Uznesenie č. 12/2008
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine
konaného dňa 31.10.2008
A. Schvaľuje
1.) Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ
v Radošine za školský rok 2007/2008
2.) Členov do Rady školy Základnej školy s materskou školou Radošina delegovaných
za zriaďovateľa: PaedDr. Ľubomír Havran, Ing. Blažej Rolinec a Pavol Matejovič, Róbert
Štepka
3.) Organizačný poriadok Obecného úradu Radošina podľa predloženého návrhu
4.) Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Okresného výboru Topoľčany o finančný
príspevok na zabezpečenie nákupu elektronického zariadenia na meranie výsledkov vo
výške 1.000,- Sk
5.) Žiadosť Občianskeho združenia Hlavina o oslobodenie od poplatku za prenájom
priestorov v KD počas kultúrneho podujatia Radošinské Vianoce
6.) Žiadosť Mgr. Zuzany Šimovičovej o odkúpenie parc.č. 335/1 vo výmere 160 m2
v kat.úz. Bzince za kúpnu cenu 200,- Sk/m2.
7.) Žiadosť o uzavreti zmluvy na prenájom nebytových priestorov medzi obcou Radošina
a Ing. Martinom Michalom, Rovniankova 1659/4 Bratislava
B. Berie na vedomie
1.) Žiadosť Stanislava Vlasáka o vykonanie popisu časti cudzej stavby na jeho pozemku
2.) Žiadosť Jána Hurtíka o vyzvanie Heleny Manasovej Obcou Radošina na odstránenie
stavby na jeho pozemku
3.) Informáciu o projektoch vypracovaných obcou Radošina - projekt Stredisko osobnej
hygieny v obci ,projekt Energetická efektívnosť vo erejných budovách (kultúrny dom
Radošina, Enviromentálny fondu – rozvojodpadového hospodárstva, podpora kultúry
a športu na území NSK, kanalizácia Bzince, chránená dielňa
4.) Cenovú ponuku Star EU a.s. pre spracovanie projektu na realizáciu stavby vo výške
856.800,- Sk
5.) Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov – Klubu dôchodcov Radošina o zaradenie klubu do
rozpočtu obce Radošina – suma 15.000,- Sk
6.) Žiadosť obce Radošina na Ministerstve vnútra SR o prevod hnuteľnej veci – motorového
vozidla do vlastníctva obce
7.) Žiadosť o povolenie na otvorenie prevádzky Pub, restaurant , Radošina, Družstevná 106
8.) Oznámenie obce Nitrianska Blatnica o začatí doplňujúceho územného konania –
umiestnenie stavby „Výrobný a skladový areál firmy Krošlák“
9.) Informáciu o personálnom obsadení pracovného miesta - matrika
10.) Ponuku Akadémie vzdelávania – pobočka Topoľčany – kurz anglického a nemeckého
jazyka
11.) Informáciu o vyprataní priestorov v Budove vo vlastníctve obce v miestnej časti Bzince
(stará škola)
12.) Informáciu o vykonanom voľnom odchyte psov
13.) Zverejnenie výzvy Obvodného lesného úradu č. 2008/00367
C. Ukladá
1.) Vypracovať odpoveď S. Vlasákovi a J. Hurtíkovi k predloženým žiadostiam.
Z.: OcÚ

T.: do 30 dní

2.) Vypracovať odpoveď na sťažnosť V. Vlasáka – vyzvať na ostránenie závadného stavu.
Z.: OcÚ

T.: do 30 dní

3.) Vykonať prieskum záujmu o výstavbu 6 bytovej jednotky za podmienok uvedených
v pripravenom návrhu kúpnej zmluvy
Z.: OcÚ

T.: budúce OZ

D. Neschvaľuje
1.) Žiadosť o začatie správneho konania o udelení individuálnej licencie na prevádzkovanie
výherných prístrojov na rok 2009 pre spol. TOP Game group, s.r.o Topoľčany
2.) Žiadosť Anny Fiantokovej, Tesáre 79 o splatenie úhrady plynu na splátky
3.) Výmenu katastrálneho územia Radošina parc.č. 804/11,15,16 za kat.úz. Behynce parc.č.
417
V Radošine 31.10.2008

.......................................
Ing. František Šugra

Predseda návrhovej komisie – Ing. Pavol Hauptvogel PhD .....................................................

Člen návrhovej komisie – Ing. Peter Matejovič...................................................................

Člen návrhovej komisie – Jozef Bartovič ......................................................................

