Uznesenie č. 15 z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 7.12.2012

A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Radošina č.1/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti
2. VZN č.2/2012 o miestnej dani za psa
3. VZN č.3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
4. VZN č.4/2012 o miestnej dani za predajné automaty
5. VZN č.5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie stroje
6. VZN č.6/2012 o dani za jadrové zariadenie
7. VZN č.7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. VZN č. 8/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady
9. VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Radošina
10. VZN č. 10/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
11. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
12. Úpravu rozpočtu na rok 2012 v celkovej výšky príjmy 1.074.164,-- €, výdavky
1.059.334,-- €
13. Rozpočet na roky 2013-2015:
Rok
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy ZŠ s MŠ
Príjmy spolu

2013
938787,00
5909,00
0,00
9900
954596,00

2014
985115,00
5909,00
0,00
10890
1001914,00

2015
1025836,00
5909,00
0,00
11979
1043724,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky ZŠ s MŠ
Výdavky spolu

479650,00

472500,00

495000,00

31141,00
442550,00
953341,00

12459,00
496552,00
981511,00

0,00
546207,00
1041207,00

14. Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012

15. Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012
16. Územnoplánovaciu dokumentáciu Územného plánu obce
17. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Radošine
za školský rok 2011/2012
18. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality
19. Žiadosť DHZ Bzince o finančný príspevok vo výške 500,-€ v roku 2013
20. Žiadosť DHZ Radošina o finančný príspevok vo výške 800,-€ v roku 2013

21. Žiadosť p.Kršáka a p.Bečkovej o usporiadanie verejnej akcie – zabíjačka dňa 22.12.2012
vrátane zapožičania kuchyne v svadobke KD Radošina pri úhrade spotrebovanej energie
22. Žiadosť ZO JDS v Radošine o usporiadanie vianočného posedenia dôchodcov v svadobke
KD Radošina dňa 11.12.2012 a zakúpenie mrazenej ryby.
23. Žiadosť Centra svätého Pavla v Radošine o príspevok na energie na rok 2013
24. Žiadosť Evanjelickej cirkvi A.v. v Bzinciach o poskytnutie priestorov v KD Bzince 1x
mesačne za úhradu spotrebovaných energií
25. Vianočný príspevok pre dôchodcov Radošiny a Bziniec vo výške 7,-€ poukážka pre
mužov od 62 rokov a ženy od 60 rokov
26. Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja o finančnú podporu k Vianociam 2012 celkom vo
výške 50,-€
27. Žiadosť OZ Hlavina o vyčlenenie prostriedkov vo výške 1.200,-€ na energie
spotrebované v KD Radošina pri skúškach a divadelných predstaveniach v roku 2013
28. Prenájom časti parc.č. 399/25 z dôvodu udržiavania poriadku p. Norbertovi Antalíkovi,
Radošina, Piešťanská 665, za 1,-€ ročne
29. Predaj parc.č. 198 rodine Krškovej za podmienok podľa platných VZN
30. Odpísanie pohľadávky vo výške 13.962,10 €, dlžník Andrea Laciková, Radošina,
Nitrianska 692
31. Postavenie garáži p.Vadrnom a p.Natšinom pri bytovkách č.412 a 413 v Radošine, ako aj
uzatvorenie nájomných zmlúv na postavené garáže
32. Členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Radošina – Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka,
Jozef Kučera

B/ Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Zverejňovanie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou na internetovej stránke
obce štvrťročne.
Zodpovedný: OcÚ

Termín: podľa úlohy

C/ Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Návrh zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov na obstaranie
zberných nádob až do dôkladného doplnenia zmluvy.

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

Starostka obce JUDr. Marta Kolková

