Starostka obce Radatice

URČUJE

1/ za overovateľa zápisnice z 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
poslanca : Tomáš Halický

2/ za zapisovateľa z 23. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
Mgr. Gabriela Viazanková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

V Radaticiach, dňa 11. decembra 2017

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
UZNESENIE
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 11. decembra 2017

číslo : 121/2017

k programu rokovania obecného zastupiteľstva
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
schvaľuje
program 23. 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 dodatku č. 1 k VZN č.1/2011 výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
6. Prerokovanie dodatku č. 3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
8. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre Spolok SČK Radatice, TJ Družstevník
Radatice, Jednota Dôchodcov Radatice

9. Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
10. Prerokovanie návrhu schválenia rozpočtu na rok 2018 a informatívnych rozpočtov
na roky 2019 a 2020

11. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
12. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
13. Záver

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

počet
4

1

mená poslancov
Halický, Homoľová, Kováč, Timková
Karniš

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 11. decembra 2017

číslo : 122/2017

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

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Kováč, Timková

1

Karniš

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
na 23. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 11. decembra 2017
k prerokovaniu návrhu dodatku č. 1 k VZN č. 1/2011 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
___________________________________________________________________________

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 dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Záznam o hlasovaní:
Za Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 hlasovali poslanci:
Za: Halický, Homoľová, Kováč, Timková
Proti:
Zdržali sa hlasovania:

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
na 23. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 11. decembra 2017
k prerokovaniu návrhu dodatku č. 3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
___________________________________________________________________________

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. 3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Záznam o hlasovaní:
Za Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2012 hlasovali poslanci:
Za: Halický, Homoľová, Kováč, Timková
Proti:
Zdržali sa hlasovania:

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
na 23. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 11. decembra 2017
k prerokovaniu návrhu VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
___________________________________________________________________________

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 VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Záznam o hlasovaní:
Za VZN č. 5/2017 hlasovali poslanci:
Za: Halický, Homoľová, Kováč, Timková
Proti:
Zdržali sa hlasovania:

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 11. decembra 2017

číslo : 123/2017

k prerokovaniu žiadosti o dotáciu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
Dotácie na rok 2018 :
A/ Jednota dôchodcov Slovenska Radatice – 800,- €
B/ MS SČK v Radaticiach - 400,- €
C/ TJ Družstevník Radatice - 4.600,- €

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

počet
3

mená poslancov
Halický, Kováč, Timková

1
1

Homoľová
Karniš

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 11. decembra 2017

číslo : 124/2017

k prerokovaniu návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/2017 zo dňa 11. decembra
2017 v predloženej podobe

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Kováč, Timková

1

Karniš

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 11. decembra 2017

číslo : 125/2017

k prerokovaniu návrhu schválenia rozpočtu na rok 2018 a informatívnych rozpočtov na roky
2019 a 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p.
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020
II. s ch v a ľ u j e
a) návrh rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Kováč, Timková

1

Karniš

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE
z 23. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 11. decembra 2017

číslo : 126/2017

k vyhláseniu volieb hlavného kontrolóra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 1.2.2018 za deň
konania voľby hlavného kontrolóra obce Radatice.
Určuje podmienky :
- vzdelanie : ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
- pracovný úväzok : 0,05 t. j. 2 hodiny týždenne
- odporúčaná prax : v ekonomickej a kontrolnej činnosti vo verejnej správe
- odporúčaná znalosť základných noriem samosprávy a právnych
upravujúcich činnosť územnej samosprávy
- výkon funkčného obdobia hlavného kontrolóra na 6 rokov

predpisov

Súčasťou prihlášky je profesijný životopis a overená fotokópia dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo
vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace.
Spôsob voľby hlavného kontrolóra
1. Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr do
20.12.2017 (minimálne 40 dní pred dňom konania volieb ) na úradnej tabuli obce
Radatice a na internetovej stránke www.obecradatice.sk
2. Písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby t. j. do 17.1.2018 v zalepenej obálke na adresu:
Obec Radatice
Obecný úrad Radatice 105
082 42 p. Bzenov
S označením „Voľby hlavného kontrolóra – Neotvárať !“

3. Každému kandidátovi v deň volieb bude umožnená maximálne 5 minútová
prezentácia.
4. Voľby sa konajú verejným hlasovaním na zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Radaticiach.
5. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov OZ.
Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, OZ ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet
platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú dvaja kandidáti
s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom.
6. Starostka obce je povinná s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce
uzavrieť pracovnú zmluvu, najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného
obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
7. Pracovný úväzok 0,05.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa
1.2.2018. Kandidáti musia doručiť písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami
najneskôr do 17.1.2018 na adresu : Obec Radatice, Obecný úrad Radatice 105, 082 42 p.
Bzenov.
s ch v a ľ u j e
1/ Vyhlásenie termínu konania „Voľby hlavného kontrolóra“ a určenie požiadaviek na výkon
funkcie hlavného kontrolóra 1.2.2018
2/ Komisiu na posúdenie náležitostí podaných prihlášok
v zložení : Ivana Heldáková
Anna Timková

