Zápisnica č. 6 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 9.12.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 17.00 hod. Obecný úrad
1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila starostka obce a privítala prítomných . Počet prítomných poslancov je 8
a OcZ je uznášania schopné. Ing. Peter Lukačovič sa ospravedlnil, že z pracovných dôvodov príde
neskôr.

Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej závierky 2014
5. Správa nezávislého audítora o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky 2014
6. Konsolidovaná výročná správa 2014
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radošina na rok 2016
8. Úprava rozpočtu na r. 2015
9. Rozpočet na roky 2016-2018
10. VZN č. 10/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
11. VZN obce Radošina č. 9/2015 o miestnej dani z nehnuteľností
12. VZN obce Radošina č.8/2015 o miestnej dani za psa
13. VZN č. 11/2015 - prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Radošina a Bzince
14. VZN č. 12/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina
15. VZN č. 13 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Radošine
na rok 2016
16. Sadzobník poplatkov od 1.1.2016
17. Štatút, poslanie a hlavné úlohy komisií obecného zastupiteľstva v Radošine
18. Správa o kontrolnej činnosti obce Radošina č. 2015/02
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I.polrok 2016

20. Návrh nájomnej zmluvy s firmou Vineglas – budova bývalej vývarovne
21. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom priestorov ocelokôlne Obecným úradom od vlastníkov N.
a D. Antalíkových
22. Informácie o dokončených a nových projektov Obce
23. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
24. Návrh na uznesenie
25. Záver
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka, Mgr. Peter Čierňava
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: JUDr. Mária Escherová, JUDr. Jana Jurčová
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C1) – splnené
Bod C2) – splnené, dreviny budú opílené na začiatku budúceho roka
Bod C3) –žiadatelia nemajú záujem o kúpu parcely
Bod C4) – splnené
Bod C5) – splnené
4. Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej závierky 2014
5. Správa nezávislého audítora o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky 2014
Uvedené správy mali poslanci k nahliadnutiu. Správy audítora vzali poslanci na vedomie.
6. Konsolidovaná výročná správa 2014

Konsolidovanú výročnú správu mali poslanci k nahliadnutiu a vzali ju na vedomie.
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radošina na rok 2016

Na základe predloženého návrhu rozpočtu obce na rok 2016 a viacročného rozpočtu kontrolórka obce
Ing. Bednáriková odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Radošine rozpočet schváliť a viacročný
rozpočet vziať na vedomie.

8. Úprava rozpočtu na r. 2015

Ekonómka obce Eva Chromá oboznámila poslancov s úpravami rozpočtu na rok 2015:
Bežné príjmy

1272492 €

Kapitálové príjmy

403199 €

Príjmové finančné operácie

24060,07 €

Príjmy ZŠ s MŠ

22370 €

Príjmy spolu

1722121,07 €

Bežné výdavky

1172115,90 €

Kapitálové výdavky

377919,47 €

Finačné operácie

43614 €

Výdavky spolu

1593649,40 €

Poslanci úpravu rozpočtu na rok 2015 schválili.

9.

Rozpočet na roky 2016-2018

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2018

1199514

1192683

1215251

6413

2794

2794

Príjmové fin.operácie

90000

0

0

Príjmy ZŠ s MŠ

12500

12500

12500

Príjmy spolu

1308427

1207977

1230545

Bežné výdavky

1005424

988796

1032043

Kapitálové výdavky

90500

0

0

Výdavkové fin.oper.

43614

29070

29070

1139538

1017866

1061113

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Výdavky spolu

Poslanci rozpočet na rok 2016 schválili a rozpočet na roky 2017-2018 vzali na vedomie.

10.VZN č. 10/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Mgr. Lipárová informovala poslancov o zmenách vo VZN. Zmenila sa sadzba poplatku pre fyzické
osoby na 14,60 € na osobu za rok. Pri podnikateľoch a právnických osobách bol zavedený množstvový

zber odpadu v závislosti od objemu smetnej nádoby v litroch. Pre fyzické osoby, ktoré majú v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt bol zavedený množstvový zber pre drobný stavebný odpad vo
výške 0,05 € za 1 kg drobného stavebného odpadu. Preukázateľné doklady na odpustenie poplatku nie
je možné nahradiť čestným prehlásením. Prednosta Ing. Bartošek informoval poslancov o nákladoch
obce za odpad a o zmene zákona kde každý občan musí znášať v plnej výške náklady na odpad, ktorý
vyprodukuje obec nemôže dotovať občanov ako to bolo doteraz. Poslanci uvedené VZN schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

