Starostka obce Radatice

URČUJE

1/ za overovateľa zápisnice z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
poslanca : Miroslav Kováč

2/ za zapisovateľa z 24. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
Ivana Heldáková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

V Radaticiach, dňa 1. februára 2018

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
UZNESENIE
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 1. februára 2018

číslo : 127/2018

k programu rokovania obecného zastupiteľstva
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
schvaľuje
program 24. riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva v predloženom znení :
1. Otvorenie zasadnutia. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie Dodatku č. 9 k VZN obce č. 4/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce

6. Voľba hlavného kontrolóra
7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku
8. Prerokovanie príspevku obce na prevádzkové náklady denného stacionára
Pokojná jeseň, n. o.
9. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
10. Záver

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
4

1

mená poslancov
Homoľová, Karniš, Kováč, Timková
Halický

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 1. februára 2018

číslo : 128/2018

k voľbe návrhovej komisie
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
volí
návrhovú komisiu v zložení : 1. poslanec :

Anna Timková

2. poslanec : Mgr. Jana Homoľová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
4

1

mená poslancov
Homoľová, Karniš, Kováč, Timková
Halický

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
na 24. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 1. februára 2018
k prerokovaniu Dodatku č. 9 Prerokovanie Dodatku č. 9 k VZN obce č. 4/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení na území obce

___________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
podľa § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Dodatku č. 9 Prerokovanie Dodatku č. 9 k VZN obce č. 4/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení na území obce

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce
Záznam o hlasovaní:
Za Dodatok č. 9 k VZN č. 4/2009 hlasovali poslanci:
Za: Homoľová, Karniš, Kováč, Timková
Proti:
Zdržali sa hlasovania:

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach
zo dňa 1. februára 2018

číslo : 129/2018

k voľbe hlavného kontrolóra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
volí
za hlavného kontrolóra obce na obdobie 6 rokov Bibianu Meľuchovú s nástupom
od 23. februára 2018
s ch v a ľ u j e
plat hlavného kontrolóra obce, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu
1,28
ukladá
starostke obce uzatvoriť s novozvoleným hl. kontrolórom pracovný pomer od 23.februára
2018

T: v texte
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

Z: starostka obce
počet
4

1

mená poslancov
Homoľová, Karniš, Kováč, Timková
Halický

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 1. februára 2018

číslo : 130/2018

k prerokovaniu žiadosti o odkúpenie pozemku
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
berie na

vedomie

žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
odporúča
vypracovať návrh na rozčlenenie parcely KN-E 628/442 pre možnosti vzniku viacerých
stavebných parciel s prihliadnutím na prípadný odpredaj pozemku pod stavbou KN-C 519
v prospech Petra Jurka, bytom Ľubovec 13
Z: starostka obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
4

mená poslancov
Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

1

Halický

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE
z 24. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 1. februára 2018

číslo : 131/2018

k prerokovaniu príspevku obec na prevádzkové náklady denného stacionára
Pokojná jeseň, n. o.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
dofinancovanie prevádzky Denného stacionára Pokojná jeseň, n. o. po dobu 3 mesiacov
v sume 20,83 €/klient
odporúča
uzavrieť dodatok k zmluve k zmene financovania

Z: starostka obce
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
4

mená poslancov
Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

1

Halický

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Zápisnica
z 24. riadneho zasadnutia poslancov OcZ
konaného dňa 1. februára 2018
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 Dodatku č. 9 k VZN obce č. 4/2009 o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce
6. Voľba hlavného kontrolóra
7. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku
8. Prerokovanie príspevku obce na prevádzkové náklady denného stacionára
Pokojná jeseň, n. o.
9. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
10. Záver

K bodu 1. :
24. riadne zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 25.1.2018. Na zasadnutí boli prítomní 4
poslanci OcZ, ospravedlnený bol poslanec Tomáš Halický, t. j. zasadnutie je uznášaniaschopné. Zasadnutie
otvorila a viedla starostka obce Mgr. Gabriela Viazanková. Starostka požiadala poslancov o doplnenie resp.
zmenu programu. Poslanci nenavrhli žiadnu zmenu.
Hlasovanie o uznesení č. 127/2018
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 2. :
Starostka obce určila za zapisovateľa zápisnice Ivanu Heldákovú, za overovateľa zápisnice poslanca Miroslava
Kováča.
K bodu 3. :
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení : posl. Anna Timková a poslankyňa
Mgr. Jana Homoľová.
Hlasovanie o uznesení č. 128/2018
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 4. :
Starostka obce oboznámila poslancov s prijatými uzneseniami na poslednom zasadnutí a so stavom ich plnenia.

