Uznesenie č. 14
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine konaného dňa 13.2.2009
a) Vyhlasuje
v zmysle §18 a ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení konanie
voľby hlavného kontrolóra obce Radošina na kratší pracovný čas -11 hodín mesačne na deň
27. marec 2009 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Radošina
b) Určuje
podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce
Radošina na kratší pracovný čas -11 hodín mesačne
1. Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
2. Iné predpoklady : - minimálne 5 rokov praxe v ekonomickej, právnickej oblasti, v oblasti
kontroly vo verejnej správe
- morálna bezúhonnosť
3. Doručenie nasledovných dokladov:
- písomná prihláška, ktorá musí obsahovať súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov
podľa § 7 ods.1 a 2 zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
- profesijný životopis
- overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
4. Termín a spôsob odovzdania písomnej prihlášky: kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra
obce Radošina doručia svoje písomné prihlášky s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke
označenej „voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ najneskôr do 13.3. 2009 (t.j. 14 dní pred
dňom konania voľby hlavného kontrolóra do podateľne Obecného úradu v Radošine alebo
zašlú na adresu Obecnú úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina. Na neúplné prihlášky
a prihlášky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
c) Schvaľuje
1.) Smernicu obce Radošina o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek
s nasledovnými zmenami: v čl. III bod 3 slovo dvoch nahradiť slovom troch, v čl. II bod 3
vypustiť odst. písm. b
2.) Žiadosť Ladislava Bílika a manž. Boženy o prenájom parc. č. 467/4 -1 v kat. úz. Radošina
3.) Predaj pozemku v kat. úz. Radošina parc. č. 446/28 Ing. Petrovi Lesayovi za dohodnutú
kúpnu cenu 12,- €/m2
4.) Žiadosť Hela MED s.r.o. Radošina, Piešťanská 412 (MUDr. Mancová) o prenájom
miestnosti „izolačka“ v budove Zdravotného strediska Radošina
5.) Zmluva o nájme nebytových priestorov s p. Annou Fiantokovou – kaderníctvo v budove
Zdravotného strediska
6.) Odpredaj pozemkov v kat. úz. Radošina parc.č.446/30 Pavlovi Nemcovi a parc.č. 446/29
Stanislavovi Jandákovi v cene 12,- €/m2
7.) Žiadosť Veroniky Čamborovej, Piešťany o oslobodenie od poplatku za TKO
8.) Žiadosť Únie žien o bezplatný prenájom miestnosti „svadobka“ v kultúrnom dome na
akciu „fašiangová šiška“ dňa 22.2.2009
9.) Žiadosť dobrovoľného hasičského zboru Bzince o odpustenie poplatku za prenájom sály
na usporiadanie detského karnevalu dňa 21.2.2009 a finančný príspevok na ocenenie masiek
v sume 40,- €
d) Neschvaľuje
1.) Žiadosť Jána Vražbu ml. o odkúpenie pozemku parc. č. 467/4-2 v kat. úz. Radošina

2.) Žiadosť Ladislava Bílika a manž. Boženy o odkúpenie parc.č. 467/4 -1 v kat.úz. Radošina
3.) Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska o príspevok
e) Berie na vedomie
1.) Výpoveď hlavného kontrolóra obce Radošina Ing. A. Pápaiovej z dôvodu vykonávania
činnosti audítora
2.) Správu o stave správneho konania vo veci udelenia individuálnych licencií na
prevádzkovanie výherných automatov
3.) Žiadosť obyvateľov 4-bytovky, Piešťanská 413, Radošina o položenie nového asfaltového
koberca na cestu k bytovkám
4.) Sťažnosť Gabriela Banáka, Družstevná 70/3, Radošina na spôsobenú škodu (susedský
spor s V. Vlasákom)
5.) Žiadosť Silvie Kupcovej o výmenu okien v prenajatých priestoroch v budove zdravotného
strediska
f) Ukladá
1.) pokračovať v riešení bodu D2 z Uznesenia č. 13 zo dňa 12.2.2008
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
2.) pokračovať v riešení bodu D3 z Uznesenia č. 13 zo dňa 12.2.2008
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
3.) pokračovať v riešení bodu D4 z Uznesenia č. 13 zo dňa 12.2.2008
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
4.) pokračovať v riešení bodu D5 z Uznesenia č. 13 zo dňa 12.2.2008
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
5.) ponúknuť prenájom parc.č. 467/4-2 v kat. úz. Radošina Jánovi Vražbovi ml.
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
6.) riešiť dopravnú situáciu v obci Radošina v spolupráci s Dopravným inšpektorátom
Topoľčany
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
7.) ponúknuť prenájom pozemku za účelom postavenia garáže bez pevného základu Anne
Križanovej, Radošina, Piešťanská 413/11
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
8.) ponúknuť prenájom pozemku za účelom postavenia garáže bez pevného základu za
účelom postavenia garáže bez pevného základu Erike Mužikovej a Štefanovi Šándorovi
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
9.) ponúknuť prenájom pozemkov za účelom užívania garáží obyvateľom bytoviek na
Hečkovej ul. a Piešťanskej ul.
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
10.) doriešiť kúpu nehnuteľností na parc.č. 446/2 od vlastníkov neevidovaných nehnuteľností
z dôvodu plánovanej výstavby bytového domu
Z: OcÚ v spolupráci s OcR
T: do 20.2.2009
g) Súhlasí
s využívaním plochy na parc.č. 101/6 vo výmere 120 m2 na Družstevnej ulici za účelom
parkovania pre prevádzkovanie pohostinského zariadenia p. Judity Horvatovičovej

V Radošine 13.2.2009

.......................................
Ing. František Šugra
starosta obce
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