Starostka obce Radatice

URČUJE

1/ za overovateľa zápisnice z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
poslanca : Mgr. Janu Homoľovú

2/ za zapisovateľa z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva :
Ivana Heldáková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

V Radaticiach, dňa 28. júna 2017

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
UZNESENIE
z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 94/2017

k programu rokovania obecného zastupiteľstva
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
schvaľuje
program 19. 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 Záverečného účtu obce Radatice za rok 2016
6. Prerokovanie návrhu na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
7. Prerokovanie žiadosti o súhlas k prenájmu pozemku v správe SPF
8. Prerokovanie návrhu zapojenia sa do výzvy PPA
9. Prerokovanie návrhu o zakúpenie rozhlasovej ústredne
10. Prerokovanie nájomnej zmluvy – ihrisko
11. Informácia k žiadosti obce o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
12. Prerokovanie návrhu na prenájom rybníka v extraviláne obce
13. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
14. 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 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 95/2017

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
5

mená poslancov
Halický, Homoľová, Karniš, Kováč, Timková

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 96/2017

k prerokovaniu Záverečného účtu obce za rok 2016
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
1/ berie na vedomie správu audítora za rok 2016
2/ schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3/ schvaľuje tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 44.203,31 EUR.

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 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 97/2017

k prerokovaniu návrhu použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 33.420,31 € na
odstránenie havarijného stavu majetku obce chodníka pri ceste III/5461 v správe Prešovského
samosprávneho kraja 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 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 98/2017

k prerokovaniu žiadosti o súhlas k prenájmu pozemku v správe SPF
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
berie na vedomie žiadosť ANT hill, družstvo a vzhľadom na plánovanú IBV v blízkosti
parcely 767/22 vedenej na LV 1592 odporúča družstvu ANT hill prehodnotiť výber parcely,
na ktorej chce realizovať zámer výstavby zberného dvora. Obecné zastupiteľstvo navrhuje
vziať do úvahy aj nedostatočnú cestnú infraštruktúru v smere k požadovanej parcele č.
767/22.

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 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 99/2017

k prerokovaniu návrhu zapojenia sa do výzvy PPA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
návrh zapojenia sa do výzvy o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného
prostredia v rámci projektu 1.1.1. Podpora vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov

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

U Z N E S E N I E – Neprijaté

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 100/2017

k prerokovaniu návrhu o zakúpenie rozhlasovej ústredne
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
zakúpenie novej rozhlasovej centrály.

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

počet
2

mená poslancov
Karniš, Timková

3

Halický, Homoľová, Kováč

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach

UZNESENIE

z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 100/2017

k prerokovaniu nájomnej zmluvy - ihrisko
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
s ch v a ľ u j e
nájomnú zmluvu medzi obcou Radatice a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Radatice na
predmet nájmu KN-C parcela č. 91/2 ( 5829 m2) a parcela č. 91/3 (16 160 m2 ) o celkovej
výmere 21 989 m2 na dobu neurčitú, pričom cena nájmu je vo výške 0,01 €/m 2 za kalendárny
rok.

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 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 101/2017

k informácii k žiadosti obce o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
berie na vedomie
informáciu k žiadosti obce o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

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 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 2017

číslo : 102/2017

k návrhu na prenájom rybníka v extraviláne obce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obecné zastupiteľstvo v Radaticiach
neprijíma
návrh Ecoshine Slovakia, s.r.o. na prenájom pozemku o rozlohe 825 m2 na parcele
KN-E 1-477, vedenej na LV 1066, ktorá sa nachádza v extraviláne obce.

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 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radaticiach

zo dňa 28. júna 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

Zápisnica
z 19. riadneho zasadnutia poslancov OcZ
konaného dňa 28. júna 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 Záverečného účtu obce Radatice za rok 2016

6. Prerokovanie návrhu na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
7. Prerokovanie žiadosti o súhlas k prenájmu pozemku v správe SPF
8. Prerokovanie návrhu o zakúpenie rozhlasovej ústredne
9. Prerokovanie nájomnej zmluvy – ihrisko
10. Informácia k žiadosti obce o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
11. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
12. Záver

K bodu 1. :
19. riadne zasadnutie bolo zvolané písomnou pozvánkou zo dňa 26. júna 2017. Na zasadnutí boli prítomní
všetci 5 poslanci, t.j. zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 19. riadne zasadnutie otvorila a viedla starostka obce
Mgr. Gabriela Viazanková. Starostka požiadala poslancov o doplnenie resp. zmenu programu. Do programu
navrhla za bod 7 doplniť bod 8. Prerokovanie návrhu zapojenia sa do výzvy PPA, doterajšie body 8.-10. sa
presúvajú na bod 9.-11. Za bod 11 doplniť bod 12. Prerokovanie návrhu na prenájom rybníka v extraviláne
obce. Poslanci nenavrhli žiadnu zmenu.

1. Otvorenie zasadnutia. Schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie Záverečného účtu obce Radatice za rok 2016
6. Prerokovanie návrhu na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
7. Prerokovanie žiadosti o súhlas k prenájmu pozemku v správe SPF
8. Prerokovanie návrhu zapojenia sa do výzvy PPA
9. Prerokovanie návrhu o zakúpenie rozhlasovej ústredne
10. Prerokovanie nájomnej zmluvy – ihrisko
11. Informácia k žiadosti obce o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia
12. Prerokovanie návrhu na prenájom rybníka v extraviláne obce
13. Aktuálne informácie a interpelácie poslancov
14. Záver
Hlasovanie o uznesení č. 94/2017
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 poslankyňu Mgr.
Janu Homoľovú.

