Uznesenie č. 15 z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 12.6.2017

A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Členov návrhovej komisie Mgr. Gabriela Bahelková, Jarmila Šišková, Mgr. Peter
Čierňava
Overovateľov zápisnice: Róbert Štepka, Mgr. Andrej Siget
2. Prenájom Obecných pozemkov parc.č. 2066/2, 2066/3 a priľahlých 400 m2 z parc.č.
2066/1 v kat.území Radošina Základnej organizácii Slovenského zväzu záhradkárov
Radošina, zast. predsedom J. Ondrejkom.
3. Prenájom novovytvorenej parc.č. 237/31 o výmere 178m2 v kat.území Radošina Jurajovi
Piršelovi a manž. Michaele na dobu neurčitú s výškou nájmu 0,17€/m2 ročne.
4. Nájomnú zmluvu s Ing. Stanislavom Antalíkom na parc.č. 2002/3 o výmere 7000 m2
v kat.území Radošina za účelom vytvorenia obory pre chov danielej a inej zveri vedenej
v registri ohlásení pod č. SK-FCH-TO-479.
5. Nájomnú zmluvu s Petrom Vadrnom na prenájom miestnosti v budove kultúrneho domu
Bzince s.č. 30 za účelom nácviku hudobnej produkcie a skladovania hudobných
nástrojov, za ročné nájomné 116,-€ a úhrady energií.
6. Odpredaj pozemku pred parc.č. 334/2 (predzáhradka) vlastníkovi pozemku Ľubomírovi
Krškovi, v cene 13,50€/m2
7. Žiadosť Mariána Bolečka o prenájom parc.č. 62/5 v kat.území Bzince, po doložení
súhlasu vlastníkov susedných nehnuteľností a oznámení počtu včelstiev
8. Vyradenie osobného motorového vozidla Volkswagen PASSAT EČV TO499CF
z evidencie motorových vozidiel
9. Zakúpenie premietacieho prístroja a plátna na premietanie v sume 4.000,-€ na letné
premietanie filmov v prírodnom amfiteátri v Radošine
10. Realizáciu trvalého dopravného značenia v Radošine a v Bzinciach podľa vyhotoveného
pasportu
11. Doplnenie sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou: Prenájom 17-miestneho
motorového vozidla FORD pre občianske združenia a obecné organizácie nezriadené na
podnikanie so sídlom v Radošine za refundáciu nákladov – pohonné hmoty a mzda
vodiča. Pre fyzické a podnikajúce právnické osoby je suma za prenájom 100,-€ na deň +
pohonné hmoty a mzda vodiča

B/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti č. 2017/01
C/ Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Preveriť užívanie ČOV
Zodpovedný: OcÚ

Termín: najbližšie zasadnutie OcZ

2. Vybaviť potrebné povolenia pre výrub porastov v Rakovinskom jarku
Zodpovedný: OcÚ
Termín: 30.9.2017
3. Osadiť dva stĺpy – zábrany na ceste okolo Kultúrneho domu
Zodpovedný: OcÚ
Termín: 30.9.2017
4. Vyzvať p.Jánoša k odstráneniu hliny na chodníku pred jeho domom na Školskej ulici
Zodpovedný: OcÚ
Termín: ihneď
5. Zabezpečiť na najbližšom zasadaní Obecného zastupiteľstva účasť p. Róberta Vlasáka
a vyžiadať jeho podnikateľský zámer s pozemkom vedľa bytovky
Zodpovedný: OcÚ
Termín: najbližšie zasadnutie OcZ
6. Vyzvať Slovenskú správu ciest na vyčistenie cesty a kanála na ul. kpt. Nálepku smerom
na Ardanovce
Zodpovedný: OcÚ
Termín: ihneď
7. Vyzvať Správu povodia Hornej Nitry na vyčistenie potoka
Zodpovedný: OcÚ
Termín: ihneď

D/ Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. Žiadosť P.Šugru o odkúpenie pozemku parc.č. 2066/6

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení
Predseda: Mgr. Gabriela Bahelková
Členovia: Jarmila Šišková
Mgr. Peter Čierňava

JUDr. Marta Kolková
Starostka obce

