Uznesenie č. 8/2008
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Radošine
konaného dňa 8.2.2008
A. Schvaľuje
1. Podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB na výstavbu 6 nájomných bytov
v lokalite Školská ul. v kat. úz. Radošina vo výške 80% obstarávacích nákladov
2. Podanie žiadosti o štátnu dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
na výstavbu 6 nájomných bytov v lokalite Školská ulica, kat. úz. Radošina vo výške
20% obstarávacích nákladov
3. Ručenie ŠFRB bankovou zárukou v Dexia banke a.s. Topoľčany
4. Použitie vlastných prostriedkov na technickú vybavenosť, inžinierske siete a prípojky
inžinierskych sietí.
5. Poistenie stavby počas čerpania úveru zo ŠFRB
6. Uplatnenie záložného práva na novopostavené byty po kolaudácii v prospech ŠFRB
7. Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na splácanie mesačných splátok
poskytnutého úveru
8. Vzhľadom na to, že obec Radošina neeviduje žiadosť o predelenie bezbariérového
bytu, nebude tento v predmetnej stavbe „Bytový dom – 6 b.j.“ budovať
9. Použitie vlastných finančných zdrojov na výstavbu nájomných bytov – stavby „bytový
dom - 6 b.j.“ v Radošine z rozpočtu obce Radošina vo výške 678.120,-Sk
10. VZN obce Radošina o nakladaní s nájomnými bytmi
11. Záverečný účet obce Radošina za rok 2007 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
12. VZN obce Radošina o cenách nájmu nebytových priestorov a pozemkov vo
vlastníctve obce Radošina podľa predloženého návrhu.
13. Bezplatné poskytnutie sály svadobky KD Únii žien dňa 3.2.2008 za účelom
usporiadania „fašiangovej šišky“.
14. Bezplatné poskytnutie sály KD v Bzinciach dňa 9.2.2008 za účelom usporiadania
Detského karnevalu a poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie cien vo výške
1.000,-Sk
15. Žiadosť MUDr. Mancovej na investíciu vo výške vopred uhradeného nájomného za
rok 2008
16. Predložený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radošina na obdobie
2007 – 2013 spracovaný RRA Topoľčiansko
17. Vytvorenie komisie na prípravu návrhu úpravy rozpočtu obce v zložení: R. Štepka, V.
Kršková, G. Bahelková
Plnenie uznesenia A/1 – A/9 podmieňuje obecné zastupiteľstvo poskytnutím štátnej dotácie
z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

B. Berie na vedomie
1. Žiadosť Ing. René Hauptvogela, Radošina 24 o byt v plánovanej novostavbe /
o zaradenie do poradovníka/
2. Žiadosť Zuzany Vicenovej, Radošina 284 o byt v plánovanej novostavbe / o zaradenie
do poradovníka/
3. Žiadosť Lenky Kolárikovej, Šúrovce 16 o byt v plánovanej novostavbe / o zaradenie
do poradovníka“

4. Žiadosť Márie Vlasákovej, Radošina 71 o byt v plánovanej novostavbe /o zaradenie
do poradovníka/
5. Oznámenie Victoria – Tip Slovakia, s.r.o. o zmene prevádzkovej doby
6. Oznámenie Mesta Piešťany o prijatí žiakov do ZŠ v príslušnom školskom obvode
7. Ukončenie nájmu v budove súp. č. 29 v kat. úz. Bzince zo strany nájomcu Erika
Ondrejku
8. Ukončenie nájmu v budove súp. č. 40 v kat. úz. Radošina zo strany nájomcu Firma
Charme – Iveta Rolincová
9. Žiadosť Jozefa Turčana o schválenie otváracích hodín v Motoreste Čertova pec.
10. Odvolanie Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti a.s. proti Platobnému výmere č. 1/2008
C. Ukladá
1. Pokračovať v bode C/4 uznesenia 7/07
Z.: OcÚ
T.: budúce OcZ
2. Pokračovať v riešení bodu C/5 uznesenia 7/07
Z.: OcÚ
T.: budúce OcZ
3. Pokračovať v riešení bodu C/7 uznesenia 7/07
Z.: OcÚ
T.: budúce OcZ
3. Vyzvať Konferenciu Kráľovnej pokoja na doplnenie projektu
Z: OcÚ
T: do 7 dni
4. Pripraviť reláciu do miestneho rozhlasu o odstránení problému parkovania osobných
aut na chodníkoch v obci Radošina a miestna časť Bzince
Z: OcÚ
T: ihneď
D. Neschvaľuje
1. Žiadosť Jozefa Turčana o schválenie otváracích hodín letnej terasy pri Motoreste
Čertova pec a upravuje otváracie hodiny v dňoch piatok, sobota a nedeľa do 24.00
hod.
2. Žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých o poskytnutie finančnej čiastky.

V Radošine 8.2.2008
.......................................
Ing. František Šugra

Predseda návrhovej komisie – Viera Kršková
Člen návrhovej komisie – Pavol Matejovič
Člen návrhovej komisie – Róbert Štepka

