Uznesenie
zo 21 – ho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine konaného dňa 12.2.2010
A) Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2010
2. Nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy v kat. úz. Radošina vo výmere 16
ha 8295 m2 pre Ing. Rastislav Rusko – AGROPARK s nasledovnými zmenami oproti
návrhu :
- doba nájmu 5 rokov
- nájomné splatné k 30.septembru
3. Organizovanie a financovanie akcie „Uvítanie detí narodených v roku 2009 do života“
4. Žiadosť Únie žien obce Radošina o poskytnutie sály v „svadobke“ KD za účelom
usporiadania akcie fašiangová šiška
5. Žiadosť Únie žien obce Radošina o poskytnutie tanečnej sály KD za účelom usporiadania
hodovej tanečnej zábavy dňa 18.9.2010.
6. Žiadosť DPZ Bzince o prenájom priestorov na organizovanie akcie detského karnevalu
a príspevok 50,-€
7. Žiadosť Mgr. Hany Gorylovej, Piešťanská 397, 95605 Radošina o finančný príspevok 50,-€
na podujatie Noc s Andersenom
8. Zmluvu o užívaní časti nehnuteľnosti medzi Slovenskými elektrárňami a.s. a Obcou
Radošina – predmet zmluvy – časť strechy budovy s. č. 416 v kat.úz. Radošina na
umiestnenie stožiara na zabezpečenie systému varovania.
9. Zmluvu o užívaní časti nehnuteľnosti medzi Slovenskými elektrárňami a.s. a Obcou
Radošina – predmet zmluvy – časť pozemku 61/1 v kat. úz. Bzince na umiestnenie stožiara
na zabezpečenie systému varovania.
10. Zmluvu o užívaní časti nehnuteľnosti medzi Slovenskými elektrárňami a.s. a Obcou
Radošina – predmet zmluvy – časť strechy budovy s.č.205 v kat. úz. Radošina na
umiestnenie stožiara na zabezpečenie systému varovania.
11. Komisiu na výber dodávateľa na realizáciu akcie Modernizácia a revitalizácia centra obce
v zložení: Jozef Bartovič, Ing. Blažej Rolinec, Ing. Peter Matejovič, Ing. arch. Mirko Janček,
Ing.Tomáš Klibáni
B) Berie na vedomie
1.) Žiadosti o pridelenie nájomných bytov:
a) Kristína Ondrejková, Radošina, Kamenná 50
b) Petra Ivičicová, Radošina, Piešťanská 406/14
c) Eliška Gamanová, Radošina, Hečkova 620/33
d) Peter Bubla, Krtovce 117
e) Lucia Bartošeková, Radošina, kpt. J. Nálepku 543
f) Mgr. Daniela Klučková, Radošina, Hečkova 617 a Stanislav Barát, Nitrianska Blatnica
440
g) Martin Kováč, Radošina, Hečkova 625
h) Ivan Nagy, Bzince
i) Daniel Antalič, Radošina 676/52
j) Mária Adamcová, Biskupová 95
k) Mgr. Andrea Valentová, Ludanice, Slobody 474
l) Petra Babičová, Radošina 32/9

2.) Žiadosť Rady školy pri ZŠ s MŠ Radošina o povolenie usporiadania Valentínskej párty
v KD Radošina 13.2.2010 od 15:00 hod.- do 20:00 hod.
3.) Žiadosť A&B TRUST s. r. o, o prenájom sály v KD Radošina – usporiadanie Valentínskej
párty pre deti v spolupráci s Radou školy a diskotéky vo večerných hodinách dňa 13.2.2010.
4.) Informáciu o oznámení ZŠsMŠ v Radošine o zanedbaní plnenia povinnej školskej
dochádzky
5.) Zámer Zuraba Gvinišvialiho na majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností okolo
budovy liehovaru
C) Neschvaľuje
1.) Žiadosť „Harmónia“ zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre o prehodnotenie poplatku
za vývoz komunálneho odpadu vyprodukovaného zamestnancami zariadenia
D) Ukladá
1.) pokračovať v bode C 1 z Uznesenia č. 20
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
2.) pripraviť návrh nájomných zmlúv na priestory v budove Zdravotného strediska Radošina
s nasledovnými podmienkami:
- výška nájmu 23,-€/m2/rok
- v nájomnom sú zahrnuté náklady na revízie zariadení
- náklady na energie v spoločných priestoroch sa budú uhrádzať pomerne podľa m2
prenajatej plochy
- výpovedná lehota je tri mesiace a počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
3.) preveriť možnosti rozšírenia kapacity Materskej školy Radošina
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
4.) pripraviť plán organizačného a finančného zabezpečenia oslavy 90- teho výročia
ochotníckeho divadla v obci Radošina
Z: OcÚ
T: budúce OcZ
5.) rokovať o regulácií potoka v Bzinciach s Povodím Váhu a s SPP o odstránení panelu
položeného v koryte potoka
Z: OcÚ
T: budúce OcZ

V Radošine 12.2.2010
..........................................
Ing. František Šugra
starosta obce
Predseda návrhovej komisie – Viera Kršková

............................................

Člen návrhovej komisie – Róbert Štepka

............................................

Člen návrhovej komisie – Ing. Blažej Rolinec

.............................................

