Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa
5.10.2016 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach
Prítomní: Miroslav Remenár, starosta obce
Poslanci: Botková Mária, Ing. Vlha Marek, Ing. Viliam Sagan, Kamil Tomovič, Milan Vyskoč
Ďalej boli prítomní: Mgr. Lívia Gulová – pracovníčka Ocú, Oľga Martinovičová - kontrolór
obce
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce: Kamil Tomovič, Milan Vyskoč
P r o g r a m:
1/ Otvorenie, určenie návrhovej komisie a overovateľov
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
3/ Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2016
4/ Úprava rozpočtu
5/ Posedenie s dôchodcami
6/ Rozšírenie kamerového systému
7/ Informácie ohľadom projektov z PRV
8/Rozšírenie detského ihriska
9/ Rôzne
10/ Záver

Rokovanie:
1/Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil na schválenie program rokovania
a návrhovú komisiu v zložení:
Kamil Tomovič, Milan Vyskoč
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 priebežne plnia.
3. Plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2016
Mgr. Gulová Lívia predložila OZ plnenie rozpočtu za II. štvrťrok 2016 kde konštatovala, že čerpanie
finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom obce. Správa tvorí prílohu zápisnice.

4/ Úprava rozpočtu
- Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č.8/2016 a 9/2016.
V rozpočtových opatreniach sa vykonali presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu a upravil sa
príjem o jednotlivé dotácie . Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 3/2016-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 8/2016, 9/2016.
- Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 10/2016.
V rozpočtovom opatrení sa navýšili príjmy o 5370,- Euro a výdavky o 10 589,70 Euro.

Uznesenie č. 3/2016-2 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Rozpočtové opatrenie č. 10/2016
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

5/ Posedenie s dôchodcami
Starosta obce Miroslav Remenár informoval poslancov o posedení s dôchodcami, ktoré sa bude
konať 20.11.2016. Kultúrny program zabezpečí skupina „Kátlovani“

6/ Rozšírenie kamerového systému
Starosta obce Miroslav Remenár informoval poslancov obce, že je potrebné rozšíriť kamerový
systém. S týmto rozšírením sa bude počítať v rozpočte na rok 2017.

7/ Informácie ohľadom projektov z PRV
Starosta obce Miroslav Remenár informoval poslancov, že projekt rekonštrukcia Domu smútku je
zatiaľ pozastavený, čo sa týka projektu chodníka, tento nebol doposiaľ vyhodnotený. Hodnotenie
v súčasnosti prebieha a malo by byť ukončené do konca roku 2016.

8/ Rozšírenie detského ihriska
Starosta obce Miroslav Remenár informoval poslancov o rozšírení detského ihriska pri kostole a na
dvore MŠ. Detské ihrisko sa odkúpilo od obce Jaslovské Bohunice za výhodných podmienok.
9. Rôzne
- Starosta obce Miroslav Remenár informoval poslancov o poruche na verejnom osvetlení. Porucha
bola odstránená, spoločnosťou OSVO comp. Prešov, ktorá rekonštrukciu osvetlenia realizovala.
- Starosta obce informoval poslancov o možnosti zabezpečenia obedov pre dôchodcov. Ak bude
dostatočný záujem obec má možnosť vyčleniť príspevok z rozpočtu obce.
- Starosta obce predložil žiadosť p. Záreckého Petra o vypovedaní nájmu z bytového domu č.
136k 1.11.2016 a následne predložil žiadosť p. Záreckého o zrušení výpovede z nájmu. Poslanci
starostovi odporučili prijať žiadosť o výpovedi k 1.11.2016.
- P. Vyskočová Magdalená – predseda JDS Radošovce predložila poslancom „Správu o činnosti“
a informovala poslancov o aktivitách JDS. Správa je priložená k zápisnici.
Po prejednaní všetkých bodov programu, schválení uznesení poďakoval starosta p. Remenár
Miroslav prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 19.50 hod.

Zapisovateľ: Mgr. Gulová Lívia ............................................
Overovatelia: Kamil Tomovič ..............................................
Milan Vyskoč ...........................................

Remenár Miroslav
starosta obce

