Zápisnica č. 1 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radošina
konaného dňa 11.12.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 17.00 hod. Obecný úrad
1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila JUDr. Marta Kolková, starostka obce .

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Bohuš Bartošek
Róbert Štepka
Zapisovateľka: Eva Chromá
Počet prítomných pri hlasovaní: 9
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa –9/0/0

3. – 5 . Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie)
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Matej Močko predseda miestnej volebnej komisie /MVK/ prečítal výsledky volieb a vyzval
zvolenú starostku JUDr. Martu Kolkovú k zloženiu sľubu starostu obce Radošina. Starostke odovzdal
osvedčenie o zvolení za starostu obce. Starostka prevzala insígnie obce Radošina.
Starostka prečítala sľub poslancov obecného zastupiteľstva obce Radošina a poslanci sľub
jednotlivo potvrdzovali podpisom a slovom sľubujem. Predseda MVK Matej Močko odovzdal
poslancom osvedčenia o zvolení za poslanca obce.
Poslanci OcZ:
Mgr. Gabriela Bahelková
Ing. Bohuš Bartošek
JUDr. Mária Escherová
JUDr. Jana Jurčová
Ing. Peter Lukačovič
Ing. Peter Matejovič
Mgr. Andrej Siget
Jarmila Šišková
Róbert Štepka

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila návrh nasledovného programu:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
7. Voľba členov návrhovej komisie
8. Úprava rozpočtu na rok 2014
9. Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017
10. Návrh VZN 3/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti
11. Návrh VZN 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
12. Návrh VZN 5/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Radošina
13. Návrh VZN 6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina
14. Úprava sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Radošina a prenájom hnuteľných
vecí vo vlastníctve obce Radošina
15. Správa nezávislého audítora o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky
16. Voľba komisií
17. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
18. Diskusia
19. Návrh na uznesenie
20. Záver
Poslanci návrh programu schválili.
Počet prítomných pri hlasovaní: 9
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 9/0/0

7. Voľba členov návrhovej komisie
Návrhová komisia: Ing. Peter Matejovič
Jarmila Šišková
Mgr. Andrej Siget
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

8. Úprava rozpočtu na rok 2014
S návrhom úpravy rozpočtu obce na rok 2014 oboznámila poslancov ekonómka Eva Chromá,
vysvetlila poslancom, ktoré položky v rozpočte boli upravené. Poslanci mali v písomných podkladoch
návrh úpravy rozpočtu na rok 2014.
Úprava rozpočtu na rok 2014:
Bežné príjmy
1179609,00 €
Kapitálové príjmy
146669,00 €
Finančné operácie
326550,00 €
Príjmy ZŠ s MŠ
12800,00 €
Príjmy spolu
1665628,00 €
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky ZŠ s MŠ
Výdavky spolu

545178,05 €
520813,40 €
37281,00 €
545399,00 €
1648671,45 €

JUDr. Mária Escherová sa spýtala na položky:
v programe 1 – Plánovanie manažment a kontrola – všeobecné služby navýšenie o 15000 €, v ktorom
sú výdavky na projekty a verejné obstarávania o aké presne projekty a verejné obstarávania sa
jedná. Uvedené jej bude preukázané na obecnom úrade, na príslušnom referáte.
v programe8 – Podpora občianskych združení v podprograme 8.83 – navýšenie o 2270,-- €
podprogram 8.81 TJ ŠK navýšenie o 9071,-- €
Ing. Peter Matejovič sa spýtal na navýšené položky energie na zdravotnom stredisku a v programe 3
Služby občanom v podprograme 3.31 Matričný úrad navýšenie o 5194,65 €
K uvedeným dotazom poskytla komentár ekonómka.
Počet prítomných pri hlasovaní: 9
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/1/0 (proti: JUDr. Mária Escherová)
9. Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017
Poslanci mali v písomných podkladoch návrhy rozpočtu na roky 2015-2017.

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy ZŠ s MŠ
Príjmy spolu

2015
1374261,73 €
5909,00 €
0
12500,00 €
1392670,73 €

2016
1061365,00 €
5909,00 €
0
12500,00 €
1079774,00 €

2017
1082104,00 €
5909,00 €
0
12500,00 €
1100513,00 €

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky ZŠ s MŠ
Výdavky spolu

525462,00 €
269729,73 €
43152,00 €
510485,00 €
1348828,73 €

416036,00 €
0
43152,00 €
536007,00 €
995195,00 €

425103,00 €
0
43152,00 €
562806,00 €
1031061,00 €

Hlasovaním bol návrh rozpočtu na rok 2015 schválený.
Počet prítomných pri hlasovaní: 9

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 9/0/0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Rozpočet na roky 2016 a 2017
10. Návrh VZN 3/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľností predniesla poslancom Mgr. Mária Lipárová.
Poslanci mali v písomných podkladoch všetky návrhy VZN.
Hlasovaním bolo VZN o miestnej dani z nehnuteľností schválené.
Počet prítomných pri hlasovaní: 9Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 9/0/0
11. Návrh VZN 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
O zmenách v poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady informovala
poslancov Mgr. Mária Lipárová. V § 4 bola upravená sadzba z 0,028 € na 0,033 €. Zmena v §5 odsek
8 a 9 - každý ďalší lístok na odvoz odpadu si môže poplatník zakúpiť za 1,70 €. V obci sú
rozmiestnené nádoby na separovaný odpad a tieto budú umiestnené aj do domácností a tým sa zníži
aj vývoz komunálneho odpadu za nádobu na separovaný odpad sa bude platiť poplatok za prenájom
vo výške 10,-- €.
JUDr. Mária Escherová upozornila na nesúlad VZN so zákonom 582/2004 Z.Z. v platnom znení v §79
odsek 3 bod b)2. Navrhla uvažovať o množstvovom vývoze odpadu.
Ing. Peter Matejovič navrhol dať opraviť kontajnerový nosič aby obec ušetrila na vývoze kontajnerov.
Hlasovaním bolo VZN 4/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
schválené.
Počet prítomných pri hlasovaní: 9
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 8/1/0 (proti JUDr. Mária Escherová)

