Uznesenie
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine
konaného dňa 6.8.2008

A. Schvaľuje
1.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radošina o určení príspevku na čiastočnú úhradu

nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Radošina a o určení termínu a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky s pripomienkami v § 4 ods.2. v bode a) príspevok na nákup potravín
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred a to formou prevodu z účtu.

B. Berie na vedomie
1. List Ministerstva financí SR o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády SR číslo
499/2008 zo dňa 16.7.2008 v sume 800.000,- Sk
2. Upozornenie OR PZ v Topoľčanoch na nedostatky v dopravnom značení
3. Sťažnosť Stanislava Vlasáka proti porušovaniu verejného poriadku majiteľa Pohostinstva
u Petruša
4. Informáciu o začatí správneho konania Slovenskou inšpekciou životného prostredia voči
Obci Radošina
5. Ponuku Ing. Petra Lesaya na odkúpenie pozemku na výstavbu bytovky
6. Poskytnutie dotácie z MPSVaR Obci Radošina na vybudovanie strediska osobnej hygieny

C. Ukladá
1. Vypracovať návrh kúpnej zmluvy s Ing. P. Lesayom a obcou Radošina na časti parc.č.
446/23 za nasledujúcich podmienok:
- cena 360.000,- Sk
- kupujúci musí využiť pozemok za účelom výstavby šesťbytovky, podľa projektovej
dokumentácie, v súlade so stavebným povolením a predložiť kolaudačné rozhodnutie do 24
mesiacov odo dňa rozhodnutia Katastrálneho úradu o vklade vlastníckeho práva k pozemku.
V prípade nedodržania podmienok kúpnej zmluvy od zmluvy odstúpiť s tým, že kupujúci je
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% kúpnej ceny.

T: nasledujúce OcZ

Zodp: OÚ Radošina

2. Poskytnutú dotáciu z MF SR na základe uznesenia vlády SR č. 499/2008 použiť na
výstavbu chodníka a autobusových zastávok pri kultúrnom dome a v časti ulice Družstevná
(od pizzerie po križovatku)
T: III štvrťrok 2008

Zodp: OÚ Radošina

V Radošine 6.8.2008

.......................................
Ing. František Šugra

Predseda návrhovej komisie – Ing. Pavol Hauptvogel, PhD....................................................

Člen návrhovej komisie – Jozef Bartovič....................................................................

Člen návrhovej komisie – Ing. Peter Matejovič......................................................................

