Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Radošovciach
dňa 26.8.2020

Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5
Prítomní poslanci:
Ľuboš Bango
Anna Krajčovičová
Katarína Sobotová
Mária Botková
Neprítomní poslanci: Kamil Tomovič
Ďalej prítomní: Miroslav Remenár, Mgr. Lívia Gulová, Oľga Martinovičová
Program:
1/ Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Schvaľovanie programu OZ
4/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
5/ Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2020
6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
7/Návratná finančná výpomoc (pôžička) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
8/ Úprava rozpočtu
9/ Informácia o projektoch obce
10/ Rôzne
11/ Záver

1/ Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach

Starosta privítal prítomných
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol poslancov: Ľuboš Bango, Mária
Botková
Počet poslancov celkom: 5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0

Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
Za zapisovateľku určil Mgr. Gulovú Líviu
3/ Schvaľovanie programu OZ

Starosta obce dal hlasovať o navrhovanom programe.
Počet poslancov celkom: 5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

4/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ

Starosta informoval o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. Konštatoval, že
uznesenia sa priebežne plnia.

5/ Správa o plnení rozpočtu k 30.6.2020

Miroslav Remenár, starosta obce predložil poslancom správu o plnení rozpočtu k 30.6.2020.
Vymenoval významné príjmy a výdavky za II.Q 2020. Poslanci nemali k správe žiadne
pripomienky. Správa tvorí prílohu zápisnice.
6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

Hlavná kontrolórka obce pani Martinovičová Oľga predložila poslancom Správu o kontrolnej
činnosti obce Radošovce k 30.6.2020. Poslanci sa so správou oboznámili . Správa tvorí
prílohu zápisnice.
7/Návratná finančná výpomoc (pôžička) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Starosta obce informoval poslancov o možnosti návratnej bezúročnej finančnej výpomoci z
MF SR vo výške výpadku podielových daní 8 289,00 €, navrhuje uvedenú pôžičku použiť na
bežné výdavky obce. Pôžička je bezúročná . Splatenie je rozdelené na štyri splátky a prvá
splátka je v roku 2024. Kontrolórka obce p. Martinovičová Oľga predložila k výpomoci správu
so súhlasným stanoviskom.
Poslanci s návrhom súhlasili a prijali uznesenie.

Uznesenie č.3/2020-1 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:

Obecné zastupiteľstvo obce Radošovce schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci z
Ministerstva financií SR vo výške 8 289,00 € v zmysle stanovených podmienok:
a) výška návratnej finančnej výpomoci 8 289,00 €
b) úroková sadzba: bezúročne,
c) splátky istiny: rovnomerné ročné splátky nasledovne: k 31.10.2024 k 31.10.2025 k
31.10.2026 k 31.10.2027
8. Úprava rozpočtu

Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č. 6/2020
k 25.8.2020. V opatrení sa vykonali presuny medzi výdavkovými položkami. Poslanci nemali
žiadne pripomienky a prijali uznesenie.
Uznesenie č.3/2020-2: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č. 7/2020
k 26.8.2020. Vykonali sa presuny medzi položka v príjmovej a výdavkovej časti. Príjem
a výdavok s navýšil o sumu 8 289,- Euro čo predstavuje návratnú finančnú výpomoc.
Uznesenie č.3/2020-3 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Rozpočtové opatrenie č. 7/2020
Počet poslancov celkom: 5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
9/ Informácie o projektoch obce

Starosta informoval poslancov o pokračovaní vo výstavbe záchytnej priekopy, rekonštrukcii
kuchyne v materskej škole. Ďalej informoval o ukončení rekonštrukcie interiéru v bytovom
dome č. 4.

10/ Rôzne

Starosta obce informoval poslancov o žiadosti Natálie Gabrielovej, bytom Radošovce č. 136,
ktorá žiada o zriadenie vecného bremena na parcelu vo vlastníctve obce. Žiadosť odôvodnila
tým, že odkúpila pozemok parcela č. 867/3 v k.ú. Radošovce a uvedený pozemok má prístup
len cez parcelu č. 868/1, ktorá je vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo
použitie parcely č. 868/1 na vstup k odkúpenej parcele, nesúhlasí však so zriadením vecného
bremena v prospech pozemku žiadateľky. OZ prijalo uznesenie.
Uznesenie č.3/2020-4 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach neschválilo:
Zriadenie vecného bremena na parcelu č. 868/1 v k.ú. Radošovce v prospech Natálie
Gabrielovej, bytom Radošovce č. 136.

Počet poslancov celkom: 5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
11/ Záver

Po prejednaní všetkých bodov programu, schválení uznesení poďakoval starosta p. Remenár
Miroslav prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 17.45 hod.

Miroslav Remenár
starosta obce

Overovatelia:
................................................
Ľuboš Bango

Radošovce, 28.8.2020

.................................................
Mária Botková

