Uznesenie č. 2 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2018

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice Mgr. Siget, Róbert Štepka, návrhová komisia Mgr. Čierňava,
Mgr. Bahelková
2. Doplnenie ekonomickej komisie o Ing. Blažeja Rolinca, Mgr. Hanu Gorylovú a p.
Katarínu Sigetovú
3. Doplnenie komisie Rozvoja obce o Mgr. Gabrielu Bahelkovú
4. Úpravu rozpočtu na rok 2018
5. Rozpočet na rok 2019 (viazať dotácie organizačným zložkám vo výške 20% na budúce
rozhodnutia OZ)
6. Úpravu VZN, ktoré upravuje prideľovanie dotácií obecným zložkám, tak že sa vypustí
dátum predkladania žiadosti do marca kalendárneho roku a uvedie sa možnosť predkladať
žiadosti kedykoľvek
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Radošina na I. polrok 2019
8. VZN 1/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady
9. VZN 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce
10. Finančný príspevok pre chovancov KKP k Vianociam 2018 vo výške 7,-€ na osobu
11. Základný plat starostky podľa zákona
12. Finančný príspevok vo výške 260,-€ pre Maroša Vadrnu pre syna Samuela Vadrnu
13. Schvaľuje príspevok Veterán klubu Radošina vo výške 700,- na XI. ročník zrazu
veteránov
B) Berie na vedomie
1.
2.
3.
4.
5.

Správu nezávislého audítora o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej uzávierky
Rozpočet na roky 2020 – 2021
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Obce Radošina na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu
Správu o výsledkoch a podmienkach v ich výchovnovzdelávacích činností ZŠ s MŠ
v Radošine za šk. rok 2017/2018

C) Ukladá
1. Začať stavebné konanie k rekonštrukcii chodníka v Bzinciach
Termín: najbližšie OcZ
úradu

Zodpovedný: prednosta obecného

2. Jednanie s Obecným úradom Šalgovce na spolufinancovaní časti chodníka v Bzinciach
v KÚ Šalgovce
Termín: najbližšie OcZ
Zodpovedný: Obecný úrad

3. Vypracovať projekt na rekonštrukciu kuchyne v školskej jedálni
Termín: najbližšie OcZ

Zodpovedný: prednosta úradu

4. Sledovať výzvy a vypracovať projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
Zodpovedný: Obecný úrad
5. Sledovať nesplnené body uznesení a preniesť ich k ďalšiemu rokovaniu
Zodpovedný: prednosta úradu
6. Zverejniť zámer o odkúpení parcely č. 399/27 N. Antalíkom a parcely 1410/7 rodiny
Štrausových
Zodpovedný. Obecný úrad
7. Dať vypracovať cenovú ponuku na opravu cesty na Piešťanskej ulici
Termín: najbližšie OcZ
Zodpovedný: prednosta úradu
8. Udeliť pokutu vo výške 50,00 Eur za nezákonné uloženie odpadu v kontajneri na
miestnom
cintoríne v zmysle priestupku čísla spisu ORPZ – TO – OPP4-104/2018 - P
Zodpovedný. Obecný úrad

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení: Mgr. Bahelková Gabriela, Mgr. Peter
Čierňava

JUDr. Marta Kolková
Starostka obce

