Uznesenie
zo 16 – teho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine konaného dňa 24.4.2009
A) Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Radošina o určení miest na vylepovanie
volebných plagátov v obci Radošina počas kampaní pred konaním volieb do
Európskeho parlamentu a volieb do orgánov samosprávnych krajov
2. schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za
účelom projektu „Revitalizácia a modernizácia centra obce Radošina“, ktorého ciele
sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
3. schválenie zabezpečenia realizácie projektu obcou Radošina po schválení žiadosti
o NFP
4. schválenie financovania projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
na projekt.
5. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Radošina na I. polrok 2009
6. Žiadosť Školského klubu Chameleón – špeciál - ZŠ Radošina o prenájom sály
v Kultúrnom dome Radošina v spolupráci so Základnou školou a materskou školou
Radošina
7. uzavretie zmluvy o umiestnení vysielacieho retranslačného zariadenia nízkeho výkonu
medzi obcou Radošina a firmou Wircom s.r.o
8. uzavretie nájomnej zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom – „Harmónia“
Spojený domov sociálnych služieb ako prenajímateľom na parc.č. 238 v kat. úz.
Radošina s výškou nájomného 1,- € / ročne na dobu neurčitú
B) Berie na vedomie
1. Žiadosť Jozefa Vlasáka, Radošina, Piešťanská 412/110 o odkúpenie pozemku na
parc.č. 399/12 za účelom výstavby garáže
2. Žiadosť Antona Imríšeka a manž. Ľubice o pridelenie pozemku a finančné
odškodnenie.
3. Žiadosť DIOS Slovakia s.r.o. o povolenie ambulantného predaja mäsa a mäsových
výrobkov

C) Ukladá
1. Vyhotoviť návrh na rozdelenie pozemku na parc.č. 399/12 za účelom prenájmu
pozemkov obyvateľom obytných domov na parc.č. 399/16 a 399/13
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
2. Pokračovať v rokovaní NSK o nájme nebytových priestorov s.č. 13 v kat.úz.
Radošina v zmysle Uznesenia B/1 z 15. Uznesenia OcZ
Z: OcÚ
T: neurčito
3. Rokovať s Povodím Váhu o čistení potoka v miestnej časti Bzince
Z: OcÚ
T: budúce OcZ

V Radošine 24.4.2009

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