Uznesenie
z 19 – teho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine konaného dňa 30.10.2009
A) Schvaľuje
1.) Predaj nehnuteľnosti v kat. úz. Radošina parc. č. 101/16 trvalé trávne porasty vo výmere
525 m2 formou priameho predaja podľa zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení, minimálne za
cenu 1,5 násobku znaleckého posudku.
2.) Kúpnu zmluvu s Ing. Petrom Lesayom – kúpa parc. č. 446/27 v kat. úz. Radošina za
dohodnutú kúpnu cenu 10.755,- €.
3.) Podanie žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania na výstavbu 4 šesťbytových domov na
pozemku z parc. č. 446/2.
4.) Žiadosť Juraja Petráša a manž. Márie o predaj pozemku ( a to podielu v parc. č. 12/21
v 517/6597) a polovicu podielu parc.č. 12/11 v 517/6597) spôsobom na základe § 9a ods. 8
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. za cenu 13,3 € za m2.
5.) Žiadosť Star dogs system s.r.o., Bratislava o súhlas na zriadenie stávkovej kancelárie
v prevádzke Pohostinstvo u Jánoša.
6.) Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov v Radošine o bezplatné poskytnutie priestorov sály
v Kultúrnom dome na 24.10.2009.
7.) Žiadosť Občianskeho združenia Hlavina o oslobodenie od poplatku za prenájom
priestorov počas kultúrneho podujatia Radošinské Vianoce 2009.
8.) Príspevok Obce Radošina pre Rímskokatolícku cirkev farnosť Radošina na úhradu faktúry
č. 290100287 za rekonštrukciu vežových hodín na r-kat. kostole v Radošine v sume 66 129,CZK .
9.) Prenájom poľnohospodárskych pozemkov na výkon práva poľovníctva v kat. úz. Radošina
pre PZ Havran I. Radošina za nájomné v zmysle platnej vyhlášky.
10.) Odpísanie faktúr podľa Inventarizačného zápisu z inventarizácie pohľadávok.
11.) Príspevok na pohostenie pre hráčov TJ ŠK Radošina po vyhratom futbalovom zápase
B) Berie na vedomie
1.) Žiadosť Centra sv. Pavla, Piešťanská 40, 956 05 Radošina o poskytnutie príspevku na
úhradu energií v roku 2010.
2.) Oznámenie Kataríny Badiarovej o zrušení schválenej dopravy.
3.) Informáciu o žiadosti MUDr. Tatiany Kolkovej o potrebe zriadiť čakáreň pred
gynekologickou ambulanciou.
4.) Oznámenie Občianskeho združenia Hlavina o verejnom kultúrnom podujatí.
5.) Žiadosť WOOD ŠS s.r.o Radošina o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Radošina
6.) Interpeláciu L. Lisovej na potrebu opravy cesty na Nádražnej ulici a interpeláciu Ing.
Rolinca na potrebu opravy cesty na Hečkovej ulici.
7.) Žiadosť S. Kupcovej o výmenu okien v prenajatých priestoroch na Zdravotnom stredisku
Radošina.
C) Ukladá
1.) Rozšíriť ponuky na opravu strechy Kultúrneho domu v Radošine o ponuky so zateplením
a navštíviť SIEA za účelom preverenia prioritného prísunu finančných prostriedkov z dôvodu
havarijného stavu budovy
Z: OcÚ
T: 15 dní

2.) Vykonať cenový prieskum na opravu strechy Zdravotného strediska
a vykonať jej opravu.
Z: OcÚ
T: budúce OcZ

v Radošine

3.) Zverejniť ponuku na prenájom poľnohospodárskej pôdy v kat. úz. Radošina vo vlastníctve
obce Radošina vo výmere 16 ha 7997 m2 , minimálne nájomné 66,-€/ha/rok.
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
4.) Iniciovať vykonanie stavebného dohľadu na odstránenie nelegálnych stavebných úprav na
nehnuteľnosti s.č.540 vo vlastníctve V. Čajkoviča a A. Titkovej
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
5.) Informovať žiadateľov o prenájom pozemkov vytvorených z parc.č. 196/27 a z parc.č.
196/5 v kat. úz Radošina o podmienení uzavretia nájomných zmlúv zo strany Obce Radošina
po
podpísaní zmlúv všetkých susediacich pozemkov v danej lokalite a vybudovaní
multifunkčného ihriska.
Z: OcÚ
T: budúce OcZ

D) Neschvaľuje
1.) Žiadosť Juraja Vražbu o kúpu parc. č. 166 v kat. úz. Radošina

V Radošine 30.10.2009

Ing. B. Rolinec ..............................

V. Kršková ..................................

R. Štepka ......................................

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

