Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine zo dňa 11. 2. 2011
Začiatok: 18 00 hod
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa , overovateľov zápisnice
Poverenie poslanca zastupovaním starostu
Zriadenie Obecnej rady
Zriadenie stálych komisií
Inventarizácia majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2010
Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Radošina za rok 2010
Záverečný účet obce za rok 2010
Oznámenie starostky o odovzdaní Oznámenia v zmysle úst. Zák. 357/2004 o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení úst. Zákona č.
545/2005 Z.z. do pošty Obecného zastupiteľstva dňa 26. 1. 2011 pod č. 53/2011, následne
odovzdania Obecnej rade
10. Odmeny poslancov, zástupcov starostu a členov komisií
11. Správa o kontrolnej činnosti 2010/7
12. Správa č.7 za rok 2010
13. Pošta, rôzne, interpelácie poslancov
14. Návrh na uznesenie
15. Záver
1.Otvorenie
Starostka privítala poslancov a oboznámila ich s programom
2.Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli zvolení R. Štepka, S. Ondrejka, Ing. B. Bartošek, za zapisovateľa
Mgr. G. Bahelková, za overovateľov zápisnice L. Lisová, Ing. P. Matejovič. Návrhy boli
jednohlasne schválené.
3.Poverenie poslanca zastupovaním starostu
Za svojho zástupcu vymenovala starostka obce Mgr. G. Bahelkovú
4.Zriadenie Obecnej rady
Do Obecnej rady boli navrhnutí Mgr. Bahelková, Ing. Matejovič, Ing. Rolinec. Za toto zloženie
hlasovalo 6 poslancov, 3 sa zdržali hlasovania (Lisová, Ing. Matejovič, Ing. Rolinec)
5.Zriadenie stálych komisií
Starostka obce navrhla zriadenie 3 komisií. Komisia na ochranu verejného poriadku v zložení:
R. Štepka, Ing. Bartošek, p. Mitošinka. Ekonomická komisia v zložení: predseda Lisová, Ing.
Rolinec, Chromá. L. Lisová nesúhlasila s návrhom jej funkcie, za predsedu bol vymenovaný

Ing. Rolinec, L. Lisová bude členka tejto komisie. Do komisie na ochranu životného prostredia
boli navrhnutí: predseda Ing. Hauptvogel, J. Kučera, S. Ondrejka. Ing. Hauptvogel tiež
nesúhlasil s funkciou predsedu, preto na jeho mieste bude pracovať J. Kučera. Ing.
Hauptvogel vyjadril pochybnosti za zriadenie komisií, pretože v dávnejšej dobe komisie
pracovali a neplnili podľa neho úlohu ako sa očakávalo. Za zriadenie komisií hlasovalo 8
poslancov, 1 sa zdržala hlasovania (Lisová).
6.Inventarizácia majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2010
Spis inventarizácie bol veľmi obsiahly, ekonómka Chromá zhrnula v hlavných bodoch hlavné
časti inventarizácie. Nechýbali žiadne údaje, niektoré veci boli vyradené, boli staré alebo
nefunkčné. Starostka informovala o ROEPe, ktorý prebieha od minulého roku, v obci
Radošina by mal byť ukončený do konca kalendárneho roka. Pracovníci budú mať v obci asi 23 zasadnutia a väčšina pozemkov by mala byť vysporiadaná. V obci Bzince bol ROEP
ukončený.
7.Hodnotiaca správa programového rozpočtu obce Radošina za rok 2010
Tento materiál si mali možnosť doma preštudovať všetci poslanci. Všetky pripomienky
poslancov vysvetlila ekonómka obce. Mgr. Bahelková oboznámila poslancov o správe
činnosti Mikroregiónu pod Marhátom, ktorého sa zúčastnila. Ing. Hauptvogel navrhol do
budúcna zvážiť do akej organizácie vstúpiť a z ktorej by bolo dobré vystúpiť.
8.Záverečný účet obce
Oboznámila poslancov ekonómka Chromá, ktorá vysvetlila pripomienky. Ing. Rolinec sa pýtal
na bod týkajúci sa opravy autobusu. Tu nastala chyba, tento bod tam nemá byť.
9.Oznámenie starostky o odovzdaní Oznámenia v zmysle úst. Zák. 357/2004 o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení úst. Zákona č.
545/2005 Z.z. do pošty OcZ dňa 26.1. 2011pod č. 53/2011, následne odovzdanie Obecnej
rade
Oznámenie dala starostka do rúk Ing. Rolincovi
10.Odmeny poslancov, zástupcu starostu a členov komisií
J. Kučera a Ing. Hauptvogel sa vyjadrili , že vzhľadom na situáciu nie je vhodné odmeny
poslancom vyplácať ani za prácu v komisiách. Ušetrený finančný objem sa použije na niektorý
zo sociálnych účelov.
.
11. Správa o kontrolnej činnosti 2010/7
Informácie podala Ing. Bednáriková. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky bola
bez pripomienok poslancov.
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I.polrok 2011
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky predniesla Ing. Bednáriková. Bez
pripomienok poslancov.

