Zápisnica č. 10 z rokovania Obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Miesto rokovania: Obecný úrad
Začiatok rokovania: 17.00 hod.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. VZN č. 1/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Radošina a Bzince - návrh
5. VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území Obce Radošina - návrh
6. VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Radošina - návrh
7. Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Radošina a prenájom hnuteľných vecí vo
vlastníctve obce Radošina – návrh
8. Úprava rozpočtu na rok 2019 - návrh
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radošina na rok 2020
a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 a 2022
10. Rozpočet na roky 2020-2022 - návrh
11. Správa hlavnej kontrolórky obce Radošina č. 2019/04
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou v Radošine za školský rok 2018/2019
14. Uznesenie o zmene úveru v Primabanke na univerzálny úver
15. Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky
Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
16. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. Záver
1. Otvorenie
Rokovanie otvorila starostka obce, privítala prítomných a navrhla doplniť program rokovania o:
-

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2020
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-

Uznesenie o zmene úveru v Primabanke na univerzálny úver

-

Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky

-

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Róbert Štepka, Ing. Peter Lukačovič, Mgr. Andrej Siget
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod B) 1. – S MUDr. Lepiešovou prebieha jednanie.
Bod B) 2. – splnené
Bod B) 3. - obhliadka nehnuteľností o odkúpenie, ktorých požiadal p. Kadlic bola vykonaná, na
geometrickom pláne má zamerané iba pozemky, ktoré sú oplotené.
Bod B) 4. – Geometrický plán v kat. území Bzince na rozparcelovanie stavebných pozemkov
a prečerpávačky – zadané vypracovať.
4. VZN č. 1/2020 prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku Radošina a Bzince
O zmenách prevádzkového poriadku informovala poslancov Bc.Iveta Pospíšeková:
-

Článok 11 Prenájom obradného miesta a obradnej miestnosti bod 3. Nájom obradnej
miestnosti v dome smútku v Radošine a v Bzinciach je 20 € k vykonaniu pietneho aktu za 1
obrad

-

Článok 13 Stavba a práce na pohrebisku – bod 9. Odstup medzi jednotlivými hrobovými
miestami musí byť najmenej 30 cm, najviac 50 cm.

Poslanci s uvedenými zmenami súhlasili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
5. VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území Obce Radošina
O zmenách vo výške dotácií informovala Eva Chromá. Dotácia na rok 2020 pre materskú školu vo
výške 2310,49 € na žiaka, školský klub detí 563,12 € a školskú jedáleň 699 €.
Poslanci s uvedenými zmenami súhlasili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
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6. VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Radošina
Návrh VZN pripravovali pracovníčky ZŠ s MŠ p. Antalíková a p. Lukačovičová.
Poslanci k uvedenému návrhu VZN nemali pripomienky a súhlasili s jeho obsahom.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
7. Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Radošina a prenájom hnuteľných vecí vo
vlastníctve obce Radošina – návrh
O zmenách v sadzobníku informovala Mgr. Mária Lipárová:
-

Bod 3.1 prenájom miestnosti v Komunitnom centre:

a) Občianske združenia a občianske organizácie – zadarmo
b) V letnom období do 2 hodín – 10 €, do 4 hodín – 20 €
c) V zimnom období do 2 hodín – 20 €, do 4 hodín – 40 €
-

Bod 3.5 Dom smútku Radošina, Bzince – 20 €

-

Bod 3.6 Kultúrny dom Bzince – prenájom na účel svadby, životného jubilea 30 €
a spotrebované energie

-

Bod 3.8 Amfiteáter – 100 € a spotrebované energie

-

Bod 3.9 TJ ŠK Radošina – v letnom období 20 € a spotrebované energie, v zimnom období 60
€ a spotrebované energie.

-

Bod 6. – b) nádoba s objemom 120 l plastová – podľa aktuálnej ceny
c) kontajner s objemom 660 l – podľa aktuálnej ceny

-

Bod 7. Prenájom strojových zariadení
i) prenájom mulčovača pre PO a osoby mimo obce Radošina – 50 €/hod. a prejazd 1,50€/km
prenájom mulčovača pre FO s pobytom v obci Radošina – 30€/hod a prejazd 1,50€/km

Poslanci s uvedenými zmenami súhlasili a schválili Sadzobník.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
8. Úprava rozpočtu na rok 2019 - návrh
Návrh úpravy rozpočtu predložila ekonómka:
Názov

Upravený rozpočet
2019

Bežné príjmy - Obec
Bežné príjmy - ZŠ s MŠ
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky - Obec
Bežné výdavky - ZŠ s MŠ
Bežné výdavky spolu
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu

1526083,82
52622,00
1578705,82
687292,73
812687,00
1499979,73
78726,09
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Kapitálové príjmy - Obec
Kapitálové príjmy - ZŠ s MŠ
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky - Obec
Kapitálové výdavky - ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky spolu
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu

