Uznesenie
z 15 –teho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine konaného dňa 27.3.2009
a) Schvaľuje
1.) do funkcie hlavného kontrolóra obce Radošina Ing. Zuzanu Bednárikovú, Radošina,
Piešťanská 21/30
2.) zriadenie vecného bremena – práva prechodu cez parc. č. 446/28 zastavaná plocha vo
výmere 31 m2 vytvorenej geometrickým plánom č. 226-006-2009 zo dňa 26.2.2009
z pôvodnej parc. č. 446/2 zastavaná plocha vo výmere 1 ha 9807 m2, zapísanej na LV 820
pod B1 v celosti pre Ing. Petra Lesaya
3.) dodávateľa na vytvorenie internetovej stránky obce Radošina firmu KIOS Piešťany
4. ) predložený Záverečný účet obce Radošina za rok 2008

b) Ukladá
1.) rokovať s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK) o nájme nebytových
priestorov budovy DDaDSS s.č.13 v kat. úz. Radošina, príp. o kúpnej cene budovy za
účelom prevádzkovania DDaDSS v obci Radošina
Z: OcÚ
T: do 30 dní
2.) rokovať s firmou Wircom s.r.o. o zmluvných podmienkach na umiestnenie web
stránky obce na serveri WIRCOM , domény obce Radošina www.radosina.sk
a technickom zariadení umiestnenom na streche budovy Obecného úradu Radošina
Z: OcÚ
T: do 30 dní
3.) doriešiť žiadosť Petra Jánoša vo veci odvolania proti Platobnému výmeru obce
Radošina č. 202/2009
Z: OcÚ
T: do 30 dní
4.) odpredaj parc.č. 827 vo výmere 130 m2 v podiely 7/8 – ín a parc.č. 1023/19 vo výmere
20 m2 v celosti Michalovi Pavlovičovi v cene 13,- €/m2 s podmienkou predaja
ostatných spoluvlastníkov
Z: OcÚ
T: do 30 dní
5.) rokovať o žiadosti spoločnosti Pivnica Radošina o používaní erbu obce Radošina
v logu a ochrannej známke
Z: OcÚ
T: do 30 dní
6.) zabezpečiť hlásenie správ obce v stredu po 17:00 hod.
Z: OcÚ

T: trvale

7.) zabezpečiť zber druhotných surovín a nebezpečných odpadov z domácností
Z: OcÚ
T: do 30 dní
8.) upozorniť majiteľov pozemkov v extraviláne obce susediacich s náučným chodníkom
ako aj štátnej cesty o riadnu starostlivosť v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny
Z: OcÚ
T: trvale

9.) upozorniť majiteľov pozemku pri malom moste v smere Bzince na odstránenie
stavebného odpadu a iného odpadu
Z: OcÚ
T: trvale

V Radošine 27.3.2009

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