Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine
zo dňa 8.6.2011

Miesto rokovania: Obecný úrad Radošina
Začiatok rokovania: 18.00 h
Prítomní: poslanci a zamestnanci OU podľa prezenčnej listiny
občania obce
Ing. Bartošek a Ing. Hauptvogel, PhD. – sa ospravedlnili
1. Otvorenie a program rokovania
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce JUDr. Marta Kolková. Privítala
prítomných poslancov a občanov a predložila návrh programu rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Odsúhlasenie platu starostu v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z. o právnom postavení
starostov obcí a primátorov miest
5. Schválenie úveru na dofinancovanie revitalizácie
6. Schválenie vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva v podmienkach Obce
Radošina
7. Schválenie ročnej správy o kontrolnej činnosti Obce Radošina za rok 2010
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na II.
polrok 2011
8. Oboznámenie s výsledkami auditu, výsledkami kontroly – prokurátorského dozoru
9. Oboznámenie s organizačnou štruktúrou obecného úradu
10. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Hlasovanie za program: za program hlasovali všetci poslanci.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Blažej Rolinec - predseda, Libuša Lisová, Stanislav
Ondrejka – členovia.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Róbert Štepka, Mgr. Gabriela Bahelková, za
zapisovateľa Eva Chromá.
Hlasovanie: za: 7
proti: 0
zdržal sa: 0
3. Kontrola plnenia uznesenia
Jozef Kučera žiadal o predkladanie uznesenia poslancom ihneď po obecnom zastupiteľstve,
starostka obce ho informovala, že uznesenia zo všetkých zasadnutí sú na internetovej stránke
obce a z tohto dôvodu neboli poslancom doručené.
Bod C/1, C/2 – prebieha
Bod C/3 – splnené

Bod C/4 – Ing. Machovič sa vyjadril, že množstvo vody neovplyvní, nakoľko sa na uvedenom
mieste zhromažďuje voda aj z iných pozemkov, komisia ŽP urobila obhliadku a navrhla
zviesť vody do obecnej kanalizácie.
Bod C/5 – informácie budú podané v ďalšom bode rokovania.
Bod C/6 – poistenie majetku obce – poistné podmienky doručili zatiaľ dve poisťovne, tri
poisťovne žiadali doplniť informácie a poistné podmienky do rokovania OcZ nedoručili.
Bod C/7 - nakoľko výmera 525 m2 parcely č. 101/16 je nedostatočná na výstavbu rodinného
domu a predchádzajúci majiteľ pozemku nemal záujem o odkúpenie z dôvodu vysokej ceny,
navrhli poslanci jeho odpredaj p. Sedlákovej majiteľke susednej nehnuteľnosti za cenu 13,30
€ za m2. Za predaj hlasovalo 6 poslancov. Poslanec Kučera nesúhlasil s predajom uvedenej
parcely z dôvodu, že v blízkosti sa nachádza b-krossová dráha a podal návrh na jej dlhodobý
prenájom. Zároveň požiadal o kosenie uvedenej dráhy raz za dva týždne.
Bod C/8 – splnené
Bod C/9-C/11 – prebieha
Bod C/13 – havarijný stav na Dome smútku v Bzinciach – práve prebieha oprava.
Bod C/14 – prebieha.
4. Odsúhlasenie platu starostu v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z. o právnom
postavení starostov obcí a primátorov miest
Ing. Rolinec informoval o zmene zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zákonom č.
154/2011 Z.z. v platnom znení s účinnosťou 1.6.2011 sa mení plat starostu nasledovne:
Podľa §4 odsek 1 na 1,98 násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v roku
2010, ktorá bola 769,– €, podľa § 4 odsek 2 môže obecné zastupiteľstvo tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zvýšení platu o 45 % t. j.
celkový plat starostky vo výške 2208,– € mesačne. Hlasovanie: za 5 poslancov, zdržal sa 1
poslanec, proti 1 poslanec. Poslanec Kučera bol proti tomuto návrhu a navrhol len základný
plat a zároveň informoval poslancov, že bol s p. Lisovou dňa 7.6.2011 vykonať kontrolu
faktúr, ktoré nie sú zverejnené na internete. Pýtal sa na faktúru od firmy FLYNET, s.r.o. Nitra
– 780,– €, fakturácia za počítačom upravenú leteckú fotografiu katastra obcí Radošina, Bzince
– ktorá slúži pri následnej kontrole priznaní k dani z nehnuteľnosti občanov. Faktúra od
Poľovného združenia Radošina – 1000,– € za likvidáciu čiernej skládky odpadu pri vodnom
zdroji a faktúry od Obce Bašovce- 160,– € za drtenie drevenného odpadu. Tiež sa spýtal prečo
bola na zástavkách autobusov na Družstevnej ulici natiahnutá fólia a koľko uvedená akcia
obec stála. Starostka mu odpovedala, že na základe sťažností cestujúcich občanov, na ktorých
v letných mesiacoch páli slnko sa rozhodla dať ich potiahnuť foliou a táto stála cca 600 €.
Starostka obce ho požiadala, že pri každej ďalšej kontrole na obecnom úrade ho žiada aby sa
u nej ohlásil a bol vhodne oblečený.
5. Schválenie úveru na dofinancovanie revitalizácie
Podľa prieskumu trhu, vykonaného starostkou JUDr. Martou Kolkovou, najvýhodnejšie
podmienky na poskytnutie úveru boli v bankách, v ktorých má obec Radošina vedené účty, t.j.
vo VÚB a v Dexia banke Slovensko. Po diskusii sa poslanci uzniesli na výške úveru 40.000,–
€ a jeho čerpaní od Dexia banky Slovensko. K čerpaniu úveru sa vyjadrila aj kontrolórka
obce Ing. Bednáriková, ktorá doporučila prijať úver v požadovanej výške na základe splnenia
podmienok podľa § 17 ods.6b, Z.č.583/2004 Z.z., t.j. suma ročných splátok návratných
zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov po zohľadnení oboch ponúk je menšia ako
218641,– €.