8061,00
0,00
8061,00
41750,09
29017,00
70767,09
-62706,09

Príjmové finančné operácie - Obec
Príjmové finančné operácie - ZŠ s MŠ
Príjmové finančné operácie spolu
Výdavkové finančné operácie - Obec
Výdavkové finančné operácie - ZŠ s MŠ
Výdavkové finančné operácie - spolu
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu

24000,00
0,00
24000,00
40020,00
0
40020,00
-16020,00

rozdiel BR a KR

16020

Poslanci s návrhom súhlasili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radošina na rok 2020
a k viacročnému rozpočtu na roky 2021 a 2022
Ing. Bednáriková predložila OcZ svoje stanovisko k rozpočtu obce na rok 2020 a k viacročnému
rozpočtu na roky 2021 a 2022 na prerokovanie a vzatie na vedomie. Návrh rozpočtu na rok 2020
odporučila schváliť.
10. Rozpočet na roky 2020-2022 - návrh
Návrh rozpočtu na roky 2020-20022 predložila ekonómka. Uvedený návrh bol prerokovaný na
rokovaní ekonomickej komisie a návrh bol do rozpočtu zaradiť položku Ochrana prírody a krajiny –
tovary a služby vo výške 3000 € a v kapitálovom rozpočte položku Ochrana pred požiarmi –
obstarávanie kapitálových aktív vo výške 3625 €. Uvedené položky boli doplnené z dôvodu
spolufinancovania projektov, ktoré boli úspešné a budú sa realizovať v roku 2020.

Názov

Návrh
2020

Návrh
2021

Bežné príjmy - Obec
Bežné príjmy - ZŠ s MŠ
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky - Obec
Bežné výdavky - ZŠ s MŠ
Bežné výdavky spolu
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu
Kapitálové príjmy - Obec
Kapitálové príjmy - ZŠ s MŠ
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky - Obec

1539413,00 1595403,00 1667022,00
51586,00
51586,00
51586,00
1590999,00 1646989,00 1718608,00
695821,21 643281,21 633573,21
796606,00 819640,00 858620,00
1492427,21 1462921,21 1492193,21
98571,79 184067,79 226414,79
1593,00
1593,00
1593,00
0,00
0,00
0,00
1593,00
1593,00
1593,00
253825,00
0,00
0,00
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Návrh
2022

Kapitálové výdavky - ZŠ s MŠ
0,00
Kapitálové výdavky spolu
253825,00
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu
-252232,00
Príjmové finančné operácie - Obec
241800,00
Príjmové finančné operácie - ZŠ s MŠ
0,00
Príjmové finančné operácie spolu
241800,00
Výdavkové finančné operácie - Obec
56014,00
Výdavkové finančné operácie - ZŠ s MŠ
0
Výdavkové finančné operácie - spolu
56014,00
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu
185786,00

