Zápisnica zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Radošovciach
dňa 30.10.2019

Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Radošovciach: 5
Prítomní poslanci:
Ľuboš Bango
Anna Krajčovičová
Katarína Sobotová
Kamil Tomovič
Neprítomní poslanci:
Mária Botková
Ďalej prítomní: Miroslav Remenár, Mgr. Lívia Gulová, Oľga Martinovičová, Ing. Filip
Tomašovič

Program:
1/ Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
3/ Správa o plnení rozpočtu k 30.09.2019
4/ Úprava rozpočtu
5/ Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018
6/ Informácie o projektoch obce
7/ Rôzne
8/ Záver
Starosta privítal prítomných
1/ Určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice

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

Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia navrhol poslancov: Kamil Tomovič, Katarína
Sobotová. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať.

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

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 30.09.2019

Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom správu o plnení rozpočtu k 30.09.2019. K správe
nemali poslanci žiadne pripomienky. Správa tvorí prílohu zápisnice.
4/ Úprava rozpočtu

Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č. 11/2019
k 31.8.2019. V opatrení sa vykonali presuny vo výdavkovej časti rozpočtu a príjem sa navýšil
o dáciu na stravu v MŠ. Poslanci nemali žiadne pripomienky a prijali uznesenie.
Uznesenie č. 4/2019-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 11/2019
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č. 12/2019
k 30.09.2019. V opatrení sa vykonali presuny medzi položkami vo výdavkovej časti rozpočtu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a prijali uznesenie.

Uznesenie č. 4/2019-2: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 12/2019

Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie rozpočtové opatrenie č. 13/2019
k 29.10.2019. V opatrení sa vykonali presuny medzi položkami vo výdavkovej časti rozpočtu.
Poslanci nemali žiadne pripomienky a prijali uznesenie.
Uznesenie č. 4/2019-3: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 13/2019
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na schválenie rozpočtové opatrenie č 14/2019.
V rozpočtovom opatrení sa navýšila príjmová časť rozpočtu o 9 145,-Euro. Zvýšenie bolo
v poplatkoch a výnos dane z príjmov. Ďalej sa navýšili výdavky o 7 000,- Euro na verejnú
zeleň, na materiál na kultúrny dom a bytový dom č. 3. a č. 4.

Uznesenie č.4/2019-4 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Rozpočtové opatrenie č. 14/2019
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

5/ Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018
Mgr. Lívia Gulová – pracovníčka obce informovala poslancov , že bol vykonaný audit
účtovnej závierky k 31.12.2018. Audit vykonala Ing. Marta Serenčéšová, ktorá v správe
konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
Radošovce k 31.decembru 2018 a výsledky jej hospodárenia sú v súlade so zákonom
o účtovníctve.
Uznesenie č. 4/2019-5: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Správu auditora za rok 2018.
6/ Informácie o projektoch obce

Starosta obce p. Miroslav Remenár informoval poslancov:
- o skutočnosti, že spoločnosť FKL a brat nedodala potrebné dokumenty ku kolaudácii
chodníka z toho dôvodu nemôže obec požiadať o vrátenie investície.

Ďalej predložil požiadavku spoločnosti FKL stavebná, spol. s r.o. SNP 85, 956 11 Ludanice
na úhradu vykonaných prác naviac na stavbe „ Chodníky a Dažďová kanalizácia v obci
Radošovce“ z prostriedkov obce.
Starosta obce oboznámil poslancov, že rozpočtované výdavky na výstavbu sú v sume
109 880,15 Euro. Obec uhradila faktúru v sume 85 975,91 Euro (10.5.2019). OZ sa
oboznámilo so skutočnosťou a schválilo uhradiť spoločnosti FKL práce naviac v sume
20 000,- Euro. OZ prijalo uznesenie.

Uznesenie č. 4/2019-6: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:

Úhrada faktúry spoločnosti FKL stavebná, spol. s.r.o., SNP 85, 856 11 Ludanice práce naviac
na stavbe „ Chodníky a Dažďová kanalizácia v obci Radošovce“ v sume 20 000,- Euro.
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

- Pani Oľga Martinovičová kontrolórka obce predložila OZ na schválenie „Plán kontrolnej činnosti na
I. polrok 2020“. Poslanci k plánu nemali žiadne pripomienky a prijali uznesenie.

Uznesenie č. 4/2019-7: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
„Plán kontrolnej činnosti za I. polrok 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

- ďalej informoval o tom, že sa vykonávajú práce na stavbe „záchytná priekopa“
- obec obdržala právoplatné rozhodnutie o rekonštrukcii zastávky pri kostole. Predpokladaná
rekonštrukcia je v roku 2020.
- obec zadala vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bytového domu č. 3
a č. 4. V dome sa musí uskutočniť rozsiahla rekonštrukcia bytu po p. Hornáčkovi, ktorý je
v nevyhovujúcom stave.

7/ Rôzne

- starosta obce predložil poslancom žiadosť od pani Sklenárovej a p. Pauera na montáž
vodomerov do bytov v bytovom dome č. 3 a č. 4. Starosta obce oboznámil poslancov, že
zavedenie vodomerov je veľmi zložité, nakoľko by sa museli rozbúrať kúpeľne a WC. TAVOS,
a.s. , ktorá je dodávateľom vody by musela súhlasiť s vybudovaním nových prípojok na každý
byt. Poslanci sa k situácii vyjadrili, že s montážou vodomerov súhlasia, ale náklady si
nájomníci musia hradiť z vlastných finančných prostriedkov. P. Rudolf Pauer pred zasadnutím
OZ prišiel osobne oznámiť, že on žiadny vodomer nechce a s búraním nesúhlasí.
- starosta obce predložil poslancom sťažnosť p. Ľubomíra Kobetiča, ktorú zaslal ohľadom psa
p. Ernesta Tomašoviča. Starosta poslancov informoval, že p. Ernesta Tomašoviča upozornil,
aby si dával väčší pozor a zabránil tak vybehnutiu psa mimo svojho pozemku. Poslanci
odporučili písomne informovať dotknuté osoby.
- starosta predložil poslancom k nahliadnutiu upozornenie prokurátora z vykonanej previerky
ohľadne frekvencie zasadnutia OZ, spôsobu zverejňovania a schvaľovania programu
zasadnutia OZ a iné s tým súvisiace skutočnosti. Preverované bolo obdobie 2017 až 2019.
Upozornenie OZ zobralo na vedomie.
Po prejednaní všetkých bodov programu, schválení uznesení poďakoval starosta p. Remenár
Miroslav prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 19.15 hod.

Miroslav Remenár
starosta obce

Overovatelia:
................................................
Kamil Tomovič
Radošovce, 5.11.2019

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