K bodu 5. :
Starostka obce informovala poslancov o dodatku č. 9 k VZN obce Radatice č. 4/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy. Dodatok mali poslanci k dispozícii v tlačenej forme.
Referentka doplnila, že dotácia na mzdy na žiaka sa vypočíta súčinom jednotkového koeficientu, hodnôt, ktoré
sa zvyšuje koeficient a počtu žiakov CZŠ, bez rozdielu, či navštevujú alebo nenavštevujú ŠKD k 15. 9. 2017.

K bodu 6. :
K voľbe hlavného kontrolóra obce starostka obce uviedla, že tak ako bolo v uznesení
č. 126/2017 zo
dňa 11.12.2017 ( predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra), bola dňa
10. januára 2018 doručená
zalepená obálka na obecný úrad. Žiadne iné obálky už neboli na obecný úrad doručené. Starostka obce následne
otvorila obálku, obálka obsahovala prihlášku, doklad o vzdelaní a výpis registra trestov, životopis, informácia
o podnikaní resp. inej zárobkovej činnosti. Starostka obce spomenula aj výšku platu hlavného kontrolóra a to
v sume 64,50 €. Plat hlavného kontrolóra je daný súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v Národnom
hospodárstve a koeficientu 1,28 ( nad 500 obyvateľov ). Keďže obec potrebuje mať hlavného kontrolóra obce,
poslanci sa jednoznačne zhodli. Starostke dali uzatvoriť s hlavným kontrolórom pracovnú zmluvu od 23.
februára 2018.
Hlasovanie o uznesení č. 129/2018
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 7. :
Dňa 25.1.2018 bola doručená žiadosť od p. Petra Jurka, bytom Ľubovec 13, v ktorej žiada obec o odkúpenie
obecného pozemku pod budovou, ktorú vlastní par. č. 519, súp. č. 213 – hospodárska budova. K tomuto bodu
vznikla rozprava, keďže sa jedná o pozemok, ktorý by v budúcnosti mohol byť rozčlenený na viaceré stavebné
pozemky. Predošlé vedenie obce informovalo žiadateľa, že sa nejedná o obecný pozemok, poslanec Andrej
Karniš si spomenul, že o pozemok sa prihlásil niekto z Michaloviec. Starostka obce vlastníctvo preverila na
Katastrálnom odbore v Prešove, pozemok patrí obci Radatice. Poslanci nenamietali voči odpredaju
a vysporiadaniu pozemku pod budovou, avšak s odporúčaním, aby bola parcela odborne rozčlenená a nedošlo
k jej znehodnoteniu.
Hlasovanie o uznesení č. 130/2018
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 8. :
Ďalším bodom bolo prerokovanie príspevku obce na prevádzkové náklady denného stacionára Pokojná jeseň, n.
o. Novela zákona o sociálnych službách zmenila financovanie denných stacionárov, čo sa dotklo aj zariadenia
v našej obci. Po predchádzajúcich jednaniach s prevádzkovateľom došlo k prehodnoteniu počtu klientov
z pôvodných 50 na 24. V prípade upraveného počtu by obec na základe svojich možností mohla doplácať na
klienta 20,83 €. Táto služba by ostala zachovaná, dodatok k zmluve by bol skúšobne podpísaný na 3 mesiace.
Denný stacionár Pokojná jeseň, n. o., bude usilovať o dofinancovanie svojich potrieb aj z iných zdrojov (
charitatívna reklama, 2 % dane a iné ).
Hlasovanie o uznesení č. 131/2018
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 9.:
V tomto bode mali poslanci možnosť pýtať sa a prednášať svoje návrhy. Podnety od poslancov neboli, avšak
starostka obce prečítala anonymný list, kde sa uvádza o alkohole, ktorý sa podáva v pohostinstve. Pisateľka
v ňom prezentovala podozrenie na predaj nekvalitného alkoholu. V liste vyzýva obec k podniknutiu krokov proti
pohostinstvu. Poslanec Andrej Karniš sa vyjadril, že podnet na inšpekciu môže podať každý občan, ktorý má
podozrenie na nelegálnu činnosť. V pohostinstve už bolo vykonaných niekoľko kontrol bez výraznejšieho
záveru.

K bodu 10.:
Vyčerpaním programu sa skončilo 24. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starostka obce sa poďakovala
všetkým poslancom za účasť na zasadnutí.
D. a h.

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce
Zápisnicu napísala: Ivana Heldáková
V Radaticiach, 6. februára 2018
Overovateľ zápisnice : Miroslav Kováč

...........................................

