
Zápisnica  
 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce RADNOVCE  

konaného v zasadačke Obecného úradu dňa 18.júna 2021 o 16:00 hod.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prítomní:  

Aladár Bari, starosta obce  

Poslanci: Zuzana Angyalová,Jozef Radič,Ing.Dénes Pósa, 

                Krištof Šereš, Attila Balog, Patrik Dávid,  

Neprítomní: Tibor Lovaš, 

Ďaľší prítomní:Ladislav Kisfaludi,HK obce, 

Program rokovania: 

1. Otvorenie a návrh programu zasadnutia 

2. Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice  

3. Kontrola plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.05.2021 

4. Informácia starostu obce o aktuálnych projektoch  

5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2020 

6. Správa HK obce o kontrole plnenia rozpočtu obce za I.Q 2021 

7. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II.polrok 2021 

9. Návrh na prijatie úveru z Prima banky 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru 

11. Návrh na podanie žiadosti „Miestna občianska poriadková služba“ 

12. Návrh na financovanie „Deň obce“z rozpočtu obce 

13. Návrh na financovanie „Deň seniorov“z rozpočtu obce 

14. Správa HK obce o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2021 

15. Návrh záložnej zmluvy 

16. Návrh PHSR 

17. Rôzne  

18. Záver  

 

K bodu programu 1.  Otvorenie a návrh programu zasadnutia 

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal všetkých prítomných 

poslancov a konštatoval, že prítomní sú šiestí poslanci a OZ je uznášaniaschopné.  

 

K bodu programu 2. Voľba overovateľov a určenie zapisovateľa zápisnice  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia a vymenoval zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice. 

 

Uznesenie   č.16/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

a.,schvaľuje 

program zasadnutia bez zmien, 

b.,určuje 
overovateľov zápisnice : Jozef Radič,Attila Balog, 

zapisovateľa : Ladislav Kisfaludi, 

c.,konštatuje  

že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnili 6 / 

šiestý / poslanci,čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Hlasovanie: 



Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš, 

 Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 3. Kontrola plnení uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 

06.05.2021 

 

Starosta informoval zastupiteľstvo, že všetky prijaté uznesenia boli splnené zo zasadnutia OZ 

ktoré sa konalo dňa 06.05.2021.  

 

Uznesenie   č.17/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

berie na vedomie 

plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.05.2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 4. Informácia starostu obce o aktuálnych projektoch 

 

Starosta obce informoval poslancov,že do 2.kola vyhláseného verejného obstarávania na 

výstavbu MŠ nikto sa neprihlásil.Starosta požiadal úrad pre verejné obstarávanie o priame 

rokovacie konanie,ktoré bolo odmietnuté.Úrad pre verejné obstarávanie navrhol,aby bol 

prepracovaný rozpočet na výstavbu MŠ,pretože dôvodom neprihlásenia uchádzačov bolo,že 

v pôvodnej cenovej relácií nie je možné uskutočniť stavbu. 

Ďalej informoval poslancov o projekte „koreňová čistička odpadovách vôd“,ktoré sa blíží do 

poslednej fázy a do konca roka,by mohla byť zahájená jej výstavba.  

  

Uznesenie   č.18/2020 
Obecné zastupiteľstvo obce Radnovce 

berie na vedomie 

informatívnu správu starostu obce o prebiehajúcich projektoch. 

 

Hlasovanie: 

 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš, 

 Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  



Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 a stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

 

 Starosta obce predkladal návrh Záverečného účtu obce za rok 2020 a keďže nikto nemal 

pripomienku dal hlasovať o návrhu.Následne hlavný kontrolór obce predložil svoje 

stanovisko k návrhu záverečného účtu obce. 

 

Uznesenie  č.19/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

 schvaľuje 

Záverečný účet  a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad /Záverčný účet je 

prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš, 

 Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie  č.20/2021 
Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

 berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 /stanovisko 

je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš, 

 Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 6. Správa HK obce o kontrole plnenia rozpočtu obce za I.Q 2021 

 

Hlavný kontrolór obce predkladal svoju správu o kontrole plnenia rozpočtu obce za I.Q 2021. 

  

Uznesenie č.21/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 berie na vedomie  
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.Q 

2021/správa je prílohou tejto zápisnice/. 



 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš, 

 Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 7. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021 

 

Starosta obce predkladal návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021. 

 

 Uznesenie č.22/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 schvaľuje  
zmenu rozpočtu obce na rok 2021/zmena rozpočtu obce je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš, 

 Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti obce na II.polrok 2021 

 

Hlavný kontrolór obce predkladal svoj plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2021. 

