Uznesenie č. 19 z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.9.2013

A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Odpredaj osobného motorového vozidla Volkswagen Golf, ktorý má v prenájme TJ ŠK
Radošina za 400 €
2. Podanie žiadosti obce na ŠFRB za účelom prefinancovania bytovky na Školskej ulici
3. A. Územný plán obce Radošina
B. Všeobecné záväzné nariadenie obce Radošina č. 2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť k Územnému plánu obce Radošina
C. Vyhodnotenie pripomienok uplatňovaných pri prerokovaní návrhu k Územnému
plánu obce Radošina.
4. Odpredaj parc.č. 9/7 o výmere 11 m2 v kat.území Radošina Ing. Michalovi Matejovičovi
a Ing. Monike Matejovičovej, Radošina, Školská 426, podľa podmienok v zmysle VZN
za cenu 13,30€/m2
5. Žiadosť Občianskeho združenia Hlavina o odpustenie poplatkov za prenájom KD
Radošina v dňoch 6.-8.12.2013, kedy sa poriada 16. ročník Radošinských Vianoc
6. V zmluve o prenájme nebytových priestorov v KD Radošina s nájomcom Romanom
Kršákom, znížiť v čl. IV bod.1 mesačné nájomné o 100€, teda zo sumy 800€ mesačne na
sumu 700€ od januára 2014 s podmienkou, že do konca roka 2013 bude uhradená
vyúčtovacia faktúra za energie.

B/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Otváracie hodiny MIRITRADE s.r.o. Mýtna Nová Ves (prevádzka POHODA bar
Radošina)
2. Audit účtovnej závierky 2012
3. Žiadosť rodiny Ščasnej zo Bziniec o odpredaj parc.č. 336 s tým, že po zameraní cesty sa
Obecné zastupiteľstvo bude v budúcnosti týmto problémom zaoberať.
4. Stanovisko Obvodného úradu, Odboru výstavby a bytovej politiky v Nitre č.j. ObU-NROVBP1-2013/00606 zo dňa 17.6.2013 k preskúmaniu návrhu Územnému plánu obce
Radošina podľa §25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.

5. Správu o obstaraní a o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Radošina.

C/ Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Odstránenie havarijného stavu striech na zdravotnom stredisku a telocvični
Zodpovedný: OcÚ

Termín: ihneď

2. Opätovne vyzvať dopravné podniky na parkovanie autobusov na priestranstvách v obci
na to určených.
Zodpovedný: OcÚ

Termín: 31.10.2013

3. Zistiť všetky skutočnosti týkajúce sa vlastníckych práv k parc.č. 854 v kat.území
Radošina za účelom doriešenia žiadosti rodiny Lakatovej
Zodpovedný: OcÚ

Termín: 31.10.2013

4. Pripraviť dodatok k zmluve o prenájme nebytových priestorov v KD Radošina
s nájomcom Romanom Kršákom a doriešiť úhradu spotrebovaných energií
Zodpovedný: OcÚ

Termín: 31.12.2013

5. Zvolať komisiu v zložení Ing. Matejovič, Ing. Bartošek, R.Štepka a J.Kučera na prípravu
podkladov a jednanie s firmami ohľadom opravy Družstevnej ulice

Zodpovedný: OcÚ

Termín: podľa potreby

6. Vyzvať nájomcu Romana Kršáka na úpravu chodníkov pred kultúrnym domom, ku ktorej
sa zaviazal po vypílení stromov a dosadenie nových stromov

Zodpovedný: OcÚ

Termín: 31.10.2013

7. Starostke obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie
ÚPD v zmysle § 2a stavebného zákona:
- zverejnenie záväznej časti Územného plánu obce Radošina na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce najmenej na 30 dní od vyvesenia VZN po jeho schválení,

- označenie textovej časti, hlavných výkresov a záväznej časti ÚPD schvaľovacou
doložkou podľa ust. § 28 ods. 1 stavebného zákona,
- vyhotovenie registračného listu podľa ust. § 28 ods. 5 stavebného zákona a jeho
doručenie príslušnému Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spolu
s kópiou uznesenia o schválení Územného plánu obce Radošina,
- uloženie Územnému plánu obce Radošina na Obvodnom úrade, Odbore výstavby
a bytovej politiky v Nitre, Spoločnom stavebnom úrade v Topoľčanoch a na Obecnom
úrade v Radošine do 3 mesiacov od jeho schválenia v obecnom zastupiteľstve.

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení
Predseda: Mgr. Gabriela Bahelková
Členovia: Ing. Bohuš Bartošek
Róbert Štepka

Starostka obce JUDr. Marta Kolková

