Uznesenie č. 4 z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 8.6.2011

A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Žiadosť firmy WOOD Radošina o nový splátkový kalendár na daň z nehnuteľností za rok
2011 a to nasledovne – jednou splátkou v termíne do 30.11.2011
2. Žiadosť OZ Hlavina o zakúpenie nových vykurovacích telies do budovy Klubu OZ

3. Žiadosť Markéty Sedlákovej o prehodnotenie rozhodnutia na uskutočnenie ponukového
konania vo veci predaja pozemku parc.č.101/16 o výmere 525 m2. Zároveň schvaľuje
predaj predmetného pozemku pani Markéte Sedlákovej v súlade so zákonom č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí za cenu 13,30 €/m2
4. Žiadosť Veterán klubu o príspevok na akciu zraz veteránov v Radošine – III. Ročník dňa
9.7.2011, príspevok vo výške 100 €.
5. Plat starostu na základe zmeny zákona č. 253/1994 Z.z. a zákona č. 154/2011 Z.z. vo
výške 1,45 násobku základného platu, čo činí po zaokrúhlení 2.208,- € mesačne.

6. Schvaľuje investičný úver v DEXII banka Slovensko a.s. na dofinancovanie projektu
revitalizácia centra obce Radošina podľa predloženej indikatívnej ponuky financovania
vo výške 40.000,- € na dobu 36 mesiacov.
7. Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva v podmienkach obce Radošina.
8. Ročnú správu o kontrolnej činnosti obce Radošina za rok 2010
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na II. polrok 2011.
10. Výročnú správu obce Radošina.

B/ Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Komisii životného prostredia preskúmať žiadosť pani Jolany Krškovej a Kataríny
Siptákovej a oznámiť im termín obhliadky parc.č. 198
Zodpovedný: predseda komisie

Termín: 14 dní

2. Komisii životného prostredia uskutočniť obhliadku o dopredaj pozemku parc.č. 196/43
pre firmu Dušan Gál.
Zodpovedný: predseda komisie

Termín: 14 dní

3. Obecnému úradu vyzvať stavebného odborníka na posúdenie a odstránenie problému
zatekania dažďovej vody na Mierovej ulici a zároveň posúdiť možnosti odkanalizovania
dažďovej vody z parkoviska pod cintorínom.
Zodpovedný: OÚ

Termín: 1 mesiac

4. K bodu 10 z Uznesenia č.3 doplniť odkanalizovanie požiarnej zbrojnice
Zodpovedný: OÚ

Termín: budúce zasadnutie OcÚ

5. Vyvolať spoločné jednanie s väčšinovým vlastníkom o odpredaji budovy býv. MŠ firme
SCHURTER s.r.o.
Zodpovedný: OÚ
Termín: 2 mesiace
6. Vyvolať jednanie s dopravným inžinierom vo veci vyhradeného parkovania motorových
vozidiel v obci
Zodpovedný: OÚ

Termín: budúce zasadnutie OcÚ

7. Pred každým zastupiteľstvom informovať poslancov o aktuálnej finančnej situácii.
Zodpovedný: OÚ

Termín: priebežne

8. Pripraviť porovnanie mzdových nákladov obecného úradu za rovnaké obdobie rokov
2010 a 2011 bez odstupného.
Zodpovedný OÚ

Termín: budúce zasadnutie OcÚ

C/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Žiadosti firmy AB TRUST s.r.o. týkajúce sa kultúrneho domu
2. Žiadosť TJ ŠK Radošina o stavebné úpravy s tým, že žiadosť bude zohľadnená do
rozpočtu na rok 2012.
3. Rozšírenie obchodného domu JEDNOTA COOP Topoľčany
4. Správu auditora ra rok 2010

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení
Predseda: Ing. Rolinec, členovia: p.Lisová, p.Ondrejka

Starostka obce JUDr. Marta Kolková

