Starostka obce Radatice

URČUJE

1/ za overovateľa zápisnice z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
poslanca : Miroslav Kováč

2/ za zapisovateľa z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
Ivana Heldáková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

V Radaticiach, dňa 21. októbra 2017

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
UZNESENIE
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. októbra 2017

číslo : 110/2017

k programu rokovania obecného zastupiteľstva
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
schvaľuje
program 21. riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva v pozmeňujúcom znení:
1. Otvorenie zasadnutia. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie žiadosti o navýšenie rozpočtu pre ŠKD - CZŠ sv. Martina v
Radaticiach
6. Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájmu – Ľubomír Miščík, Majka

7. Prerokovanie žiadosti o druhú kuka nádobu na odpad
8. Prerokovanie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 10.000,9. Prerokovanie schválenia zapojenia sa obce o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 číslo výzvy 22/PRV/2017
podopatrenie 7.4, aktivita 1.4.1.
10. Prerokovanie nájomnej zmluvy MK hlas
11. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
12. Záver

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

počet
5

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE
z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. októbra 2017

číslo : 111/2017

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

Andrej Karniš

2. poslanec : Anna Timková

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

počet
5

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. októbra 2017

číslo : 112/2017

k prerokovaniu žiadosti o navýšenie rozpočtu pre ŠKD – CZŠ sv. Martina v Radaticiach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
navýšenie rozpočtu pre ŠKD – CZŠ sv. Martina v Radaticiach

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 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. októbra 2017

číslo : 113/2017

k prerokovaniu žiadosti o odpustenie nájmu – Ľubomír Miščík, Majka
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
odpustenie nájmu za rok 2016 a 2017 s podmienkami :
a/ vyrovnať poplatok za energie,
b/ prepísať elektrinu na svoje meno
Termín : do 15.11.2017

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

počet
5

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. októbra 2017

číslo : 114/2017

k prerokovaniu žiadosti o druhú kuka nádobu na odpad
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u je
2 vrecia na odpad do úpravy Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch

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

počet
5

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. októbra 2017

číslo : 115/2017

k prerokovaniu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10.000,-€
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 10.000,- € na odstránenie
havarijného stavu majetku obce miestna komunikácia – tzv. Nová ulica v zmysle ustanovenia
§ 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

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

počet
5

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. októbra 2017

číslo : 116/2017

k prerokovaniu schválenia zapojenia sa obce o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020 číslo výzvy 22/PRV/2017 podopatrenie 7.4,aktivita 1.4.1.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
zapojenie sa obce Radatice do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020 číslo výzvy 22/PRV/2017 podopatrenie 7.4,aktivita 1.4.1.

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

počet
5

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. októbra 2017

číslo : 117/2017

k prerokovaniu nájomnej zmluvy MK
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
nájomnú zmluvu o prenájme zariadenia pripojené k rozhlasovej ústredni vo výške 200,- €
mesačne

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

počet
4

mená poslancov
Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

1

Halický

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Zápisnica
z 21. riadneho zasadnutia poslancov OcZ
konaného dňa 21. októbra 2017
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 žiadosti o navýšenie rozpočtu pre ŠKD - CZŠ sv. Martina v
Radaticiach

6. Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájmu – Ľubomír Miščík, Majka
7. Prerokovanie žiadosti o druhú kuka nádobu na odpad
8. Prerokovanie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 10.000,9. Prerokovanie schválenia zapojenia sa obce o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 číslo výzvy 22/PRV/2017
podopatrenie 7.4, aktivita 1.4.1.
10. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
11. Záver

K bodu 1. :
21. riadne zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 18.10.2017. Na zasadnutí boli prítomní 5
poslanci OcZ, 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, avšak starostka doplnila za bod 9. bod 10. Prerokovanie nájomnej zmluvy MK hlas. Doterajšie body
10,11 sa presúvajú na body 11,12.
Hlasovanie o uznesení č. 110/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 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. Andrej Karniš a poslankyňa
Anna Timková.
Hlasovanie o uznesení č. 111/2017
Za predložený návrh hlasovali

5 poslanci

Proti
Zdržali sa

0
0

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

K bodu 5. :
Poslanci spolu s pozvánkou obdŕžali žiadosť od Košickej arcidiecézy ohľadom navýšenia rozpočtu. Ide
o navýšenie finančných prostriedkov pre Cirkevnú základnú školu sv. Martina v Radaticiach pre školský klub
detí v celkovej výške 173,- €. S účinnosťou od 1.9.2017 došlo k zvýšeniu platových taríf pre pedagogických
a odborných zamestnancov, z uvedeného dôvodu požadujú navýšenie týchto finančných prostriedkov. Týka sa to
mesiacov september – december 2017.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 112/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
1 poslanec

