Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Radošovciach
dňa 22.05.2019

Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5
Prítomní poslanci:
Ľuboš Bango
Mária Botková
Anna Krajčovičová
Katarína Sobotová
Kamil Tomovič
Neprítomní poslanci:
Ďalej prítomní: Miroslav Remenár, Mgr. Lívia Gulová, Oľga Martinovičová
Program:
1/ Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
3/ Správa o plnení rozpočtu k 31.03.2019
4/ Úprava rozpočtu
5/ Informácia o projektoch obce
6/ Rôzne
7/ Záver
Starosta privítal prítomných poslancov a hlavnú kontrolórku obce.
1/ Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta dal hlasovať o navrhovanom programe.
za navrhovaný program- 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol poslancov Kamil Tomovič a Katarína
Sobotová
Hlasovanie: za navrhnutých overovateľov – 5
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Za zapisovateľku určil Mgr. Gulovú Líviu

2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
Starosta informoval o plnení uznesení z predchádzajúce zasadnutia. Konštatoval, že uznesenia sa
priebežne plnia.

3/ Správa o plnení rozpočtu k 31.03.2019
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom správu o plnení rozpočtu k 31.03.2019. K správe nemali
poslanci žiadne pripomienky. Správa tvorí prílohu zápisnice.
4/ Úprava rozpočtu
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancov na vedomie rozpočtové opatrenie č. 4/2019 k 31.03.2019.
V opatrení sa navýšil príjem 984,78 Euro. Suma predstavuje dotáciu na voľby a predaj motorového
vozidla. Vo výdavkovej časti sa vykonali presuny medzi položkami a navýšili sa výdavky o 283,04 Euro.
Navýšenie predstavuje výdavky na voľby. Poslanci nemali žiadne pripomienky a prijali uznesenie.

Uznesenie č. 2/2019-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancov na vedomie rozpočtové opatrenie č. 5/2019
k 30.04.2019 Príjem sa navýšil o 801,60 Euro. Suma predstavuje dotáciu na voľby a vratky
z poistenia. Vo výdavkovej časti sa vykonali len presuny medzi položkami a navýšili sa
výdavky o 835,04 Euro. Navýšenie predstavuje výdavky na voľby. Poslanci nemali žiadne
pripomienky a prijali uznesenie.

Uznesenie č. 2/2019-2: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2019
k 21.05.2019. V opatrení sa navýšil príjem o 462,43 Euro čo predstavuje dotáciu na stavebný
úrad. Vo výdavkovej časti sa vykonali presuny medzi položkami a navýšili sa o 1 231,71 Euro.
Navýšenie predstavuje výdavky na voľby. Poslanci nemali žiadne pripomienky a prijali
uznesenie.
Uznesenie č. 2/2019-3: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 7/2019.
V rozpočtovom opatrení sa navýšili príjmy o 300,- Euro a výdavky o 6 000,- Euro.

Uznesenie č.2/2019-4 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
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/ Informácia o projektoch obce

Starosta obce informoval poslancov o ukončení výstavby chodníka. Informoval, že je
potrebné ešte vykonať oficiálne ukončenie staveniska, skolaudovať chodník a následne
žiadať o preplatenie investície. Do dňa konania OZ nebola stavba protokolom odovzdaná,
napriek upozorneniu starostu dodávateľovi. Ďalej oboznámil poslancov s prípravou stavby
„Rekonštrukcia autobusovej zastávky a parkovisko pri kostole“. Na pripravovanú stavbu je
vypracovaná PD a v súčasnosti sa k nej vyjadrujú jednotliví správcovia sietí a dotknuté
organizácie.

6/ Rôzne
- Pani Oľga Martinovičová kontrolórka obce predložila OZ na schválenie „Plán kontrolnej činnosti za
2. polrok 2019“. Poslanci k plánu nemali žiadne pripomienky a prijali uznesenie.

Uznesenie č.2/2019-5 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
„Plán kontrolnej činnosti za 2. polrok 2019“
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. Miroslav Remenár Predložil poslancom žiadosť p. J. Ušáka a D. Ušákovej
bytom Radošovce č. 25 na odkúpenie obecného pozemku, ktorý susedí s ich pozemkom.
Nakoľko po predmetnom pozemku vedie kanalizácia od bytoviek a telekomunikačné
vedenie, poslanci rozhodli, že pozemok sa odpredávať nebude. Poslanci prijali uznesenie.

Uznesenie č.2/2019-6 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach neschválilo:
Žiadosť p. J. Ušáka a D. Ušákovej Radošovce č.25 o odkúpení obecného pozemku.
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

V mesiaci marec 2019 zakúpila obec Radošovce po schválení v obecnom zastupiteľstve
osobné motorové vozidlo značky SUZUKI ev. č. TT 704 HP pre potreby obce. Hlasovaním
poslanci rozhodli o pridelení vozidla starostovi obce, ktorý ho bude používať na služobné
účely.

Uznesenie č.2/2019-7 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:

Pridelenie osobného motorového vozidla značky SUZUKI ev.č. TT 704 HP starostovi obce p.
Miroslavovi Remenárovi na služobné účely.
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 sťažnostiach občanov poslanci OZ vyzvali starostu obce, aby opätovne upozornil vodiča
mikrobusu p. Ľuboša Remenára – prípadne jeho zamestnávateľa, že parkuje na parkovisku,
ktoré má slúžiť pre potreby MŠ a obecného úradu. Na parkovanie mu bolo pridelené miesto
pri Mlyne, ktoré využíva len sporadicky. Mikrobus na zámkovej dlažbe zanecháva olejové
škvrny, ktoré bude obec žiadať vyčistiť. V prípade neuposlúchnutia výzvy poslanci navrhli
riešiť problém s majiteľom mikrobusu a navrhli spoplatniť parkovanie v zmysle VZN, ktoré
bude treba prijať.

- Po opakovaných sťažnostiach na 10 b.j. súpisné č. 136 na nájomcu p. Miloša Sklenára
a manž. ohľadom psa v ich byte, poslanci navrhli opätovne majiteľa psa upozorniť na
nežiaduci stav s tým, že pokiaľ nepríde k náprave, bude zo strany obce nájomná zmluva
s prenajímateľom zrušená.
Po prejednaní všetkých bodov programu, schválení uznesení poďakoval starosta p. Remenár Miroslav
prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 20.00 hod.

Miroslav Remenár
starosta obce

Overovatelia:

................................................
Kamil Tomovič

.................................................
Katarína Sobotová

