Uznesenie č. 19 z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 20.6.2018

A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Členov návrhovej komisie Mgr. Gabriela Bahelková, Jarmila Šišková, Róbert Štepka
Overovateľov zápisnice: JUDr. Escherová, JUDr. Jurčová
2. Zámer kúpy 35 nájomných bytov Obcou Radošina od združenia vytvoreného
spoločnosťami PD Radošinka a Revistav s.r.o. Bratislava, z finančných prostriedkov
získaných s podporou ŠFRB a MDaV SR. Byty budú bežného štandardu a budú spĺňať
všetky podmienky na získanie úveru zo ŠFRB a dotácie vo výške 40% z obstarávacej
ceny MD a VSR. Dispozícia jednotlivých bytov bude podľa štúdie vypracovanej
spoločnosťou Revistav s.r.o. byty budú postavené na pozemkoch parc.č. 1195/17, 49, 55
a 57, k.ú. Radošina (LV 83). Predmetné pozemky po kúpe bytov budú odpredané Obci
Radošina
3.
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku príjmových finančných operácií
na tvorbu rezervného fondu vo výške 16700,97 €.
B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
C) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 41800 € na
kapitálové výdavky rekonštrukciu Mierovej ulice.
D) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2018 v položke finančné
operácie príjmové navýšenie o + 41800 €, kapitálové výdavky – rekonštrukcia
ciest navýšenie o + 41800.
4. Riešenie havarijnej situácie v školskej kuchyni Základnej školy s MŠ Radošina
5. Žiadosť o odkúpenie predzáhradky - pozemku Ing. René Hauptvogel a manž. Zuzana
parc.č. 239/11 ostat.plocha o výmere 60 m2, za cenu 13,50€/m2
6. Žiadosť Jána Šíru a manželky o zámenu pozemkov parc.č. 190/7 a 191/8, ako aj
odkúpenie 6 m2 za cenu 13,50€/m2
7. Žiadosť Ing. Viery Benedikovičovej o vysporiadanie časti obecnej cesty, odkúpenie cesty
Obcou za cenu 13,50€/m2.
8. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov pod Obecným úradom za účelom vytvorenia
posilňovne - D. Štepka a P.Blahuš za cenu 1€/rok vrátane energií
9.
A) Počet poslancov na celé volebné obdobie určuje obecné zastupiteľstvo podľa § 11
ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v počte od 1 001 do 3 000 obyvateľov
obce 7 až 9 poslancov.
B) Volebné obvody navrhujeme určiť tak, ako boli určené v predchádzajúcich
voľbách a to dva volebné obvody:
Volebný obvod č. 1 Radošina v ktorom bude 8 poslancov
Volebný obvod č.2 Radošina Bzince v ktorom bude 1 poslanec
C) Na celé funkčné obdobie sa určuje rozsah výkonu funkcie starostu v zmysle § 11
ods.4 písm.i) z.č. 369/1990 Zb. – plný pracovný úväzok

B/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017 a o stanovisku k záverečnému účtu za rok
2017
2. Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 3.286,40€.
3. Žiadosť Ing. Michala Matejoviča o odkúpenie časti parc.č. 9/1
4. Žiadosť Petra Slišku o odkúpenie časti obecnej parcely č. 1024/3
5. Žiadosť Tomáša Antalíka o dlhodobý prenájom pozemku parc.č. 399/25 – 18 m2
C/ Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Vyvolať stretnutie a uskutočniť obhliadku pozemkov, ktoré boli požiadané o odpredaj –
parc.č. 9/1 a 1024/3
Zodpovedný: OcÚ

Termín: najbližšie zasadnutie OcZ

2. Vyzvať Ing. Kučeru o predloženie plánu na rozšírenie ČOV
Zodpovedný: OcÚ

Termín: najbližšie zasadnutie OcZ

3. Vyzvať p.Romana Kršáka o predloženie riadne žiadosti o odpustenie nájomného
v letných mesiacoch počas zatvorenia prevádzky
Zodpovedný: OcÚ

Termín: 31.7.2018

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení
Predseda: Mgr. Gabriela Bahelková
Členovia: Jarmila Šišková
Róbert Štepka

JUDr. Marta Kolková
Starostka obce