K bodu 6. :
V ďalšom bode starostka obce predložila žiadosť od Ľubomíra Miščíka, v ktorej žiada odpustenie nájmu.
Starostka uviedla, že doteraz obci p. Miščík nezaplatil nájom a nespustil prevádzku. Ročný nájom je vo výške
310,65 €, pripomenula, že nájom je preto nízky, lebo tento priestor v budove starého obecného úradu zhodnotil.
Poslanec p. Kováč sa opýtal, či je tam elektromer. Starostka povedala, že keď sa schvaľovala zmluva bolo
potrebné ísť prepísať elektrinu. Poslanci sa zhodli na tom, že odpustia nájom za roky 2016, 2017 s tým, že p.
Miščík vyrovná energie a pôjde prepísať elektrinu na svoje meno najneskôr do 15.11.2017.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 113/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 7. :
V tomto bode starostka predložila poslancom žiadosť od p. Schankweilera Dulebu, v ktorej žiada druhú kuka
nádobu na odpad, z dôvodu narodenia dvojičiek a zvýšenia odpadu. Takouto žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo
zaoberalo, keď neb. p. Lešková žiadala kuka nádobu pre svojho otca kvôli plienkovaniu. Poslanci jednoznačne
odsúhlasili dve vrecia na vývoz do konca roka, zároveň do konca roka obec pripraví nové VZN, v ktorom by
bolo doplnené, že pri narodení dieťaťa a pri starobe – plienkovaní dospelej osoby vzniká nárok na druhú kuka
nádobu na dobu jedného roka.
Hlasovanie o uznesení č. 114/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 8. :
Ďalším bodom bolo prerokovanie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky vo
výške 10.000,- € na odstránenie havarijného stavu – miestnej komunikácie tzv. Nová ulica. Jedná sa o úsek cesty
od kostola po súp. č. 56 a Nová ulica od súp. č. 72 po súp. č. 78. Ďalej pripomenula, že rekonštruovať sa bude aj
cesta za kaštieľom, tzv. Kerta. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

Hlasovanie o uznesení č. 115/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 9.:
V tomto bode bolo potrebné prerokovať schválenie zapojenia sa obce o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 číslo výzvy 22/PRV/2017, podopatrenie 7.4, aktivita 1.4.1. Ide
o vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré by bolo umiestnené pred cirkevnou školou, fit parku a detského
ihriska, tie by boli v areáli futbalového ihriska. Obec môže žiadať 150.000,- €, je to 100 % hradené, v cene je aj
verejné obstarávanie. Obec bude podávať ako 2 samostatné projekty, budú 2 stavebné povolenia. Čo sa týka
multifunkčného ihriska obec už podala žiadosť Farskému úradu Radatice o vyjadrenie sa, prípadne návrh
nájomnej zmluvy.
Hlasovanie o uznesení č. 116/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 10.:
Ďalším bodom bolo potrebné prerokovať nájomnú zmluvu s MK hlas, ohľadom rozhlasovej ústredne. Starostka
obce predložila návrh zmluvy o prenájme zariadenia, pripomenula, že toto zariadenie máme k dispozícii od
04/2017, bez poplatku a v nasledujúcom roku by obec toto zariadenie zakúpila, s tým, že zaplatený nájom sa
odráta od kúpnej ceny. Navrhla mesačný nájom vo výške 200,- €. Zároveň dala hlasovať za tento návrh,
hlasovali : Homoľová, Karniš, Kováč, Timková, zdržal sa : Halický.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

Hlasovanie o uznesení č. 117/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
1 poslanec

K bodu 11.:
V tomto bode mali poslanci možnosť pýtať sa a prednášať svoje návrhy. Starostka obce informovala poslancov
o stave šatní – okien a dverí, že sú už vo výrobe, celková cena vrátane montáži okien do peny, demontáži okien
je 3.516,- €. Ďalej informovala, že dala vypracovať cenové ponuky na plechovú garáž, omietnutá, ktorú schváli
pamiatkový úrad. Garáž by bol umiestnený v areáli kaštieľa. Prvá ponuka bola od firmy garáže na kľúč, cena je
6.500,- € - plech tenší, poľský výrobok, druhá ponuka od firmy Eurokov – zaslali vizualizáciu, cena je 6.438,- €,
hrubšie plechy, je to slovenský výrobok, posledná ponuka od p. Marcela Fecka, - cena 5.000,- €, usb dosky.
K tomuto bodu bola rozprava.
K tomuto bodu poslanci nehlasovali.
K bodu 12.:
Vyčerpaním programu sa skončilo 21. 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, 26. októbra 2017
Overovateľ zápisnice : Miroslav Kováč

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

