Starostka obce Radatice

URČUJE

1/ za overovateľa zápisnice z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
poslanca : Tomáš Halický

2/ za zapisovateľa z 18. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
Ivana Heldáková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

V Radaticiach, dňa 21. apríla 2017

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
UZNESENIE
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo : 85/2017

k programu rokovania obecného zastupiteľstva
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
schvaľuje
program 18. 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. VZN obce Radatice č. 4/2017, ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie
obce Radatice č. 1/1998 účinné od dňa 17. 3. 1998 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia

6. Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu
7. Informácia o podaní žiadosti na rekonštrukciu šatní TJ
8. Informácia o podaní zámeru na rekonštrukciu zbrojnice DHZ
9. Prerokovanie nájomnej zmluvy – ihrisko
10. Odpredaj V3S
11. Prerokovanie žiadosti o opravu prístupovej cestnej komunikácie
12. Prerokovanie žiadosti o zabezpečenie verejného osvetlenia
13. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
14. Záver

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

počet
4

1

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč
Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE
z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo : 86/2017

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

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč

1

Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo : 87/2017

k prerokovaniu žiadosti o zmenu územného plánu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

berie

na vedomie a odporúča

doplniť informáciu k financovaniu zmeny Územného plánu obce

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

počet
4

1

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč
Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo : 88/2017

k informácii o podaní žiadosti na rekonštrukciu šatní TJ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
berie na

vedomie

informáciu o podaní žiadosti na rekonštrukciu šatní TJ

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč

1

Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo : 89/2017

k informácií o podaní zámeru na rekonštrukciu zbrojnice DHZ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
berie na vedomie
informáciu o podaní zámeru na rekonštrukciu zbrojnice DHZ

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč

1

Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo : 90/2017

k prerokovaniu nájomnej zmluvy - ihrisko
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
navrhuje
vložiť do zmluvy :
A/ podujatia 4 ročne, v ktorých bude uplatnená výnimka na predaj alkoholických nápojov
B/

vypustiť bod 8 čl. VIII.

C/ upraviť pokutu na 100 % výšku nájmu

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč

1

Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo : 91/2017

k odpredaju V3S
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
berie na vedomie
informáciu k odpredaju V3S

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč

1

Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo : 92/2017

k prerokovaniu žiadosti o opravu prístupovej cestnej komunikácie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
berie na vedomie
žiadosť o opravu prístupovej cestnej komunikácie a zohľadní ju v rozpočte obce v najbližších
rokoch

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč

1

Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo : 93/2017

k prerokovaniu žiadosti o zabezpečenie verejného osvetlenia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

berie na vedomie
žiadosť o zabezpečenie verejného osvetlenia a zohľadní ju v rozpočte obce v najbližších
rokoch

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč

1

Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 18. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 21. apríla 2017

číslo :

/2017

k aktuálnym informáciám a interpeláciám
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

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

počet

mená poslancov

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
na 18. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 21. apríla 2017
k prerokovaniu návrhu VZN č. 4/2017, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1998 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
___________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
podľa §4 §6 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov VZN č. 4/2017, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/1998 o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia

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

počet
4

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč

1

Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Zápisnica
z 18. riadneho zasadnutia poslancov OcZ
konaného dňa 21. apríla 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. VZN obce Radatice č. 4/2017, ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie

obce Radatice č. 1/1998 účinné od dňa 17. 3. 1998 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
6. Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu
7. Informácia o podaní žiadosti na rekonštrukciu šatní TJ
8. Informácia o podaní zámeru na rekonštrukciu zbrojnice DHZ
9. Prerokovanie nájomnej zmluvy - ihrisko
10. Prerokovanie žiadosti o opravu prístupovej cestnej komunikácie
11. Prerokovanie žiadosti o zabezpečenie verejného osvetlenia
12. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
13. Záver
K bodu 1. :
18. riadne zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 18. apríla 2017. Na zasadnutí boli prítomní 4
poslanci OcZ, ospravedlnená poslankyňa p. Timková, z dôvodu práceneschopnosti, t.j. zasadnutie bolo
uznášaniaschopné. 18. riadne zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Mgr. Gabriela Viazanková. Zároveň
starostka obce požiadala poslancov o doplnenie alebo zmenu programu. Do programu navrhla za bod 9 doplniť
bod 10 – Odpredaj V3S. Doterajšie body 10-13 sa presúvajú na body 11-14. Poslanci nenavrhli žiadnu zmenu.
1. Otvorenie zasadnutia. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. VZN obce Radatice č. 4/2017, ktorým sa zrušuje všeobecné záväzné nariadenie

