Uznesenie č. 26 z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17.9.2014

A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Podanie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ a MŠ v obci Radošina“ – Žiadosť
o nenávratný finančný príspevok
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na II.polrok 2014
3. Žiadosť Miloša Lukačoviča o uzatvorenie nájomnej zmluvy namiesto p.Krajčíka –
predajňa mäsa v zmysle VZN
4. Žiadosť DHZ Radošina o finančnú dotáciu 300€ presunom rozpočtových prostriedkov
z inej položky
5. Žiadosť OZ Hlavina o vypožičanie priestorov a oslobodenie od poplatkov na obdobie od
12.12.2014 – 15.12.2014 na 18.ročník Radošinských Vianoc
6. Plat starostky obce vo výške 2105 € na rok 2014

B/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Upozornenie prokurátora v konaní a rozhodovaní v oblasti životného prostredia na úseku
odpadového hospodárstva (príslušné VZN bude schválené na najbližšom obecnom
zastupiteľstve)
2. Informáciu starostky obce o pripojení Obce Radošina do miestnej akčnej skupiny
„Radošinka“
3. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 117.411,70 €
na Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
4. Žiadosť SKY GROUP Slovakia o zámenu pozemkov v blízkosti 4OV Radošina. Po
bližšom došetrení všetkých skutočností sa k žiadosti Obecné zastupiteľstvo vráti na
ďalšom zasadaní.
5. Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí Radošinské Vianoce v čase od 12.12.2014 –
15.12.2014.

C/ Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Rokovať s predsedom PD Radošinka ohľadom prípadnej zámeny pozemkov v súvislosti
so žiadosťou SKY GROUP Slovakia

Zodpovedný: starostka

Termín: najbližšie zasadnutie
Obec.zastupiteľstva

2. Upraviť terén – trčiace roxory pri bytovke na Nitrianskej ulici
Zodpovedný: OcÚ

Termín: 30.11.2014

3. Vyhlásiť reláciu o potrebe odstránenia živých plotov a kríkov zasahujúcich do obecných
priestorov
Zodpovedný: OcÚ

Termín: 30.10.2014

4. Objednať rozbor vody vyvierajúcej pri KD Radošina
Zodpovedný: OcÚ

D/ Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. Žiadosť Romana Kršáka o znbíženie nájomného

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

Starostka obce JUDr. Marta Kolková

Termín: 30.10.2014

