosti prebieha výber
dodávateľa a po ukončení súťaže budú poslanci oboznámení kedy sa s rekonštrukciou začne.

8/Záver
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. Lívia Gulová ............................................
Overovatelia: Milan Vyskoč ...........................................
Ing. Marek Vlha ...........................................

Miroslav Remenár
starosta obce