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Kováč, Timková

1

Karniš

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Zápisnica
z 23. riadneho zasadnutia poslancov OcZ
konaného dňa 11. decembra 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 dodatku č. 1 k VZN č.1/2011 výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
6. Prerokovanie dodatku č. 3 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Prerokovanie návrhu VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb
8. 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
9. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre Spolok SČK Radatice, TJ Družstevník
Radatice, Jednota Dôchodcov Radatice
10. Prerokovanie návrhu zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
11. Prerokovanie návrhu schválenia rozpočtu na rok 2018 a informatívnych
rozpočtov
na roky 2019 a 2020
12. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
13. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
14. Záver

K bodu 1. :
23. riadne zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 7.12.2017. Na zasadnutí
boli prítomní 4 poslanci OcZ, ospravedlnený bol poslanec Andrej Karniš, 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. Starostka navrhla vypustiť bod 8 z programu, t. j. 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

Hlasovanie o uznesení č. 121/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 2. :
Starostka obce určila za zapisovateľa zápisnice Mgr. Gabrielu Viazankovú, za overovateľa
zápisnice poslanca Tomáša Halického.
K bodu 3. :
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení : posl. Miroslav
Kováč a poslankyňa Anna Timková.
Hlasovanie o uznesení č. 122/2017
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.

K bodu 5. :
Starostka obce prečítala poslancom dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce
č. 1/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení. Potreba navýšenia stravnej jednotky vychádza z cien potravín. Posledné navýšenie
bolo v roku 2011. Na potrebu upozornila vedúca školskej jedálne p. Liptáková. Navýšenie
bolo prediskutované aj na stretnutí rodičov detí MŠ.

K bodu 6. :
Potreba doplniť VZN č. 1/2012 o dodatok č. 3 vznikla na základe podnetov občanov.
V uplynulom roku 2016 sa v obci narodilo 16 detí, podobný nárast bol zaznamenaný aj v roku
2017. Narodenie dieťaťa znamená pre rodinu navýšenie komunálneho odpadu. Jedna kuka
nádoba nepostačovala a tak bol na obecných tabuliach zverejnený návrh dodatku, v ktorom
bolo uvedené, že pri narodení dieťaťa bude poskytnutá druhá kuka nádoba. Poslanci vyjadrili
potrebu špecifikovať, od ktorého dátumu narodenia dieťaťa bude obecný úrad poskytovať
druhú nádobu na odpad.

K bodu 7. :
V tomto bode starostka prečítala návrh VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb. Prijatie tohto VZN vyplynulo z potrieb obce komunikovať
elektronicky voči právnickým a fyzickým osobám.

K bodu 8. :
Ďalším bodom bolo prerokovanie žiadostí od jednotlivých organizácií na území obce, t. j.
Spolok SČK Radatice, TJ Družstevník Radatice, Jednota Dôchodcov Radatice, ohľadom
poskytnutia dotácií na rok 2018.
Spolok SČK Radatice žiada 400,- €
TJ Družstevník Radatice žiada 4.600,Jednota dôchodcov Slovenska Radatice žiada 800,- €
V diskusii sa poslanci vyjadrili k žiadosti od TJ Družstevník, keďže ide o najvýraznejšiu
položku. TJ zabezpečuje rozvoj športu u detí a mládeže, zahŕňa futbalovú aktivitu A mužstva,
dopĺňa športový život v obci. K výške sa vyjadril poslanec Miroslav Kováč, ktorý
zabezpečuje tréningový proces žiakov. Výška dotácie je primeraná aktivitám, ktoré vykazuje
TJ Družstevník Radatice.
Hlasovanie o uznesení č. 123/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

3 poslanci
0
1 poslankyňa

K bodu 9.:
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 obdŕžali poslanci v písomnej podobe. Starostka uviedla, že
bolo potrebné vykonať zmeny v rozpočte na rok 2017, pretože niektoré položky prekročili
navrhovaný rozpočet, alebo naopak nemajú dostatočné čerpanie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 124/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 10. :
K tomuto bodu starostka obce uviedla, že je potrebné schváliť rozpočet na rok 2018
a informatívnych rozpočtov na roky 2019 a 2020, inak by došlo k rozpočtovému provizóriu.
Návrh rozpočtu poslanci obdŕžali spolu s pozvánkou. Starostka okomentovala pripravený
návrh rozpočtu. Súčasťou podkladov k rozpočtu je aj stanovisko hlavnej kontrolórky, Bibiány
Meľuchovej. Poslankyňa Jana Homoľová sa zaujímala o položky, ktoré boli oproti minulému
roku navýšené, v niektorých prípadoch o dvojnásobok. Starostka vysvetlila, že ide
o investičné akcie obce, napr. výstavba technickej miestnosti v areáli OcÚ, výmena dverí
v MŠ, kúpa traktorovej kosačky, v prípade neúspechu žiadosti o NFP na PPA aj realizáciu
detského ihriska.

Hlasovanie o uznesení č. 125/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 11.:
Ďalším bodom bolo vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra, keďže sa blíži koniec funkčného
obdobia, t. j. 6 rokov, je potrebné vyhlásiť nové voľby hlavného kontrolóra. Poslanci boli
upovedomení o podmienkach voľby.
Hlasovanie o uznesení č. 126/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 11.:
V tomto bode mali poslanci možnosť pýtať sa a prednášať svoje návrhy. Podnety od
poslancov neboli.

K bodu 12.:
Vyčerpaním programu sa skončilo 23. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starostka
obce sa poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí.
D. a

h.

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce
Zápisnicu napísala: Mgr. Gabriela Viazanková
V Radaticiach, 13. decembra 2017
Overovateľ zápisnice : Tomáš Halický

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

