Uznesenie
zo 17 – teho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine konaného dňa 19.6.2009
A) Schvaľuje
1. Výročnú správu obce Radošina za rok 2008
2.
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Rekonštrukcia školských budov“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 33.958,85,- eur
3.
a) predloženie žiadosti o NFP ROP za účelom realizácie projektu „Obvodné zdravotné
stredisko – stavebná obnova ktorého ciele sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
4.Žiadosť firmy MEDASA s.r.o., Topoľčany (MUDr. Eduard Šmotlák) o nájomnú zmluvu
na nebytové priestory na zdravotnom stredisku
5.

Žiadosť klubu Chameleón pri ZŠ Radošina na zabezpečenie dopravy –

mikrobus na 27.6.2009 s podmienkou predloženia menného zoznamu účastníkov
a zodpovednej osoby

B) Berie na vedomie
1. Informáciu o podanom projekte„Modernizácia a revitalizácia centra obce Radošina“
2. Správu nezávislého audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Radošina zo dňa 11.júna
2009
3. Rozsudok Najvyššieho súdu SR vo veci určenia vlastníckeho práva k parc. č. 101/16
v kat.úz. Radošina
4. Oznámenie ÚNSK, odbor školstva, mládeže, športu a kultúry o poskytnutie dotácie
v sume 350,-€
5. Stanovisko Regionálnej správy a údržby ciest Topoľčany a.s. – parc.č. 96/1,96/23

6. List Krajskej prokuratúry Trnava – upovedomenie o spôsobe vybavenia podnetu,
Rozhodnutie Daňového riaditeľstva vo veci miestnej dane za jadrové zariadenie
7. Žiadosť Mgr. Zuzany Bartošekovej, Družstevná 79/12, Radošina o prijatie do
pracovného pomeru
8. Žiadosť Aleny Košovskej, Piešťanská 232, Radošina o zamestnanie
9. Žiadosť Antona Imríšeka a manž. Ľubice Imríšekovej o dlhodobý prenájom pozemku
a finančné odškodnenie

C) Ukladá
1. Rokovať s SPP a.s. o preložení panelu nachádzajúceho sa v koryte potoka v Bzinciach
Z: OcÚ

T: do 5 dní

2. Doriešiť právny vzťah k pozemkom parc. č. 399/21-24 vytvorených geometrickým
plánom č. 226-052-2009 z parc. č. 399/12 rokovaním s obyvateľmi obytných domov
na parc. č. 399/16 a 399/13 a následným návrhom na uzavretie nájomných zmlúv
Z: OcÚ

T: budúce OcZ

3. Pripraviť návrh nájomných zmlúv na pozemky parc.č. 446/31-35 vytvorené
geometrickým plánom č. 226-053-2009 a meračským náčrtom z pozemku parc. č.
446/2 obyvateľom bytovky na Hečkovej ulici (predmet nájmu garáže a záhrady)
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
4. Rokovať so štatutárnymi zástupcami ZŠaMŠ o možnosti zabezpečenia prípravy stravy
pre dôchodcov v jedálni ZŠaMŠ
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
5. Rokovať o predaji pozemkov užívateľom pozemkov vo vlastníctve obce Radošina –
diel 8, diel 6, diel 4 a diel 2 podľa geometrického plánu č. 226-256/2008
Z: OcR
T: budúce OcZ
6. Rokovať s NSK o vysporiadaní vlastníckych práv k pozemkom na území obce
Radošina (miestne komunikácie) vo vlastníctve NSK pre obec Radošinu
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
7. Rokovať s Annou Vadrnou, bytom Brezno o odkúpení parc.č. 54/1, parc.č. 54/2
a parc.č.54/3 a rodinného domu s.č.100
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
8. Písomne vyzvať občanov na úhradu poplatku za stočné
Z: OcÚ

T: budúce OcZ

9. Vyzvať Ing. Petra Lesaya na zabezpečenie stavebného pozemku na Školskej ulici

Z: OcÚ

T: do 15 dní

10. Rokovať s DPZ Radošina o zmene žiadosti (redukcia) na zakúpenie požiarnej techniky
Z: OcÚ
T: do 15 dní
D) Neschvaľuje
1. Žiadosť Zuzany Balážovej, Nádražná 198, 956 05 Radošina o získanie pozemku
parc.č. 196/28 diel 8 vo výmere 75 m2 vydržaním
2. Žiadosť Petra Fulíra, Nádražná 196, 956 05 Radošina o získanie pozemku parc.č.
196/5 diel 4 vo výmere 76 m2 vydržaním
3. Žiadosť Petra Škodu, Nádražná 197, 956 05 Radošina o získanie pozemku parc.č.
196/27 diel 6 vo výmere 94 m2 vydržaním
4. Realizáciu investície podľa predloženého verejného obstarávania -

zákazka

„Fyzikálno-chemické laboratórium“
5. Žiadosť Jozefa Vargu, Hečkova 680, Radošina o príspevok na výstavbu oplotenia

V Radošine 19.6.2009

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