6. Schválenie vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva v podmienkach Obce
Radošina za rok 2010
Uvedený predpis vypracovala ekonómka obce Eva Chromá a poslanci boli s ním oboznámení
vopred písomnou formou.
7. Schválenie ročnej správy o kontrolnej činnosti Obce Radošina za rok 2010
Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina
na 2. polrok 2011
Ročnú správu o kontrolnej činnosti a návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
vypracovala kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková a oboznámila s nimi poslancov.
8. Oboznámenie s výsledkami auditu, výsledkami kontroly – prokurátorského dozoru
S výsledkami auditu oboznámila poslancov starostka obce JUDr. Marta Kolková – účtovná
uzávierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach verný a pravdivý obraz
o finančnej situácii obce Radošina k 31. decembru 2010 a výsledok jej hospodárenia za rok,
ktorý skončil k uvedenému dátumu, v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia
rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky audítor nezistil vo
všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky
rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce Radošina a návratných zdrojov podľa
overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke. Audit vykonal Ing. Marián
Petéri, certifikovaný auditor.
9. Oboznámenie s organizačnou štruktúrou obecného úradu
S organizačnou štruktúrou obecného úradu oboznámila poslancov starostka obce. Poslankyňa
Lisová žiadala aby boli poslanci informovaní vopred o prijatí zamestnancov a spýtala sa na
pracovnú náplň novoprijatej zamestnankyne Mgr. Ivety Chochulovej. Poslanec Kučera sa
spýtal na rozšírenie úväzku matrikárky z polovičného na celý. Vysvetlenie im podala
starostka.
10. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Žiadosti občanov:
- WOOD, s.r.o. Radošina – žiadosť o prehodnotenie splátkového kalendára na DzN. Poslanci
schválili splatiť celú výšku dane z nehnuteľností 30.11.2011
- p. Jolana Kršková – odkúpenie uličky susediacej s jej domom a p. Siptáková – odkúpenie tej
istej uličky. Ing. Rolinec navrhol aby na mieste komisia ŽP posúdila a preskúmala uvedené
žiadosti
- p. Gál – žiadosť o odkúpenie p.č. 196/43 na rozšírenie firmy vo výmere cca 9 árov. Poslanec
Kučera podal námietku neodčlenovať z uvedenej parcely, nakoľko je uvedená parcela
v areáli ihriska TJ. Poslanci diskutovali o žiadosti a p. Lisová navrhla, aby sa o uvedenej
žiadosti rozhodlo na ďalšom zasadaní OcZ, nakoľko sú poslanci nepripravení.
- Občianske združenie Hlavina – opravy na Divadielku – výmena 3 ks plynových kachlí.
Poslanci navrhli dať urobiť cenové ponuky na výmenu gamatiek. Poslanec Kučera žiadal aj
o odkanalizovanie budovy a odhadol náklady na toto odkanalizovanie na cca 1000,– €.