obce Radatice č. 1/1998 účinné od dňa 17. 3. 1998 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia
6. Prerokovanie žiadosti o zmenu územného plánu
7. Informácia o podaní žiadosti na rekonštrukciu šatní TJ
8. Informácia o podaní zámeru na rekonštrukciu zbrojnice DHZ
9. Prerokovanie nájomnej zmluvy – ihrisko
10. Odpredaj V3S
11. Prerokovanie žiadosti o opravu prístupovej cestnej komunikácie
12. Prerokovanie žiadosti o zabezpečenie verejného osvetlenia
13. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
14. Záver

Hlasovanie o uznesení č. 85/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

K bodu 2. :

4 poslanci
0
0

Starostka obce určila za zapisovateľa zápisnice Ivanu Heldákovú, za overovateľa zápisnice poslanca Tomáša
Halického.

K bodu 3. :
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení:posl. Andrej Karniš a poslanec
Miroslav Kováč.
Hlasovanie o uznesení č. 86/2017
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 Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2017, ktorým sa zrušuje VZN č.
1/1998 účinné od dňa 17.3.1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečistenia. Starostka spomenula, že obec obdŕžala list od Okresnej prokuratúry, v ktorom žiadajú o počtu vecí
právoplatne skončených v roku 2016 a taktiež, či obec má prijaté VZN podľa zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší. Keďže obec má prijaté VZN ešte z roku 1998 a obec vydáva dve rozhodnutia k malým zdrojom
znečistenia ovzdušia, t. j. Coop Jednote a SPP. Poplatok je vo výške 3,32 €, ročne to činí 6,64 €. Na základe
uvedených skutočností obec pristúpila k návrhu VZN o zrušení VZN č. 1/1998.

K bodu 6. :
Ďalším bodom bola žiadosť o zmenu územného plánu. Túto žiadosť prečítala starostka poslancom. V tejto
žiadosti p. Svat žiada o zmenu územného plánu týkajúcej sa čísla parciel : 708/1, 709/2, 710/2. Uvedené parcely
chce zaradiť do zmeny a doplnku územného plánu na výstavbu rodinných domov. Tieto parcely sa nachádzajú
v Bzenove pri základnej škole, ale sú v našom katastri obce. Zámerom je postaviť rodinné domy a rozpredať ich.
Starostka obce uviedla, že v zmysle zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku § 19 môže
orgán územného plánovania požadovať čiastočnú alebo úplnú náhradu nákladov za obstaranie
územnoplánovacej dokumentácie od toho, ktorého výhradná potreba vyvolala samotné obstaranie. Starostka
dodala, aby p. Svat doplnil informáciu k financovaniu zmeny územného plánu obce, nakoľko je to finančne
náročné.
Hlasovanie o uznesení č. 87/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 7. :
V tomto bode starostka informovala poslancov o dodaní žiadosti na rekonštrukciu šatní TJ na základe výzvy
z projektu SFZ – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Rekonštrukcia bude pozostávať
z výmeny okien, vchodových dverí a opravy fasády budovy. Nevyhnutnú opravu si vyžadujú sociálne zariadenia
a sprchy. Termín na predloženie žiadosti bol do 31.3.2017. Minimálna výška finančnej podpory je 10.000,- €
a maximálna 50.000,- €. Obec žiadala 10.256,21€. Termín, kedy budú vyhodnotené žiadostí do 30.4.2017.
Hlasovanie o uznesení č. 88/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 8. :

