Starostka obce Radatice

URČUJE

1/ za overovateľa zápisnice z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
poslanca : Anna Timková

2/ za zapisovateľa z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
Ivana Heldáková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

V Radaticiach, dňa 23. augusta 2017

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
UZNESENIE
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 23. augusta 2017

číslo : 103/2017

k programu rokovania obecného zastupiteľstva
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
schvaľuje
program 20. 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. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017
6. Prerokovanie návrhu zmluvy na vyhotovenie kamerového systému a schválenie
spoluúčasti obce vo výške 2.282,20 €

7. Prerokovanie nájomnej zmluvy s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť
Ľubovec o prenájme pozemkov – areál Materskej školy
8. Prerokovanie spoluúčasti obce vo výške 1.300,-€ ako súčasť žiadosti
mikroregiónu Čierna hora o NFP z Operačného programu Kvalita životného
prostredia /Kompostéry/
9. Prerokovanie spoluúčasti obce vo výške 5 % pri žiadosti o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu – rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice
v obci Radatice
10. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
11. Záver

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Kováč, Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE
z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 23. augusta 2017

číslo : 104/2017

k voľbe návrhovej komisie
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
volí
návrhovú komisiu v zložení : 1. poslanec : Miroslav Kováč
2. poslanec : Tomáš Halický

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Kováč, Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 23. augusta 2017

číslo : 105/2017

k Rozpočtovému opatreniu č. 1/2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017

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 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 23. augusta 2017

číslo : 106/2017

k prerokovaniu návrhu zmluvy na vyhotovenie kamerového systému a schválenie spoluúčasti
obce vo výške 2.282,20 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
1/ návrh zmluvy na vyhotovenie kamerového systému
2/ spoluúčasť obce vo výške 2.282,20 €

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 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 23. augusta 2017

číslo : 107/2017

k prerokovaniu nájomnej zmluvy s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť Ľubovec o prenájme
pozemkov – areál Materskej školy
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u je
nájomnú zmluvu s Gréckokatolíckou cirkvou o prenájme pozemkov – areál Materskej školy v
Radaticiach

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

počet
3
2

mená poslancov
Homoľová, Kováč, Timková
Halický, Karniš

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 23. augusta 2017

číslo : 108/2017

k prerokovaniu spoluúčasti obce vo výške 1.300,- € ako súčasť žiadosti mikroregiónu Čierna
hora o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia / Kompostéry/
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
spoluúčasť obce vo výške 1.300 € - súčasť žiadosti mikroregiónu Čierna hora o NFP
z Operačného programu Kvalita životného prostredia – Kompostéry

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 20. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 23. augusta 2017

číslo : 109/2017

k prerokovaniu spoluúčasti obce vo výške 5 % pri žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu – rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice v obci Radatice
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
- predloženie žiadosti s názvom: Rekonštrukcia a obnova Hasičskej zbrojnice v obci Radatice
v rámci Výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017
napredkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly MV SR ,
- zabezpečenie realizácie schválenej žiadosti v súlade s podmienkami vyhlasovateľa,
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške najmenej 5%
z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných rozpočtových zdrojov obce Radatice
v sume 5.012,48 €
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
4

mená poslancov
Halický, Karniš, Kováč, Timková

1

Homoľová

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Zápisnica
z 20. riadneho zasadnutia poslancov OcZ
konaného dňa 23. augusta 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. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

6. Prerokovanie návrhu zmluvy na vyhotovenie kamerového systému a schválenie
spoluúčasti obce vo výške 2.282,20 €
7. Prerokovanie nájomnej zmluvy s Gréckokatolíckou cirkvou, farnosť
Ľubovec o prenájme pozemkov – areál Materskej školy
8. Prerokovanie spoluúčasti obce vo výške 1.300,-€ ako súčasť žiadosti
mikroregiónu Čierna hora o NFP z Operačného programu Kvalita životného
prostredia /Kompostéry/
9. Prerokovanie spoluúčasti obce vo výške 5 % pri žiadosti o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu – rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice
v obci Radatice
10. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
11. Záver

K bodu 1. :
20. riadne zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 17.8.2017. Na zasadnutí boli prítomní 4
poslanci OcZ, zasadnutie otvorila a viedla starostka obce. Starostka požiadala poslancov o doplnenie resp.
zmenu programu. Poslanci nenavrhli žiadnu zmenu.
Hlasovanie o uznesení č. 103/2017
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 poslankyňu Annu
Timkovú.

K bodu 3. :
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení : posl. Miroslav Kováč a poslanec
Tomáš Halický.
Hlasovanie o uznesení č. 104/2017
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.
Na zasadnutie sa dostavil poslanec p. Andrej Karniš.
K bodu 5. :
Poslanci spolu s pozvánkou obdŕžali rozpočtové opatrenie č. 1/2017 aj dôvodovú správu. Zmena rozpočtu bola
potrebná pre úpravu jednotlivých položiek. Jednotlivé položky vysvetlila starostka obce.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 105/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 6. :
Starostka obce predložila poslancom návrh zmluvy o dielo na dodanie zákazky – kamerový systém v obci.
Poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu SR na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality na rok 2017
je vo výške 5.000,00 € a spoluúčasť obce je 2.282,20 €. Spolu bude namontovaných 6 kamier a budú umiestnené
2 kamery pred a za kaštieľom, v areáli MŠ, pred požiarnou zbrojnicou DHZ a na jednotlivých zastávkach obce.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 106/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 7. :
V tomto bode starostka predložila poslancom zmluvu o nájme pozemkov. Predmetom zmluvy je prenájom
pozemkov zapísaných na LV č. 974 k. ú. Radatice, číslo parcely KN-E 461 – ostatná plocha o výmere 3.517 m2
a parcela č. 462 – orná pôda o výmere 3.210 m2. Účelom nájmu je užívanie týchto pozemkov na prevádzku
budovy, kde je zriadená Materská škola. Výška nájmu je 600,00 € ročne. K tomuto bodu bola rozprava a na
konci rozpravy bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 107/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

3 poslanci
2 poslanci
0

K bodu 8. :
Ďalším bodom bolo prerokovanie spoluúčasti obce vo výške 1.300,00 €. Mikroregión Čierna hora sa zapojila do
projektu o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorého cieľom
je zabezpečenie kompostérov do domácností.
Hlasovanie o uznesení č. 108/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 9.:
V tomto bode bolo potrebné prerokovať ďalšiu spoluúčasť obce. Na základe výzvy, ktorú zverejnilo
Ministerstvo vnútra SR, obec pripravila žiadosť na rekonštrukciu a obnovu hasičskej zbrojnice v obci.
Maximálna výška dotácie je 30.000,- €. Finálny rozpočet na rekonštrukciu zbrojnice je vo výške 35.012,48 €, t.
z. spoluúčasť obce je 5.012,48 €. Termín predkladania žiadosti je do 31.8.2017.

Hlasovanie o uznesení č. 109/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
1 poslankyňa

K bodu 10.:
V tomto bode mali poslanci možnosť pýtať sa a prednášať svoje návrhy.
K tomuto bodu poslanci nehlasovali.
K bodu 11.:
Vyčerpaním programu sa skončilo 20. 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, 30. augusta 2017
Overovateľ zápisnice : Anna Timková

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