  

Uznesenie č.23/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce na II.polrok 2021 /plán je prílohou tejto 

zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 9. Návrh na prijatie úveru 

 



Starosta obce po rokovaní s regionálnym riaditeľom Prima banky predložil návrh na prijatie 

úverov.Prvý úver vo výške 50 000 EUR bude slúžiť na refinancovanie starého úveru a na 

financovanie časového nesúladu. 

Druhý úver vo výške 200 000 EUR potrebuje obec prijať na spolufinancovanie výstavby MŠ. 

  

Uznesenie č.24/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 schvaľuje 

prijatie municipiálneho úveru-Univerzál vo výške 50 000 EUR poskytnutého zo strany Prima 

banky,zároveň schvaľuje,že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky 

úveru bankou jeho výška znížená tak,že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia 

výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená 

výška úveru,obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru 

najneskôr do 30.05.daného kalendárneho roka.V prípade ak obec neuhradí rozdiel medzi 

pôvodnou a novou výškou úveru,OZ schvaľuje,že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený 

na terminovaný úver,a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie č.25/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 schvaľuje 

prijatie municipiálneho úveru-Klasik vo výške 200 000 EUR poskytnutého zo strany Prima 

banky s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom,vrátane možnosti zmeny úveru na 

dlhodobý terminovaný úver,na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 

výstavby MŠ v Radnovciach. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru 

 

Hlavný kontrolór obce predkladal svoje odborné stanovisko k prijatiu úveru. 

  

Uznesenie č.26/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úverov /stanovisko je prílohou tejto zápisnice/. 



 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 11. Návrh na podanie žiadosti „Miestna občianska poriadková 

služba“ 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o vyhlásení výzvy na MOPS,žiadosti je potrebné 

predložiť do 26.07.2021.Poslanci sa vyjadrili k doterajšiemu fungovaniu MOPS veľmi kladne 

ale zároveň aj kritický a poukazovali aj na nedostatky,ktoré bude treba odstrániť 

v nasledujúcom období. 

  

Uznesenie č.27/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 súhlasí 

-      s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 

rozvoja obce a platným územným plánom obce, 

-   kód výzvy OPLZ – P08 – 2021 - 1 

-      názov projektu, Miestna občianska poriadková služba Radnovce 3 

- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, 

 -  so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 12. Návrh na financovanie „Deň obce“ z rozpočtu obce 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ,že bol schválený dodatok k zmluve o poskytnutí 

finančných prostriedkov na organizovanie „Deň obce“s tým,že obec môže čerpať dotáciu 

poskytnutú na vlanajší rok s pôvodnou splatnosťou do 31.12.2021.Poslanci sa dohodli,aby 

deň obce sa konalo dňa 31.07.2021. 

  

Uznesenie č.28/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 schvaľuje 



financovanie „Deň obce“ z rozpočtu obce v predpokladanej výške 9 000 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 13. Návrh na financovanie „Deň seniorov“ z rozpočtu obce 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ,že v mesiaci august,ak pandémická situácia dovolí,by 

bolo možné organizovať „Deň seniorov“.Poslanci súhlasili s návrhom a tiež sú zato,aby po 

tých depresívnych mesiacoch seniorov trošku potešili. 

  

Uznesenie č.29/2021    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radnovce 

 schvaľuje 

financovanie „Deň seniorov“ z rozpočtu obce v predpokladanej výške 3 000 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 14. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia 

uznesení OZ za rok 2021 

 

Hlavný kontrolór obce predložil svoju správu o výsledku kontroly plnenia jednotlivých 

uznesení za rok 2021. 

 

Uznesenie č.30/2021    

Obecné  zastupiteľstvo obce Radnovce 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení za I.polrok 2021 /správa je 

prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  



Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 15. Návrh záložnej zmluvy 

 

Starosta obce predkladal návrh záložnej zmluvy medzi obcou a ministerstvom dopravy 

a výstavby. 

 

Uznesenie č.31/2021    

Obecné zastupiteľstvo  obce Radnovce 

v zmysle §9ods.2zákona 138/1991 Zb. O majetku obcí 

schvaľuje 
záložnú zmluvu podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení 

neskorších predpisov pod č.0120-PRB/2018/Z. uzatvorenú medzi   Ministerstvom dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky  ako záložným veriteľom a Obcou Radnovce ako záložcom na 

zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam v k.ú.Radnovce. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 16. Návrh PHSR 

 

Starosta obce predkladal návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 

2021-2026. 

