Starostka obce Radatice
Radatice 08. 12. 2015
VEC : P O Z V Á N K A
V súlade so zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6
Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Radaticiach
zvolávam
10. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
OBCE RADATICE,
na deň 15. decembra 2015 t. j. utorok
so začiatkom o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Radatice
PROGRAM :
1. Otvorenie zasadnutia. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie nájomnej zmluvy s n.o. Pokojná jeseň
6. Odpredaj obecného majetku v zmysle §9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí
v platnom znení.
7. Prerokovanie rozpočtového opatrenia 3/2015
8. Prerokovanie návrhu schválenia rozpočtu na rok 2016
9. Prejednanie Dodatku k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
10. Prejednanie Dodatku č. 7 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
11. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre Spolok SČK Radatice, TJ Družstevník Radatice, Jednota
Dôchodcov Radatice.
12. Prejednanie vstupu obce Radatice do klastra Branisko - Bachureň.
13. Voľba inventarizačnej komisie
14. Aktuálne informácie a interpelácie.
15. Záver

Mgr. Gabriela Viazanková
starostka obce

Telefón

Fax

++421-051/7796234

++421-051/7796234

E-mail
obecradatice@onlinenet.sk

IČO/DIČ
327662/20205432

Zápisnica
z 10. riadneho zasadnutia poslancov OcZ
konaného dňa 15. decembra 2015
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 nájomnej zmluvy s n.o. Pokoná jeseň
6. Odpredaj obecného majetku v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obce v platnom znení.
7. Prerokovanie rozpočtového opatrenia 3/2015
8. Prerokovanie návrhu schválenia rozpočtu na rok 2016
9. Prejednanie Dodatku k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
10. Prejednanie Dodatku č. 7 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
11. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre Spolok SČK Radatice, TJ Družstevník Radatice, Jednota
dôchodcov Radatice.
12. Prejednanie vstupu obce Radatice do klastra Branisko – Bachureň
13. Voľba inventarizačnej komisie
14. Aktuálne informácie a interpelácie
15. Záver

K bodu 1. :
10. riadne zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 8. decembra 2015. Na zasadnutí
boli prítomní 5 poslanci OcZ, t.j. zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 10. zasadnutie otvorila
a viedla starostka obce Mgr. Gabriela Viazanková. Program zasadnutia bol určený v pozvánke.
Starostka obce predniesla program, kde doplnila celý názov VZN k bodu č. 10 a požiadala
poslancov o vyjadrenie resp. návrhy na doplnenie programu. Poslanci nenavrhli žiadnu zmenu.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 2. :
Starostka obce určila za zapisovateľa zápisnice M. Hudákovú, za overovateľa zápisnice poslanca
Tomáša Halického.

K bodu 3. :
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení : posl. Mgr. Janu
Homoľovú a Ondreja Karniša.

Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 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 sa presunula k ďalšiemu bodu programu. Od 1.1.2016 by v obci mal fungovať denný
stacionár, k tomu je však potrebná platná podpísaná nájomná zmluva. Keďže nájomná zmluva
priestorov pre neziskovú organizáciu Pokojná jeseň podlieha schvaľovaniu obecným
zastupiteľstvom, starostka predložila návrh zmluvy. Poslanci mali možnosť sa vyjadriť a navrhnúť
prípadné zmeny. Po preštudovaní navrhovanej nájomnej zmluvy starostka vyzvala poslancov na
hlasovanie.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 6. :
Pri realizácii ROEP (Register obnovenej evidencie pozemkov) sa stala obec vlastníkom parciel č.
768/1 a 768/201 KN C, ktorých vlastníkom bola p. Trochanová. Menovaná chcela tento pozemok
späť do svojho vlastníctva. Na základe žiadosti poslanci Obecného zastupiteľstva v Radaticiach
hlasovali o odpredaji uvedených parciel. Starostka predložila návrh kúpnej zmluvy.

Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 7. :
Starostka uviedla, že bolo potrebné vykonať určité zmeny v rozpočte na rok 2015, keďže niektoré
položky prekročili navrhovaný rozpočet, alebo naopak nemajú dostatočné vyčerpanie. Rozpočtové
opatrenie dostali poslanci spolu s pozvánkou buď v tlačenej alebo elektronickej podobe. Poslankyňa
Homoľová položila otázku ohľadom zvýšenia príjmov, čo starostka objasnila tým, že sa zvýšila
výška podielových daní, čo sa odrazilo na celkových príjmoch obce. Starostka stručne objasnila
zmeny v rozpočte v rámci jednotlivých položiek a následne vyzvala poslancov k hlasovaniu.

Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 8.:
K bodu 8 starostka obce uviedla, že je potrebné schváliť rozpočet na rok 2016, inak by došlo
k rozpočtovému provizóriu, čo by znamenalo regulované rozdelenie štátnych peňazí na základe
predošlého roka. Návrh rozpočtu poslanci obdržali spolu s pozvánkou, ako aj dôvodovou správou
k rozpočtu. Starostka okomentovala pripravený návrh rozpočtu. Poslanec Kováč sa opýtal, či
nemôže DHZ čerpať peniaze z dotácie zo štátneho rozpočtu na konkurzy a súťaže, keďže dôvodová
správa obsahovala túto položku. Starostka odpovedala, že dotáciu môžu hasiči na zabezpečenie
materiálno-technického vybavenia DHZ, na ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ
a odbornú prípravu členov DPO SR. Bežné transfery boli ponížené kvôli odstupnému, s ktorým sa
v roku 2016 nepočíta. Boli vymedzené aj prostriedky na dokončenie rekonštrukcie cesty v časti
Záhumnie, ako aj prostriedky na spoluúčasť pri zateplení MŠ v prípade, že by obec získala dotáciu.
Súčasťou podkladov k rozpočtu je aj stanovisko hlavnej kontrolórky, Bibiány Meľuchovej.
Starostka požiadala poslancov o hlasovanie.

Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0 poslanci
0 poslanci

K bodu 9. :
Na základe zmeny zákona o odpadoch bolo potrebné upraviť aj Dodatok k VZN o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, konkrétne vyrubiť
daň za drobný stavebný odpad. Povinnosť obce je upraviť dané VZN. Následne poslanci hlasovali.

Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0 poslanci
0 poslanci

K bodu 10.:
Starostka obce informovala poslancov o dodatku č. 7 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. Poslanci chceli informáciu, či sa príspevok zvýši alebo zníži na
nasledujúci rok. Keďže v šk. roku 2015/2016 pribudli žiaci, ide zvýšenie príspevku.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0 poslanci
0 poslanci

K bodu 11.:
V bode č. 11 sa prerokovávali žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2016, ktoré si podali
organizácie miestny spolok Slovenského červeného kríža, TJ Družstevník Radatice a miestny
spolok Jednoty dôchodcov Slovenska. Za TJ Družstevník Radatice sa prihovoril poslanec Kováč,
ktorý, objasnil poslancom žiadanú výšku dotácie. tým, že TJ plánuje v nasledujúcej sezóne vytvoriť
A mužstvo. Predpokladané výdavky na žiakov sú vo výške 1500,00 € a pre A mužstvo 1800,00 €.
Poslanci prerokovali jednotlivé žiadosti a hlasovali.

Žiadosť MS SČK-300,00 €
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0 poslanci
0 poslanci

Žiadosť MS JDS-800,00 €
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0 poslanci
0 poslanci

Žiadosť TJ Družstevník Radatice-3300,00 €
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0 poslanci
0 poslanci

K bodu 12.:
Ďalším bodom bolo prerokovanie návrhu na vstup obce do klastra Branisko – Bachureň. Poslanci
chceli vedieť, aký prínos by mal tento krok pre samotnú obec. Starostka sa vyjadrila, že hlavým
dôvodom by bolo zviditeľnenie obce v rámci cestovného ruchu. Bolo by potrebné vytvoriť nejaké
centrum informácií, ktoré by využívali turisti, čím by sa zvýšila vedomosť o obci. Obec by mohla
viac sprístupniť informácie ohľadom leteckého nešťastia v časti „Žarinec“, svoju pozornosť
venovať aj leteckému chodníku na Hajnikovú lúku, či hľadať iné zaujímavosti a atrakcie v katastri
obce Radatice. Starostka sa tiež zmienila o spolupráci s miestnymi podnikateľmi, ktorí by mohli
prispieť k rozvoju cestovného ruchu v našej obci. Spomenula aj to, že propagačné materiálny by
financoval práve spomínaný klaster. Poslanci boli vyzvaní k hlasovaniu.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0 poslanci
0 poslanci

K bodu 13.:
Starostka uviedla, že raz ročne je potrebná aj inventarizácia majetku, ktorej predchádza vytvorenie
inventarizačnej komisie. Poslanci predniesli svoje návrhy a následne sa hlasovalo.
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0 poslanci
0 poslanci