11. VZN obce Radošina č. 9/2015 o miestnej dani z nehnuteľností

Vo VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti bola upravená sadzba dane pri stavebných pozemkoch na
0,70 %. Sadzba dane pri stavbách na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu a bytoch je 0,10 €/m2 a sadzba za stavby hromadných garáží a hromadných garáží
umiestnených pod zemou vo výške 0,50 €/m2, sadzba za ostatné stavby vo výške 0,50 €/m2, sadzba za
nebytové priestory v obytných domoch 0,50 €/m2, nebytové priestory slúžiace ako garáž 0,25 €/m2.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

12. VZN obce Radošina č.8/2015 o miestnej dani za psa

Vo VZN o miestnej dani za psa správca dane určuje sadzbu za jedného psa na 4 € za rok. Poslanci
navrhli zverejniť zoznam majiteľov psov.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/1/0 (proti: Mgr. Bahelková)
13. VZN č. 11/2015 - prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Radošina a
Bzince
Bc. Pospíšeková informovala poslancov o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domov smútku. Pri
vyhotovovaní stavby alebo pri jej úprave musí nájomca dodržiavať zásady, najmä pokiaľ ide o tvar
a rozmery hrobového miesta podľa uvedeného poriadku a odstup medzi jednotlivými hrobovými
miestami musí byť najmenej 30 cm a najviac 50 cm. Uvedený poriadok bude vyvesený na miestnych
cintorínoch. Poslanci uvedený prevádzkový poriadok schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
14. VZN č. 12/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina

Uvedené VZN sa oproti minulému roku zmenilo v sadzbách dotácií na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
Materská škola

1504,92 €/1 žiak

Školský klub detí

534,96 €/1 žiak

Školská jedáleň

293,31 €/l žiak

Poslanci uvedené VZN schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
15. VZN č. 13 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určení miesta a
času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou
školou v Radošine na rok 2016

V uvedenom VZN v §2 je určené miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Poslanci VZN č. 13 schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

16. Sadzobník poplatkov od 1.1.2016

Zmena oproti minulému roku je v sadzbe za smetnú nádobu, ktorá je v plnej výške obstarávacej ceny
smetnej nádoby.

17. Štatút, poslanie a hlavné úlohy komisií obecného zastupiteľstva v Radošine
Štatút, poslanie a hlavné úlohy komisií obecného zastupiteľstva v Radošine podľa predloženého
návrhu poslanci schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
18. Správa o kontrolnej činnosti obce Radošina č. 2015/02

Správu o kontrolnej činnosti za kontrolované obdobie august – september 2015 podala Ing.
Bednáriková kontrolórka obce. Poslanci správu vzali na vedomie.

19. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I.polrok 2016
Kontrolórka Ing. Bednáriková predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
Poslanci návrh vzali na vedomie.

20. Návrh nájomnej zmluvy s firmou Vineglas – budova bývalej vývarovne

Starostka obce JUDr. Kolková informovala poslancov o Zmluve o nájme nebytových priestorov
s nájomcom WINEGLASS, s.r.o. Bratislava, predmetom zmluvy je prenájom nebytových priestorov
v budove lekárne s.č. 667 na Piešťanskej ulici /bývalá vývarovňa/ na skladové priestory.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/1/0 (proti: JUDr. Mária Escherová)
JUDr. Escherová mala námietku proti uvedenému prenájmu a odporučila do pozornosti §9a zákona
138/1991 Zb.

21. Návrh nájomnej zmluvy na prenájom priestorov ocelokôlne Obecným úradom od vlastníkov
N. a D. Antalíkových

Jedná sa o prenájom ocelokôlne na garážovanie strojov vo vlastníctve obce. Cena nájmu 500 €
mesačne. Predložený návrh zmluvy poslanci schválili.

22. Informácie o dokončených a nových projektoch Obce

Starostka podala informácie o dokončených aj nových projektoch:
- projekt výstavby Domova dôchodcov, financovaný úverom zo ŠFRB
- projekt komunitného programu na financovanie miezd na jedného stáleho pracovníka Komunitného
centra
- projekt na výstavbu dvoch bytoviek, z ktorých by bola jedna nájomná a druhá na priamy predaj
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na zdravotnom stredisku
- vybudovanie chodníka na ulici kpt. Nálepku v budúcom roku

23. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
- Žiadosť p. Miroslava Horvátha o predaj pozemku pod garáž:
Ing. Matejovič, JUDr. Jurčová a JUDr. Escherová nesúhlasia s predajom pozemku, nakoľko prenájom
pozemku pod načierno umiestnenou garážou obecné zastupiteľstvo nikdy neschválilo a pozemok je
v úplne tesnej blízkosti budovy divadla, ktorá bude mať pre turistický ruch aj v budúcnosti obrovský
význam. Poslanci navrhli prenájom uvedeného pozemku na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6
mesiacov. Svoje rozhodnutie tiež poslanci odôvodnili nedostatkom obecných pozemkov.
Hlasovanie za predaj uvedeného pozemku:
Za: 2 /Mgr. Čierňava, Mgr. Siget/