 

Uznesenie č.32/2021    

Obecné zastupiteľstvo  obce Radnovce 

schvaľuje 
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2021-2026 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

K bodu programu 17. Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov,že Slovenská energetická spoločnosť postupne montuje 

elektromery do 30 b.j.sociálnych bytov a postupne sú odovzdané sociálne byty do prenájmu. 



Občanovi obce Vojtechovi Radičovi  v nasledujúcich dňoch bude doručená posledná výzva na 

zaplatenie nedoplatkov  za nájom sociálnych bytov.  

 

K bodu programu 18. Záver 

 

Starosta poďakoval za účasť a uzatvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

 

Zapísal: Ladislav Kisfaludi        .......................................... 

 

Overovateľia :  

 

   Jozef Radič                   ......................................... 

 

   Attila Balog                     .......................................... 

 

 

                                                                   -------------------------------------- 

                               Aladár Bari,starosta obce  

                                                                                  

 

 

 

 

 

Uznesenie č.16/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

a.,schvaľuje 

program zasadnutia bez zmien, 

b.,určuje 
overovateľov zápisnice : Jozef Radič,Attila Balog, 

zapisovateľa : Ladislav Kisfaludi, 

c.,konštatuje  

že z celkového počtu 7 poslancov, sa podľa prezenčnej listiny rokovania OZ zúčastnili 7 / 

siedmý / poslanci,čím zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 



Uznesenie č.17/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

berie na vedomie 

plnenie uznesení zo zasadnutia OZ konaného dňa 06.05.2021. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

 

 

Uznesenie č.18/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

berie na vedomie 

informatívnu správu starostu obce o prebiehajúcich projektoch. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.19/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje 

Záverečný účet  a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad /Záverečný účet je 

prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.20/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 /stanovisko 

je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.21/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

berie na vedomie  
správu hlavného kontrolóra obce o výsledku kontroly plnenia rozpočtu obce za I.Q 

2021/správa je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog, Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.22/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje  
zmenu rozpočtu obce na rok 2021 /zmena rozpočtu obce je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.23/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce na II.polrok 2021/plán je prílohou tejto 

zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

Uznesenie č.24/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje 

prijatie municipiálneho úveru-Univerzál vo výške 50 000 EUR poskytnutého zo strany Prima 

banky,zároveň schvaľuje,že v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky 

úveru bankou jeho výška znížená tak,že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia 

výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená 

výška úveru,obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru 

najneskôr do 30.05.daného kalendárneho roka.V prípade ak obec neuhradí rozdiel medzi 

pôvodnou a novou výškou úveru,OZ schvaľuje,že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený 

na terminovaný úver,a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 



Uznesenie č.25/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje 

prijatie municipiálneho úveru-Klasik vo výške 200 000 EUR poskytnutého zo strany Prima 

banky s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom,vrátane možnosti zmeny úveru na 

dlhodobý terminovaný úver,na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 

výstavby MŠ v Radnovciach. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

Uznesenie č.26/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu úveru /stanovisko je prílohou tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.27/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Radnovce 

súhlasí 

-      s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 

rozvoja obce a platným územným plánom obce, 

-   kód výzvy OPLZ – P08 – 2021 - 1 

-      názov projektu, Miestna občianska poriadková služba Radnovce 3 

- so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, 

 -  so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.28/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje 

financovanie „Deň obce“ z rozpočtu obce vo výške 9 000 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 



Uznesenie č.29/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje 

financovanie „Deň seniorov“ z rozpočtu obce vo výške 3 000 EUR. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č.30/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

berie na vedomie 

správu hlavného kontrolóra obce o kontrole plnenia uznesení  za rok 2021 /správa je prílohou 

tejto zápisnice/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č.31/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

v zmysle §9ods.2zákona 138/1991 Zb. O majetku obcí 

schvaľuje 
záložnú zmluvu podľa § 151a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení 

neskorších predpisov pod č.0120-PRB/2018/Z. uzatvorenú medzi   Ministerstvom dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky  ako záložným veriteľom a Obcou Radnovce ako záložcom na 

zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam v k.ú.Radnovce. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

Uznesenie č.32/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.06.2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v obci Radnovce 

schvaľuje 
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2021-2026. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Zuzana Angyalová,Jozef Radič, 

Ing.Dénes Pósa,Krištof Šereš,  

Attila Balog,Patrik Dávid,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

Uznesenie bolo prijaté 

V obci Radnovce dňa 18.06.2021                            ................................. 

                                                                           Aladár Bari, starosta obce 

 

 