K bodu 14.:
V tomto bode mali poslanci možnosť pýtať sa a prednášať svoje návrhy. Poslanec Halický sa
opýtal, ako sa bude postupovať s predajom dreva. Navrhoval určiť termín, kedy by záujemcovia
mohli ponúknuť sumu, za ktorú by drevo kúpili a následne by sa drevo predalo za najvýhodnejšiu
cenu. Taktiež bol spomínaný aj odpredaj V3S. Tento majetok bol však nadobudnutý ako dotácia.
Možnosť jeho predaja je potrebné preštudovať. Poslanec Kováč chcel vedieť názor na odkúpenie
osobného auta vyradeného štátom (vojskom). O jeho návrhu poslanci diskutovali. Prejednávali
výhody a nevýhody kúpy. Konkrétne riešenie nevzišlo.
K tomuto bodu poslanci nehlasovali.
K bodu 15.:

Vyčerpaním programu sa skončilo 10. riadne a zároveň posledné zasadnutie obecného
zastupiteľstva v roku 2015.

D. a h.

Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Zápisnicu napísala: Marcela Hudáková
V Radaticiach, 16. decembra 2015
Overovateľ zápisnice : Tomáš Halický

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

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

U Z N E S E N I E č. 44/2015
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 15. decembra 2015

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
a) s c h v a ľ u j e
1. program 10. riadneho zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie nájomnej zmluvy s n.o. Pokojná jeseň
6. Odpredaj obecného majetku v zmysle §9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.o majetku obcí
v platnom znení.
7. Prerokovanie rozpočtového opatrenia 3/2015
8. Prerokovanie návrhu schválenia rozpočtu na rok 2016
9. Prejednanie Dodatku k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
10. Prejednanie Dodatku č. 7 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
11. Prerokovanie žiadosti o dotáciu pre Spolok SČK Radatice, TJ Družstevník Radatice, Jednota
Dôchodcov Radatice.
12. Prejednanie vstupu obce Radatice do klastra Branisko - Bachureň.
13. Voľba inventarizačnej komisie
14. Aktuálne informácie a interpelácie.
15. Záver

b) v o l í
1. návrhovú komisiu v zložení : 1. poslanec : Mgr. Jana Homoľová
2. poslanec : Ondrej Karniš

c) schvaľuje
1. nájomnú zmluvu s n.o. Pokojná jeseň.
2. odpredaj obecného majetku na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v k. ú. Radatice. Ide o parcelu č. KNE 1-768/1 o výmere 66 m2 a parcelu č. KN-E 768/201 o výmere 1228 m2
V prospech žiadateľky PaedDr. Jozefíny Trochanovej, Radatice 40, 082 42 Radatice.

Pozemky sú zamerané Geometrickým plánom č. 20/2015 zo dňa 2.4.2015, úradne overeného
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 4.5.2015 pod č. G1-576/2015
Podľa Geometrického plánu ide o novovytvorené parcely: p.č. 11 - 422 m2, zastavaná plocha, p. č.
12/4- 23m2, zastavaná plocha, p. č. 13/3 – 51 m2, záhrada.
Predaj nehnuteľného majetku obce do vlastníctva žiadateľky, ako prípad hodný osobitného zreteľa
sa odôvodňuje tým, že obec spomínané pozemky v minulosti nevyužívala. V rámci budúcich
investičných aktivít obce sa nejedná o pozemky atraktívne. Ide o výsek nerovnomerného tvaru, na
ktorom nie je možná výstavba ani iná činnosť, ktorá by obci Radatice mohla priniesť výnos. Parcely
sú súčasťou ďalších pozemkov, ktoré sú ako jeden celok oplotené. Odpredaj bol schválený
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
3. návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2015
4. rozpočet na rok 2016 a berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2017-2018.
5. Dodatok k VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
6. Dodatok č. 7 k VZN obce Radatice č.4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na
území obce Radatice.
7. schvaľuje dotáciu vo výške 300,00 € pre miestny spolok SČK, dotáciu 3300,00 € pre TJ
Družstevník Radatice a 800,00 € pre Jednotu dôchodcov v Radaticiach.
8. vstup obce Radatice do klastra Branisko - Bachureň.
9. inventarizačnú komisiu v zložení: 1.Marcela Hudáková
2. Miroslav Kováč
3. Tomáš Halický

Mgr. Gabriela Viazanková
starostka obce