Proti: 6 /JUDr. Escherová, JUDr. Jurčová, Ing. Matejovič, Ing. Lukačovič, Šišková, Štepka/
Zdržal sa: 1 /Mgr. Bahelková/
- Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja, Radošina o finančnú podporu k Vianociam 2015 pre našich
občanov Vladimíra Daniela a Jozefa Havrana. Poslanci schválili príspevok vo výške 7 € na jedného
občana.
- Žiadosť Miroslava Baláža o odkúpenie parciel č. 2066/5, 2066/6, 2066/7, 2066/8, 2066/9, 2066/13,
2066/14 o celkovej výmere 1030 m2.
Poslanci o uvedenom odpredaji hlasovali:
Za: 0
Zdržal sa: 1 /Mgr. Siget/
Proti: 7
Poslanci uvedenú žiadosť neschválili.
- p. Hauptvogelová Jozefína predniesla svoju žiadosť osobne – jej nehnuteľnosť je v susedstve budovy
bývalého MNV a na dvore sú umiestnené kontajnery, ktoré sú plné odpadu a jej odtiaľ chodia potkany
znečisťujú jej dvor a tiež chce aby sa dal opraviť zvod dažďovej vody.
Ing. Bartošek informoval poslancov, že kontajnery priebežne vyvážajú a zvod dažďovej vody sa dá
vyriešiť len cez pozemok p. Hauptvogelovej ak s tým bude súhlasiť. Biologický odpad sa bude
vyvážať do kontajnera pri čističku.
- Žiadosť Maroša Vadrnu o poskytnutie príspevku na sezónu 2016 pre jeho syna Samuela, ktorý
reprezentuje obec v motocrossovom športe. Poslanci uvedenú žiadosť schvália ak bude mať rodina
vyrovnané nedoplatky na poplatkoch za rok 2015.
- Žiadosť p. Schurtera o nezvýšenie nájmu budovy firmy SCHURTER /SK/ po dobu 5 rokov nakoľko
chce firma investovať do opráv uvedenej budovy a to výmeny okien, novej fasády a spevnenie podláh.
Poslanci žiadosť schválili nasledovne:
- nezvýšenie nájmu budovy firmy SCHURTER /SK/ do konca volebného obdobia terajšieho obecného
zastupiteľstva,
- firma ak skončí prenájom nebude žiadať alikvótnu časť preinvestovaných prostriedkov.

Interpelácie poslancov, rôzne
- Vyzvať p. Vlasáka na čistenie miestnej komunikácie, na ktorú vynáša blato zo svojho pozemku.
- Na ulici kpt. Nálepku p. Pikna vybral obrubník treba ho tam naspäť osadiť.
- Štepka Róbert - na ulici Piešťanskej pred obchodom p. Lisovej parkuje autobus a poškodí chodník
a kanalizáciu vyzvať ho na parkovanie na inom mieste.
- Mgr. Bahelková – na Nitrianskej ulici pri Slezárikovi chýba mreža na chodníku.

- JUDr. Escherová sa spýtala či obec povolovala výrub drevín v Rakovinskom jarku. Všetky povolenia
na výrub drevín sú zverejnené na internetovej stránke obce. Podľa vyjadrenia starostky obec nijaký iný
výrub nepovolila.
- Mgr. Siget požiadal o zverejnenie poďakovania za zber šatstva.
- Šišková predniesla žiadosť občanov Bziniec p. Šiškovej Martiny o umiestnenie zrkadla na ich ulicu.
Tiež požiadala o prestrešenie budovy Domu smútku Bzince, ktorá by bola cca 8200 € a zakúpenie
ozvučenia do domu smútku.

Poslanci nechali na zváženie občanov Bziniec ako by uvedené

zastrešenie zmenilo vzhľad vchodu do kostola. Poslanci uložili obecnému úradu v januári zvolať
schôdzu obyvateľov Bziniec za účelom prerokovania možnosti prekrytia uvedeného priestoru.
- Mgr. Čierňava požiadal o navýšenie rozpočtu o 300 € mesačne t.j. 3600 € ročne pre TJ ŠK Radošina,
nakoľko im pribudlo mužstvo prípravky a z pridelených prostriedkov nestačia uhrádzať náklady.
Poslanci rozpočet navýšili o uvedenú čiastku. JUDr. Escherová pripomenula možnosť TJŠK získať
finančné prostriedky z 2% dane z príjmov a nie iba z rozpočtu obce
- Ing. Bartošek oznámil poslancom, že divadlo Hlavina odohrá ako sponzor predstavenie dňa 9.januára
2016 pre dôchodcov a zároveň vyjadril divadelníkom poďakovanie.

6. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Bahelková.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
7. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 9.12.2015
Zapísala:
Eva Chromá
..........................................
Overovatelia zápisnice:JUDr. Mária Escherová
..........................................
JUDr. Jana Jurčová
..........................................