Starostka informovala poslancov o podaní zámeru na rekonštrukciu zbrojnice DHZ. Vláda
22. 2. 2017 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/ 2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou
od 1. 7. 2017. Na základe neho majú obce možnosť uchádzať sa o dotácie na rekonštrukciu,
modernizáciu a iné technické zhodnotenie budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice
(prístavba, dostavba, výmena okien, dverí, kúrenia , vodovodu, kanalizácie, oplotenie ...),
vrátane projektovej dokumentácie, ako aj technického zhodnotenia hasičskej techniky
a obstarania hasičskej techniky. Konkrétne výzvy MV SR na predkladanie projektov budú
vyhlásené priebežne počas roka. Dotácia vychádza cca 30.000 € (spoluúčasť 5% zo zdrojov
žiadateľa). Je možné ešte požiadať o hasičské vozidlo IVECO DAILY a tiež protipovodňový
vozík.
Hlasovanie o uznesení č. 89/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 9.:

Ďalším bodom programu bolo prerokovanie nájomnej zmluvy – ihrisko. Prvom návrhu
uvádzajú, zmluvnú pokutu 3.000,- €, nepodávať tvrdý alkohol, 2% úrok z omeškania. Taktiež
do ceny nájmu zarátali aj kompostovisko, t.j. ročný nájom 219,89 €. Nový návrh, na ktorom
sa poslanci zhodli je vypustiť bod 8 čl. VIII- Prenajímateľ je oprávnený zmluvu vypovedať
okamžite v prípade, ak nájomca užíva nehnuteľnosti v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, resp.
nedodržuje ustanovenia tejto zmluvy a upraviť pokutu na 100 % výšky nájmu. Ďalej znížiť úrok
z omeškania na 0,05 %, pokutu na 1.000,- € a podávať alkoholické nápoje 4-krát v roku na konkrétne
podujatia.
Hlasovanie o uznesení č. 90/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 10. :
V tomto bode starostka informovala poslancov o odpredaji V3S, že bola uskutočnená úhrada na účet obce. Ak by
si nový majiteľ neprevzal V3S, tak lehota dokedy môže ostať V3S v areáli kaštieľa je do konca rok 2017.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 91/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 11. :
Ďalším bodom bolo prerokovanie žiadosti o opravu prístupovej cestnej komunikácie
od p. Majerčákovej,
v ktorej žiada o vyasfaltovanie prístupovej cesty. Jedná sa o cestu v tzv. Kujave, posledný dom – novostavba.
Túto žiadosť mali poslanci priloženú v pozvánke. Starostka doplnila, že jedná sa o šírku cesty cca 3m a dĺžka je

20m, cca v sume 1.400,- €. K tomuto bodu bola rozprava. Nakoniec sa poslanci zhodli, že finančné prostriedky
na opravu cesty zohľadnia v rozpočte obce v najbližších rokoch.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 92/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 12. :
V tomto bode bolo prerokovanie žiadosti o zabezpečenie verejného osvetlenia taktiež od p. Majerčákovej. Žiada
o zabezpečenie verejného osvetlenia v blízkosti domu súp. č. 284. Túto žiadosť mali poslanci priloženú
v pozvánke. Taktiež starostka doplnila, že doplnenie verejného osvetlenia by stálo cca 1.000,- €. Poslanci sa na
tejto žiadosti zhodli, že finančné prostriedky zohľadnia v rozpočte obce v najbližších rokoch.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 93/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

4 poslanci
0
0

K bodu 13.:
V tomto bode mali poslanci možnosť pýtať sa a prednášať svoje návrhy. Podnety
neboli.

od poslancov

K tomuto bodu poslanci nehlasovali.
K bodu 14.:
Vyčerpaním programu sa skončilo 18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starostka obce sa poďakovala
poslancom za účasť na zasadnutí.

D. a h.

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce
Zápisnicu napísala: Ivana Heldáková
V Radaticiach, 26. apríla 2017
Overovateľ zápisnice : Tomáš Halický

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