K bodu 3. :
Starostka obce predložila návrh na zloženie návrhovej komisie v zložení : posl. Miroslav Kováč a poslankyňa
Anna Timková.
Hlasovanie o uznesení č. 95/2017
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. :
Materiál – záverečný účet obdŕžali poslanci v písomnej podobe. Referentka uviedla, že obec za rok 2016
hospodárila s prebytkom vo výške 44.203,31 eur. Taktiež mali v písomnej podobe správu audítora za rok 2016.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 96/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 6. :
Starostka obce predložila poslancom návrh použitia finančných prostriedkov z prebytku z rezervného fondu
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 na odstránenie havarijného stavu chodníka pri ceste III/5461.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 97/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 7. :
Starostka obce privítala p. Adrianu Olejníkovú – predsedkyňa ANThill, družstva a uviedla, že dňa 6.6.2017 bola
obci doručená žiadosť o vyjadrenie – súhlas ku prenájmu parcely č. 767/22, LV 1592, k. ú. Radatice v správe
Slovenského pozemkového fondu. Účelom prenájmu je zriadenie zberného dvora pre separované komunálne
odpady iné ako nebezpečné. Starostka obce p. Olejníkovej udelila slovo. P. Olejníková oboznámila poslancov, že
dňa 7.6.2017 podala oznámenie Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie o začatí
vykonávania činnosti, na základe ktorej vzniká povinnosť registrácie – ide o odpady – papier, šatstvo, textílie,
viacvrstvové kombinované materiály, vyradené el. a elektronické zariadenia nie nebezpečné, plasty, hliník. Ďalej
žiadala o súhlasy s prenájmom parcely č. 767/22 v správe Slovenského pozemkového fondu, ECO FILM, ktorý
súhlasí, Komex – nesúhlasí – z dôvodu hygienického a estetického hľadiska, u ďalších dvoch vlastníkov je
neznámy právny stav. Prenájom pozemku by bol na 5 rokov, pretože aj Okresný úrad schvaľuje zberný dvor na 5
rokov. Zámerom zriadenia zberného dvora je pomôcť obci aj okolitým obciam, išlo by o ušetrenie finančných
prostriedkov na divoké skládky, ako aj na nakladanie s komunálnym odpadom. Poslanci diskutovali hlavne
o dovoze/vývoze odpadu veľkými dopravnými prostriedkami, keďže v blízkosti sú rodinné domy a taktiež
momentálne nevyhovujúca miestna komunikácia. Ďalej požiadali p. Olejníkovú o prehodnotení výberu inej
parcely, vzhľadom k tomu, že v blízkosti parcely č. 767/22 je plánovaná individuálna bytová výstavba.
Celý zámer a samotná realizácia objektu zberného dvora tvorí prílohu tejto zápisnice.

Hlasovanie o uznesení č. 98/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 8. :
V tomto bode starostka obce oznámila poslancom, že je zverejnená výzva o nenávratný finančný príspevok
v rámci projektu 1.1.1. Podpora vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. V rámci tejto výzvy
Mikroregión Čierna hora sa zapája do tohto projektu o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Kvalita životného prostredia, ktorého cieľom je zabezpečenie kompostérov do jednotlivých domácností obce.
Hlasovanie o uznesení č. 99/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 9. :
Ďalším bodom bolo prerokovanie návrhu na zakúpenie rozhlasovej ústredne od firmy MKhlas, cena tejto
ústredne je 2.308,79€. Táto firma je jediným výrobcom takejto rozhlasovej ústredne. Ide o zariadenie, ktorého
výhodou je priame hlásenie z počítača, plánovanie hlásení, t. z. nie je potrebné byť v práci, ústredňa sa sama
zapne a vypne pri plánovanej relácii, napr. cez víkendy, odosielanie sms správ, opakované spustenie nahratých
hlásení.
Hlasovanie o uznesení č. 100/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

2 poslanci
0
3 poslanci

Uznesenie nebolo prijaté.

K bodu 10.:

Starostka obce predložila poslancom nový návrh nájomnej zmluvy už so zapracovanými
pripomienkami z predošlého zastupiteľstva, v ktorom poslanci navrhovali vložiť do zmluvy,
t. z. podujatia 4 ročne, v ktorých bude uplatnená výnimka na predaj alkoholických nápojov,
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.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 100/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

K bodu 11. :

5 poslanci
0
0

Starostka obce informovala poslancov o podaní žiadosti obce o dotáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia,
celková výška je na sumu 12.000,- €. Termín vyhodnotenia je do konca októbra, novembra.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 101/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 poslanci
0
0

K bodu 12. :
Starostka prečítala poslancom žiadosť od firmy Ecoshine Slovakia, s. r. o., Prešov, v ktorej žiadajú prenájom
rybníka v extraviláne obce – časť obce Kujava. Zámerom tejto firmy je propagovať rybník na dennú turistiku
s možnosťou chytania rýb, grilovania, stanovania a iných spoločenských aktivít. Starostka ďalej uviedla, že časť
rybníka je vo vlastníctve obce a druhá časť je rozdelená medzi viacero vlastníkov. K tomuto bodu bola rozprava.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
Hlasovanie o uznesení č. 102/2017
Za predložený návrh hlasovali
Proti
Zdržali sa

5 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 12.:
Vyčerpaním programu sa skončilo 19. 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, 4. júla 2017
Overovateľ zápisnice : Mgr. Jana Homoľová

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