13.Pošta, rôzne, interpelácie poslancov
• Starostka obce podala správu o zamestnávaní nezamestnaných občanov prostredníctvom
úradu práce. Pracovník Obecného úradu J. Baláž, ktorý si zo zoznamu vybral 5
nezamestnaných na 9 mesiacov, kde výplaty nezamestnaných hradí z väčšej časti Úrad práce.
Taktiež informovala poslancov, že Obec Radošina bola vyzvaná k vráteniu dotácie 7000 eur
Úradu práce za 2 nezamestnaných. Chyba nastala u jej predchodcu, prehliadol dátum
účinnosti zmluvy o dotácii a dátum vzniku pracovného pomeru nezamestnaných. Situácia sa
vyriešila v prospech obce, zamestnaním 2 nezamestnaných, kde ich obec zamestná na jeden
mesiac.
• L. Lisová upozornila na nedostatočnú prácu pracovníkov povodia, ktorí vyrubovali stromy pri
brehoch potoka a všetky tenké konáre ponechali na brehoch. Tie v prípade nepriaznivého
počasia popadajú do potoka čo môže spôsobiť zastavenie vody a znečistenie potoka.
• Uzatvorenie nájomnej zmluvy o bezplatnom nájme motorového vozidla Volkswagen Golf III,
EVČ TO 153 CK do užívania futbalového klubu Radošina. Začiatkom roka sa stretol D.Kolník so
starostkou a dohodli sa na niektorých podmienkach. Jednou z nich je uvedené auto do
bezplatného prenájmu futbalovému klubu, obec bude hradiť poistku, úhradu všetkých
poplatkov si TJ bude hradiť sama.
• Žiadosť č.2/2011 firmy AB TRUST o dlhodobý prenájom sály v KD Radošina a žiadosť č
88/2011 Radovana Kováčika o prenájom priestorov v KD Radošina. Mgr. Bahelková sa
vyjadrila za obnovenie diskoték, nakoľko mladí ľudia sa nemajú v obci kde ísť zabaviť. Názory
poslancov boli rôzne, niektorí boli za to, že KD má slúžiť kultúre, iní sa obávajú znehodnotenia
KD. Obaja záujemcovia predložia návrhy do najbližšieho OcZ, na základe ktorých sa vypracuje
zmluva alebo nie. Starostka informovala o stretnutí s S. Štepkom,, ktorý má záujem obnoviť
divadelnú činnosť, založiť v Radošine aspoň občasnú scénu. Zastrešilo by to ochotnícky súbor
Hlavina aj detský divadelný súbor Hlbočinka.
• Žiadosť č. 83/2011 SLOVFOREST s.r.o. o zníženie dane z lesných pozemkov, ktorá bola
v minulom roku schválená vo výške 4%. Jednania sa zúčastnili aj majiteľ JUDr. Ábel. Znížiť
dane sa spätne nemôže urobiť. Dohodli sa na splátkovom kalendári na tento rok
a prehodnotiť platbu na budúci rok.
• Žiadosť č.14/2011 WOOD s.r.o. o úľavu na stočnom za II. polrok 2010. Poslanci tejto žiadosti
nevyhoveli, pretože spoločnosť nemá zaplatené ani za I. polrok.
• Žiadosti č. 35/2011 Bystríka Brigana o odkúpenie pozemku sa vyhovelo, jedná sa o 16 m2.
V blízkom čase komisia vypracuje podklady, kde budú ceny za pozemky.
• Žiadosti č. 58/2011 Miroslava Balážika o odkúpenie pozemku pri mlyne sa vyhovelo.
• Žiadosti č. 93/2011 Ing. B. Rolincovej o odkúpenie pozemku sa vyhovelo.
• Dobrovoľný hasičský zbor Bzince žiadal o prenájom KD Bzince na Detský karneval
a sponzorské. Žiadosti bolo vyhovené, OÚ prispeje sumou 20 eur.
• Žiadosť č. 45/2011 ZUŠ o bezplatné užívanie priestorov. Poslanci nevyhoveli, pretože už teraz
užívajú priestory zdarma a ZUŠ navrhnú platiť aspoň za energie.
• Žiadosť č. 55/2011 Marty Ocelkovej o odpustenie platby za KO bolo vyhovené, žiadosť bola
doručená v riadnom termíne.
• Žiadosť č. 61/2011 Tatiany Mizerákovej o prenájom priestoru. Ide o dobu na 5 mesiacov,
ponúknu sa jej priestory pod OÚ.
• Poslanci zobrali na vedomie plán činnosti ZO Jednoty dôchodcov Radošina č. 78/2011

•
•
•

•
•

•

Únia žien obce Radošina žiada o bezplatný prenájom svadobky KD za účelom usporiadania
fašiangovej šišky dňa 6.3.2011. Poslanci žiadosti vyhoveli.
Žiadosti č. 82/2011 Mgr. R. Erenta o rozdelenie platby za spotrebu plynu sa vyhovelo.
Starostka informovala o pripravovanej akcie uvítanie detí narodených v roku 2010, ktorá
bude 18. 3. Na akciu navrhla prispieť sumou 450 eur na zakúpenie darčekov pre deti. Poslanci
súhlasili.
L. Lisová požiadala o zistenie tých, ktorí vozia drevo po Nádražnej ulici. Autá sú preťažené,
ničia sa cesty a narúša statika domov.
Ing. Rolinec požiadal o pomoc poslancov pri hľadaní správcu pre multifunkčné ihrisko. Práca
by bola na určitý úväzok. P. Štepka upozornil, že je treba urobiť prístupový chodník k ihrisku,
pretože je mokro, všetko sa nosí na ihrisko, ktoré sa ničí. Na tento nedostatok upozornili
poslanci už v predchádzajúcej dobe.
Starostka oznámila poslancom o konaní najbližšieho OcZ v KD, kde môžu prísť všetci občania.

14.Návrh na uznesenia
Návrh na uznesenie prečítal R. Štepka
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov:9
Za:
8
Proti:
1 (Ing. Hauptvogel)
Zdržal sa:
0
15.Záver
Starostka poďakoval poslancom a ukončila schôdzu.
V Radošine 12. 2. 2011
Zapísala: G.Bahelková
Overovatelia zápisnice: L.Lisová
Ing. P. Matejovič