0,00
0,00
1593,00
0,00
0,00
0,00
49883,00
0
49883,00
-49883,00

0,00
0,00
1593,00
0,00
0,00
0,00
47674,00
0
47674,00
-47674,00

Rozdiel BR - KR

185660,79

228007,79

-153660,21

Poslanci predložený rozpočet na rok 2020 schválili a rozpočet na roky 2021 a 2022 vzali na vedomie.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
11. Správa hlavnej kontrolórky obce Radošina č. 2019/04
Ing. Bednáriková informovala poslancov o vykonanej kontrole, ktorej predmetom bola kontrola
hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými z rozpočtu obce na financovanie originálnych
kompetencií ZŠ s MŠ v Radošine, kontrola efektívnosti a účelnosti ich využitia. Nedostatky, ktoré boli
finančnou kontrolou zistené boli odstránené a kontrolórka odporučila OcZ, predloženú správu zobrať
na vedomie.
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020
Kontrolórka Ing. Bednáriková predložila návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou v Radošine za školský rok 2018/2019
Uvedenú správu odprezentoval Mgr. Anton Fekula, riaditeľ ZŠ s MŠ a tiež informoval poslancov
o vykonaných investíciách a opravách nad 2500 € za roky 2018 a 2019, ktoré navrhla ekonomická
komisia predložiť. Poslanci správu vzali na vedomie.
14. Uznesenie o zmene úveru v Primabanke na univezálny úver
Starostka informovala poslancov o nových podmienkach úveru a to produkt: Municipálny úver
Univerzál (opakovateľne čerpateľný bezúčelový, bez dokladovania čerpania), vo výške 200 tis. Eur,
obdobie 10 rokov, nová úroková sadzba 1,0 % p.a. Úver by bol použitý na rekonštrukciu Mierovej
ulice, prípadne ako rozhodnú poslanci.
Mgr. Andrej Naňo navrhol aby úver bol použitý len na rekonštrukciu Mierovej ulice ako bol pôvodne
plánovaný. Poslanci z jeho návrhom súhlasili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
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15. Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky
Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
S výsledkom auditu IUZ a KUZ k 31.12.2018, ktorý urobil Ing. Marián Péteri oboznámila poslancov
ekonómka. Audit ako aj účtovné závierky sú zverejnené v registri účtovných závierok. Poslanci
uvedené správy vzali na vedomie.
16. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Žiadosť KKP Radošina o podporu k Vianociam 2019 pre klientov Domova sociálnych služieb a sú aj
občanmi Radošiny. Poslanci žiadosť schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
P. Gálik sa spýtal na projekt rekonštrukcie PZ. Odpovedal mu prednosta Ing. Bartošek, že obecný úrad
podal žiadosť na základe výzvy č. V. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2019 a žiadosť bola
schválená vo výške 30 tis. Eur. Nakoľko stavebný projekt je v celkovej výške 102 tis. Eur z dotácie
bude vykonaná výmena okien, brán, zateplenie a oprava strechy a oplechovanie.
Žiadosť OZ Veterán klub Radošina o povolenie akcie Zraz veteránov – XII. Ročník, ktorú plánujú
uskutočniť 20.6.2020 a žiadosť o príspevok na zabezpečenie tejto akcie vo výške 700 eur. Poslanci
žiadosť schválili. Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
Mgr. Matej Močko informoval o činnosti ekonomickej komisie. Komisia prerokovala úpravu rozpočtu
za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020. Navrhla uložiť úlohu riaditeľovi ZŠ s MŠ informovať
o vykonaných investíciách za roky 2018 a 2019, žiadala rozčleniť jednotlivé náklady na položku Tovary
a služby za prenesené a originálne kompetencie v ZŠ s MŠ, tiež rozčleniť jednotlivé náklady na
položku Tovary a služby za Kultúrne služby a za Výkonné a zákonodarne orgány. Navýšiť rozpočet
v kapitálových výdavkoch na ochranu pred požiarmi o 3625 eur a v bežných výdavkoch na ochranu
prírody a krajiny o čiastku 3000 eur. Navrhli OcZ schváliť úpravu rozpočtu na rok 2019 a rozpočet na
rok 2020.
Mgr. Peter Čierňava informoval poslancov o činnosti komisie starostlivosti o životné prostredie.
Komisia navrhla zmapovať stav stromov na verejných priestranstvách v obci. Riešiť odpad
v Rakovinskom járku. Vyzvať vlastníkov parciel E641 a E 642 o odpratanie odpadu. Navrhli prvú
stredu v mesiaci v čase od 15.00 hod do 17.00 hod priniesť na Obecný úrad použitý jedlý olej na
recyklovanie.
Poslanci schválili zvýšiť príspevok pre dôchodcov zo 7 € na 10 € od roku 2020.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
6

Pracovníčka knižnice Bc. Pospíšeková informovala poslancov o tom, že prebieha v knižnici
vyraďovanie starých titulov kníh, ktoré budú ponúknuté za symbolickú cenu.
Mgr. Peter Čierňava sa spýtal na výstavbu bytoviek. Odpovedala mu starostka, že je napísané stavebné
povolenie a čaká na právoplatnosť a beží verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
Pavol Matejovič sa spýtal na kanalizáciu v Bzinciach. Odpovedal mu prednosta, že kanalizácia sa
bude riešiť až keď bude dobudovaná ČOV. Tiež sa spýtal na staré stožiare, ktoré sú na cintoríne či sa
nemôžu zlikvidovať.
Mgr. Matej Močko a Mgr. Gabriela Bahelková upozornili na parkovanie aut na chodníkoch. Poslanci
navrhli dať výzvu do Radošinských novín.
Mgr. Matej Močko sa spýtal na aktuálne projekty, ktoré podala obec. Odpovedal prednosta, že sú
podané projekty na dobudovanie ČOV, rekonštrukciu OU, vodozádržné zariadenia, strecha KD
Bzince, výmena obrubníkov a zelene pred KD Radošina.
Poslanci sa dohodli na termínoch rokovania na rok 2020, ktoré budú 9.3.2020, 8.6.2020, 7.9.2020
a 7.12.2020 všetky rokovania budú o 18.00 hod.
Mgr. Andrej Siget sa poďakoval všetkým, ktorý sa podieľali na výstavbe pamätníka padlým vo
vojnách.
17. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesli Mgr. Andrej Siget, Ing. Peter Lukačovič a Róbert Štepka.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
18. Záver
Starostka obce ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
V Radošine 10.12.2019
Zapisovateľka:

Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Peter Čierňava

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

Mgr. Gabriela Bahelková
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............................

