Zápisnica
z 9. riadneho zasadnutia poslancov OcZ konaného
dňa 23. októbra 2015
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
PROGRAM : 1. Otvorenie zasadnutia. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie zrušenia uznesenia č. 31/2015.
6. Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015
7. Prejednanie schválenia úprav rozpočtu k projektovej dokumentácii na
zateplenie MŠ v hodnote 400 Eur.
8. Prerokovanie výšky sumy, s ktorou môže starostka disponovať bez súhlasu
obec. zastupiteľstva.
9. Aktuálne informácie a interpelácie.
10. Záver
K bodu 1. :
9. riadne zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 20. októbra 2015. Na
zasadnutí boli prítomní 5 poslanci OcZ, t.j. zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 9. zasadnutie
otvorila a viedla starostka obce Mgr. Gabriela Viazanková. Starostka navrhla, aby sa do
programu vsunul ako bod č. 5 Informácia o súdnom procese s p. Bugošom, keďže na
zastupiteľstvo sa dostavil JUDr. Rak, právny zástupca obce v tejto veci. Rovnako navrhla ako
bod 7 vsunúť prerokovanie schválenia zámeru odpredať obecný majetok v súlade s § 9a ods. 2
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Program obecného
zastupiteľstva znel:
1. Otvorenie zasadnutia. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia JUDR. Raka k súdnemu procesu s p. Bugošom
6. Prerokovanie zrušenia uznesenia č. 31/2015.
7. Prerokovanie schválenia zámeru odpredať obecný majetok v súlade s § 9a ods. 2 zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
8. Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2015
9. Prejednanie schválenia úprav rozpočtu k projektovej dokumentácii na zateplenie MŠ
v hodnote 400 Eur.
10. Prerokovanie výšky sumy, s ktorou môže starostka disponovať bez súhlasu obec.
zastupiteľstva.
11. Aktuálne informácie a interpelácie.
12. Záver
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci (Homoľová, Timková,Halický, Kováč, Karniš)

K bodu 2. :
Starostka obce určila za zapisovateľa zápisnice Mgr. Janu Homoľovú, za overovateľa
zápisnice poslanca Miroslava Kováča.
K bodu 3.:
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení : posl. Anna
Timková a posl. Tomáš Halický
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci (Homoľová, Timková,Halický, Kováč, Karniš)

K bodu 4. :
Starostka obce oboznámila poslancov s prijatými uzneseniami na poslednom zasadnutí a so
stavom ich plnenia. Obec pokračuje v realizácii projektu, na ktoré obec získala peniaze
z Envirofondu. Prijatím uznesenia o podpísaní zmluvy so spoločnosťou Orimtender je
zabezpečené verejné obstarávanie. V MŠ bolo osadené nové detské ihrisko. A reklamné
predmety, ktoré boli zakúpené použila obec pri podujatí Úcta k starším, kedy obdarovali
jubilantov.

K bodu 5. :
Starostka privítala JUDr. Petra Raka, ktorý zastupuje obec v súdnom spore s p. Bugošom.
14.10. bolo pojednávanie na Krajskom súde. Rozhodnutie bude doručené obci. Obe strany sa
môžu odvolať. Do diskusie vstúpili aj p. V. Palenčár a J.Turčík, ktorí sa zaujímali o súdny
spor a vyjadrovali sa k udalostiam, ktoré predchádzali súdnemu stíhaniu p. Bugoša. Posl. T.
Halický sa pýtal, aké možnosti má obec pri ďalšom postupe. Ako vzniklo premlčanie istej
sumy peňazí. JUDr. Rak vysvetlil, že obec bola vypustená z procesu z nezistených dôvodov a
nemala informácie o priebehu súdu. Zdôraznil, že ide o náročný proces. Aktuálny rozsudok je
úspešný pre obec na 59 percent a p. Bugoš má obci platiť súdom určenú sumu. Konkretizuje
to rozhodnutie.
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie.
K bodu 6. :
Starostka informovala, že prevod obecného majetku na p. Trochanovú nebol zrealizovaný.
Kataster upozornil na nespojenie kúpno-predajnej zmluvy s geometrickým plánom pred jej
podpisom a uzneseniu chýbalo náležité zákonné zdôvodnenie a ďalšie nedostatky. Aby bolo
konanie obnovené je potrebné zrušiť uznesenie č. 31/2015 a proces začať odznova.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci (Homoľová, Timková,Halický, Kováč, Karniš)

K bodu 7. :
Ďalším bodom bolo prerokovanie schválenia zámeru odpredať obecný majetok v súlade s § 9a
ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Starostka

vysvetlila, že pri odpredaji obecného majetku sa postupuje podľa zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov aje potrebné schváliť zámer, ktorý musí byť 15 dní
vyvesený na obec. tabuliach a na webovej stránke obce. V tomto prípade odpredaja majetku p.
Trochanovej ide o zámer odpredať obecný majetok na základe osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú.
Radatice.Pri hlasovaní je potrebná 3/5 väčšina poslancov.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci (Homoľová, Timková,Halický, Kováč, Karniš)

K bodu 8. :
Obecné zastupiteľstvo sa v tomto bode zaoberalo zmenou rozpočtu rozpočtovým opatrením
č.2/2015. Jednotlivé položky vysvetlila starostka obce. Poslancov zaujímala položka s
navýšením o 7300 eur. Starostka vysvetlila, že ide o navýšenie z dôvodu faktúry od právnika
za súdny proces s p. Bugošom. Obec bola v prípade úspešná na 59 percent a od toho sa
odvíjala výška za právnické služby.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci (Homoľová, Timková,Halický, Kováč, Karniš)

K bodu 9 :
Rozpočet k projektovej dokumentácii na zateplenie MŠ vypracovala rozpočtárka za 400 eur,
keďže starostka nemôže disponovať s takou sumou bez súhlasu OCZ je jeho schválenie na
poslancoch.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci (Homoľová, Timková,Halický, Kováč, Karniš)

K bodu 10. :
Návrh v tomto bode pozostával z navýšenia sumy, s ktorou aktuálne môže disponovať
starostka bez súhlasu OCZ. Súčasna suma vychádza zo štatútu obce z roku 1995. Poslanci
diskutovali o návrhu 1200 eur. Kontrolovať používanie finančných prostriedkov bude
finančná komisia spolu s kontrolórkou obce.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci (Homoľová, Timková,Halický, Kováč, Karniš)

K bodu 11. :
Starostka informovala o začatí verejného obstarávania na výber dodávateľa rekonštrukcie
cesty Záhumnie. Zároveň informovala zastupiteľstvo o tom, že na jej osobu bolo podané už
v poradí 5. trestné oznámenie.
K bodu 12. :

Vyčerpaním programu rokovania 9. riadneho zasadnutia poslancov v Radaticiach bolo toto
zasadnutie ukončené. Starostka poďakovala prítomným za účasť a oficiálne ukončila
zasadnutie.

D. a h.
Mgr. Gabriela Viazanková
starostka obce

Zápisnicu napísala:Mgr. Jana Homoľová
V Radaticiach, 26 .októbra 2015
Overovateľ zápisnice: Miroslav Kováč ..........................................