12. Návrh VZN 5/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území Obce Radošina
Návrhom o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi oboznámila
poslancov starostka obce.
Poslanci sa spýtali na vysvetlenie §5 odsek 2. v § 6 odsek 2 navrhli odstrániť slovo plechové a doplniť
životnosť smetnej nádoby a keď občan poškodí smetnú nádobu počas doby životnosti zakúpi si novú
v plnej výške.
JUDr. Mária Escherová sa spýtala na Program odpadového hospodárstva. Starostka obce
informovala, že uvedený program sa vypracováva pre celý Mikroregión pod Marhátom.
Hlasovaním bolo VZN 5/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
schválené.
Počet prítomných pri hlasovaní: 9Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 9/1/0.
13. Návrh VZN 6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina
O VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Radošina informovala poslancov ekonómka.

Hlasovaním bolo VZN 6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina schválené.Počet prítomných pri hlasovaní: 9
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa 9/1/0.
14. Úprava sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Radošina a prenájom
hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Radošina
V sadzobníku bol doplnený dátum za letné obdobie 1.6.-31.8. a zimné obdobie od 1.9.-31.5.
v bodoch 4.1,4.4 podľa zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a vyhlášky 152/2005 §1
odstavec 1 a v bode 8. upravený prenájom strojových zariadení nasledovne:
Pre právnické osoby a osoby s pobytom mimo obce Radošina
a) traktor
30 €/hod + prejazd 1,50 €/km
b) veľkokapacitný kontajner
3,30 €/deň
c) pojazdná plošina
50 €/hod + prejazd 1,50 €/km
d) zariadenie UNC
30 €/hod + prejazd 1,50 €/km
e) vibračná doska
30 €/deň

Pre fyzické osoby s pobytom v obci Radošina
a) traktor
b) veľkokapacitný kontajner
c) pojazdná plošina
d) zariadenie UNC
e) vibračná doska

20 €/hod + prejazd 1,50 €/km
3,30 €/deň
20 €/hod + prejazd 1,50 €/km
20 €/hod + prejazd 1,50 €/km
20 €/deň

15. Správa nezávislého audítora o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky
Starostka obce informovala poslancov o správe nezávislého audítora. Konsolidovaná účtovná
závierka k 31.12.2013 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie k 31.12.2013. Obecné
zastupiteľstvo správu nezávislého audítora vzalo na vedomie.

16. Voľba komisiía 17 .Návrh na zriadenie obecnej rady a jej členov
Starostka obce si určila za zástupkyňu Mgr. Gabrielu Bahelkovú. Obecná rada a komisie budú
zriadené na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Sobášiaci – Mgr. Gabriela Bahelková a Mgr. Andrej
Siget. Poslanci schválili Zásady odmeňovania poslancov OCZ obce Radošina a členov orgánov,
zriadených obecným zastupiteľstvom nasledovne: za každú účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, obecnej rady, komisie vo výške 15,-- €.
18. Diskusia
Bohuš Sliško – sa spýtal starostky kedy bude zvolaná verejná schôdza, informoval o Zväze
záhradkárov, chcú požiadať obec o pridelenie pozemku na záhradkársku osadu a starý dom na
výstavu ovocia. Na Nádražnej ulici od súp. č. 134 po súp. č. 138 vedľa asfaltu je navezená hlina, ktorá
sa nosí na cestu, tiež je na ulici vŕba, ktorú je treba vypíliť.
Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Radošina o finančný príspevok vo výške 3500 € na činnosť.
Poslanci schválili príspevok vo výške 1500 € a opravu striekačky v rámci prideleného rozpočtu.
Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja o príspevok k vianočným sviatkom pre Jozefa Harvana, Mariána
Strhárskeho a Vladimíra Daniela. Poslanci schválili príspevok vo výške 7 €.

JUDr. Mária Escherová žiadala starostku o stanovenie pevných termínov na zasadnutia obecného
zastupiteľstva. Tiež sa spýtala na projekt na Zberný dvor. Upozornila na havarijný stav strechy na
kultúrnom dome a potrebnú výmenu gumolínu v priestoroch svadobky.
Ing. Peter Matejovič sa pripojil tiež o stanovenie pevných termínov a podal návrh na upozornenie
spoločností, ktoré parkujú autobusy na ulici Školskej a vyrubenie poplatkov. Tiež upozornil, že počas
víkendu je zvýšená premávka áut s vývozom odpadu do lesa po ulici Piešťanskej, kanál na ulici pri
Bagovi je zanesený blatom je ho tiež potrebné vyčistiť.
Firma Ematech vlastní na Nádražnej ulici časť cesty a túto ponúkol obci za cenu 9,74 €/m2
k odkúpeniu. Jedná sa o parcely č. 2736/18 o výmere 50 m2 a parcelu č. 2736/19 o výmere 87 m2
celkovo za sumu 1335,-- €.
Jarmila Šišková upozornila na plný kontajner na cintoríne v Bzinciach a skládku odpadu okolo neho
a tiež na neodvezené konáre.

19. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítali Jarmila Šišková a Ing. Peter Matejovič.
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní 9.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 9/0/0

Záver

Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.

V Radošine 11.12.2014

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bohuš Bartošek ................................................
Róbert Štepka

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

