Zápisnica č. 24 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 11.06.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Róbert Štepka
Začiatok a miesto rokovania: 17.00 hod. Obecný úrad
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Správa o činnosti a hospodárení ZŠ s MŠ
Žaloba Obce Radošina firmou DEVELOUP GROUP, Bratislava
Úver na rekonštrukciu ciest
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

OcZ schválilo program rokovania. Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 7/0/0
1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila JUDr. Marta Kolková, starostka obce a privítala prítomných poslancov
a občanov. Počet prítomných poslancov je 7 a OcZ je uznášania schopné. Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
prišiel po otvorení rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Ing. Blažej Rolinec
Ing. Peter Matejovič
Jozef Kučera
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Bahelková
Ing. Bohuš Bartošek
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
3. Správa o činnosti a hospodárení ZŠ s MŠ
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Anton Fekula informoval poslancov o hospodárení ZŠ s MŠ, prebiehajúcej
oprave fasády školy. Ing. Rolinec a Ing. Matejovič mali pripomienku, že pri oprave fasády sa mala

škola aj zatepliť. Riaditeľ školy má urobené výpočty Ing. Salvom, z ktorých vychádzal a zateplenie by
malo návratnosť za 50 rokov.
Poslanci uložili starostke pozvať riaditeľa školy dvakrát ročne na obecné zastupiteľstvo z dôvodu
informácií o hospodárení a činnosti školy.
4. Žaloba Obce Radošina firmou DEVELOUP GROUP, Bratislava
Firma Develoup Group Bratislava zažalova obec z ušlého zisku, že im nedala postaviť štyri bytovky na
ulici Školskej .
Poslanci schválili mimosúdne riešenie uvedeného sporu a uložili starostke podpísať s firmou novú
zmluvu na výstavbu bytoviek, ktorú dá prejednať a schváliť pred podpisom obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie poslancov: za/proti/zdržal sa: 8/0/0
5. Úver na rekonštrukciu ciest
Poslanci schválili čerpanie investičného úveru z Prima Banky Slovensko, a.s. Žilina vo výške 80000,-- €
na rekonštrukciu Nádražnej ulice a v Bzinciach prvej uličky od Radošiny.
Jozef Kučera navrhol čerpanie úveru vo výške 20000,-- €.
Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Zuzany Bednárikovej:
Záverečné stanovisko :
Obec Radošina z dôvodu nedostatku disponibilných finančných zdrojov, navrhuje
prijať úver vo výške 80 000,00€, slovom osemdesiattisíc eur, ktorý chce použiť na úhradu
kapitálových výdavkov na rekonštrukciu cestných komunikácií na Nádražnej ulici v Radošine a v obci
Bzince .
V súlade s ustanovením § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy som preverila dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania .
Celková suma dlhu obce k 31.12.2014 (9,71 %) neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roku a suma splátok návratných zdrojov financovania k 31.12.2014
(3,07 %) neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Konštatujem, že pri navrhovanom prijatí vyššie uvedeného úveru obec Radošina
bude spĺňať podmienky § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Odporúčam navrhovaný úver vo výške 80 000,00€ schváliť na rokovaní Obecného
zastupiteľstva v Radošine.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 7/1/0 (proti bol Jozef Kučera)
Poslanci zároveň schválili úpravu rozpočtu:
v príjmovej položke 513 002 Bankový úver - 80000 € t.j. príjmy celkom 1453100,-- €,

vo výdavkovej položke program 5 – Komunikácie 0451 717002 Rekonštrukcie a modernizácia –
80000,-- € t.j. výdavky celkom 1359289,11 €
6. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
- Žiadosť o súhlas s výstavbou rodinného domu v extraviláne na parc. č. 67/33, 67/36, 67/37– Martin
Moravčík, Bzince 28
Poslanci s uvedenou žiadosťou súhlasili .V prípade dobudovania inžinierskych sieti si tieto vybuduje
na vlastné náklady.
- Žiadosť o zníženie nájomného – Roman Kršák
Poslanci uvedenú žiadosť neschválili z dôvodu, že doteraz nesplnil podmienky , ktoré mu boli
uložené.
Interpelácie poslancov:
Jozef Kučera – zabezpečovať vývoz kontajnerov vlastným traktorom
Libuša Lisová
– Peter Bartošek , Piešťanská ulica od minulého roku neupravil terén pred svojim domom
- vyzvať firmu Schurter aby pokosili okolie firmy
- pri Divadielku sú suché vŕby, opíliť konáre
- na autobusovej zástavke pri kultúrnom dome sú prepadnuté kocky
- osadiť zrkadlo na roh Piešťanskej ulice pri domove dôchodcov
7. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal Ing. Blažej Rolinec
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
8. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.

V Radošine 11.06.2014
Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bohuš Bartošek

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

Mgr. Gabriela Bahelková

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