- p. Švrčková – žiadosť z októbra 2010 – odvrátenie škody na majetku. Komisia ŽP navrhla
dať žľaby popri ceste a dať posúdiť situáciu odborníkovi stavbárovi.
- p. Škoda sa spýtal prečo sa nerobí oplotenie multifunkčného ihriska. Starostka mu
odpovedala, že na ihrisku sa už pracuje. Poslanec Kučera sa spýtal na cenovú kalkuláciu
oplotenia ihriska.
- Mgr. Lucia Pánska – žiadosť o predĺženie pracovného pomeru v pozícii učiteľky MŠ –
uvedenú žiadosť predložila Zuzana Michlerová a zároveň predložila Petíciu „Chceme, aby aj
v školskom roku 2011/2012 pôsobila v MŠ Radošina Mgr. Lucia Pánska ako učiteľka.“
Odpovedala jej starostka obce, že jej žiadosť posúdi spolu s riaditeľom ZŠ s MŠ a o výsledku
bude vyrozumená.
- A&B TRUST, s.r.o., Prevádzka Pizzeria u Gedíka, Radošina – žiadosť o dlhodobý
prenájom celého KD Radošina, prenájom sály KD, kúpa KD – poslanci uvedené žiadosti vzali
na vedomie.
- TJ ŠK Radošina – vykonanie stavebných úprav – vybudovanie sprchy a umývadla pre
rozhodcov futbalových zápasov – uvedenú požiadavku bude treba zahrnúť do rozpočtu na
budúci rok.
- Oznámenie COOP Jednota Topoľčany – stavebné úpravy výmena okenných výplní,
modernizácia a rozšírenie prevádzkovej jednotky potraviny mix.
- Ondrej Orviský – riešenie problému so zaplavovaním jeho nehnuteľnosti a prístupovej cesty
pod novým parkoviskom obecného cintorína. Uvedenú situáciu posúdi stavebný odborník
a navrhne riešenie.
- SCHURTER /SK/, s.r.o. Radošina – kúpa budovy starej cirkevnej školy na Piešťanskej ulici
404, vo výške 10 ročného prenájmu t.j. 35086,– €. Poslanci navrhli pristúpiť na spoločné
jednanie s väčšinovým vlastníkom t.j. rímskokatolíckou cirkvou.
- Majitelia a priaznivci historických vozidiel – príspevok 100,– € na materiálne zabezpečenie
akcie, ktorá bude dňa 9.júla 2011 na futbalovom štadióne v Radošine o 16,00 hodine.
- Návrh železničného cestovného poriadku na trase Bratislava - Zbehy – Radošina – Piešťany
dňa 9.7.2011. Žiadosť p. Kučeru o príspevok 200,– € na reklamu pre OZ Čango Piešťany na
tento deň.
- Informácia starostky obce o prešetrení anonymného podnetu - umiestnenie odpadu –
drevného pred štiepkovaním na pozemku železničnej stanice Radošina. Daná skládka
biologického odpadu bola odstránená koncom mája 2011.
- Informácia o následnej kontrole protipožiarnej ochrany obce.
- Žiadosť p. Kučeru o stočenie premietacieho plátna a žiadosť o zakúpenie 10 kg čiernej farby
na natretie steny na javisku v KD a informácia o zriadení hliníkovej rampy, ktorá bude
osvetľovať javisko. Navrhol tiež vziať „Praženkov mlyn“ do prenájmu.
- Informácia o osadení dopravných značiek na ulici Piešťanskej. Vyvolať jednanie
s dopravným inžinierom vo veci vyhradeného parkovania motorových vozidiel v obci.
- Pripraviť porovnanie mzdových nákladov obecného úradu za rovnaké obdobie rokov 2010
a 2011.
- Informovať pravidelne OcZ o aktuálnej finančnej situácii.
11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol Ing. Blažej Rolinec, p. Lisová a p. Ondrejka.
Hlasovanie: za : 7
proti: 0
zdržal sa: 0

12. Záver
Zasadanie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce a poďakovala prítomným
poslancom za účasť.
Rokovanie bolo ukončené o 23.00 h.

Zapisovateľ:
Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Róbert Štepka
Mgr. Gabriela Bahelková

