Zápisnica č. 13 zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.9.2012

Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Radošina, ktoré bolo zvolané na dňa 7.9.2012 sa
neuskutočnilo, z dôvodu neprítomnosti 5 poslancov. /viď prezenčná listina/ Obecné zastupiteľstvo
nebolo uznášania schopné. Prítomní poslanci sa dohodli na náhradnom termíne 19.9.2012.
Miesto rokovania: Obecný úrad
Prítomní: poslanci, zamestnanci podľa prezenčnej listiny, občania. Ing. Matejovič a Ing. Hauptvogel sa
ospravedlnili. Kučera – neprítomný

1. Otvorenie a program rokovania
Rokovanie otvorila starostka obce JUDr. Marta Kolková, privítala prítomných a oboznámila ich
s programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. Správa o kontrolnej činnosti HK č. 2012/02
5. Návrh na zakúpenie 8-miestneho motorového vozidla
6. Smernica č.1/2012 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní
7. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver
Poslanci s uvedeným návrhom programu súhlasili a jednomyseľne schválili.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Bahelková Gabriela – predseda
Ing. Bartošek Bohuš – člen
Štepka Róbert – člen
Zapisovateľka: Chromá Eva
Overovatelia zápisnice: Lisová Libuša
Ondrejka Stanislav

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
B1/ Plnené priebežne, informácie o rokovaní s Archeologickým ústavom podala starostka obce.
B2/ Plnené priebežne.
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B3/ Zmluva bude uzatvorená po kolaudácii stavby.
B4/ Rokovanie s Allianz - Slovenskou poisťovňou o umiestnenie merača na Nitrianskej ulici.
B5/ Natšin, Vadrna výzva na odpratanie garáže nesplnená – riešenie poriadkovou komisiou.
B6/ Splnené.

4. Správa o kontrolnej činnosti
Správu o kontrolnej činnosti č. 2012/01 a 2012/02 predniesla kontrolórka obce Ing. Zuzana
Bednáriková. Informovala poslancov o kontrole účtovníctva, kontrole poskytnutých dotácií TJ ŠK,
o plnení uznesení obecného zastupisteľstva. Poslanci navrhli ekonomickej komisii previesť kontrolu
oprávnenosti čerpania výdavkov TJ ŠK.

5. Návrh na zakúpenie 8-miestneho motorového vozidla
Poslanci rozhodli počkať s kúpou vozidla a jednať s p. Jánošom o možnosti prepravy futbalistov
jeho vozidlom.

6. Smernica č. 1/2012 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní
Návrh smernice o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou na
dodanie tovar, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb,
v zmysle §102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach obce Radošina predniesla poslancom starostka
obce JUDr. Marta Kolková. Poslanci uvedenú smernicu schválili.

7. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne

Žiadosť o povolenie hodovej tanečnej zábavy v Bzinciach – bezplatne.
Zmluva o dielo – obstaranie okien ZŠ s MŠ Radošina – poslanci navrhli upozorniť riaditeľa školy
ohľadne uzatvárania zmlúv o dielo, nakoľko uvedená zmluva neobsahuje všetky náležitosti zmluvy .
Poslanci navrhli zverejňovať na webstránke verejné obstarávania obce.
Žiadosť o schválenie zmeny otváracích hodín – Miroslava Tull –„TULLS TAVERN“ Bzince a eMeR CLUB
Radošina.
Mgr. Erent skončenie nájmu dohodou – poslanci súhlasia po úhrade všetkých faktúr.
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Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí a žiadosť o oslobodenie od poplatku za prenájom
priestorov a spotrebované energie v dňoch 14.-16.12.2012.
Schválenie názvu „Obecná knižnica“.
Žiadosť o predloženie návrhu pri určovaní najvyššieho počtu žiakov v triedach a počtu žiakov
v oddeleniach ŠKD.
Informácia starostky obce o začiatku inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov Obce Radošina
v termíne 1.11.2012-31.12.2012.
Informácia o XV. Okresnej prehliadke speváckych skupín v roku 2012 v našej obci v nedeľu 21.
októbra 2012.
Žiadosť manželov Pavol Chlepko a Ulrika Chlepková o odkúpenie obecného pozemku parcely č.
399/19 a časti parcely 399/12 a sťažnosť na drobné stavby, ktoré boli postavené na parcele č. 399/12
a doteraz neboli odstránené, tiež aj prešetrenie oplotenia pozemku p. Antalika.
Žiadosť p. Krškovej o odpredaj pozemku. Poslanci navrhli informovať o predaji uvedeného pozemku
aj rodinu Siptákovú.
Starostka informovala poslancov o potrebe opravy vzduchotechniky v kultúrnom dome, predbežná
cena v čiastke 16.000,-- - 20.000,-- €. Poslanci s uvedenou opravou nesúhlasili z dôvodu, že v obci sú
rozbité cesty, ktoré treba prednostne opraviť , dobudovať kanalizáciu na Družstevnej ulici a potom sa
môžu investovať peniaze do kultúrneho domu, v ktorom bývajú 3 akcie ročne.
Mgr. Bahelková upozornila na neporiadok pri potoku, ktorý tam vozí p. Kampoš a žiadala vyzvať ho na
odpratanie. Zároveň poslanci upozornili na spaľovanie odpadu v obci a navrhli vyhlásiť v miestnom
rozhlase zákaz spaľovania.
Ing. Bartošek upozornil na pobehujúceho psa p. Močkovej z Kamennej ulice, ktorý napadol viackrát
deti a žiadal o zaslanie písomného upozornenia.
Ing. Rolinec navrhol dať urobiť rozbor vody pri kultúrnom dome. Upozornil tiež na vyschnuté
stromčeky v parku pri kostole a hromadu hliny pri rodinnom dome Rybnikára na Mierovej ulici, ktorú
môže v prípade búrky splaviť na cestu. Tiež navrhol umiestniť informačné panely s históriou obce, na
verejných miestach v obci a nie sústrediť na OU, kde budú zatvorené.
Poslanci navrhli vyzvať p. Ábela a p. Turčana o úpravu okolia jaskyne na Čertovej peci.
Lisová Libuša:
- Viackrát ju zastavila p. Grežová z Nitrianskej ulice, že jej zateká do pivnice voda.
- Potok kosili pracovníci Povodia Váhu a od mosta po Heráka nie je pokosený, lebo je tam navozený
odpad a tiež sú tam nahádzané 2 vrecia s PET fľašami. Potok pôjdu pokosiť pracovníci OU.
- Kedy začne výstavba bytoviek v Radošine? Starostka odpovedala, že bolo potrebné vybaviť nové
stavebné povolenie aj s prípojkami inžinierskych sietí.
- Pri prácach na cestách a čistení kanálov označiť pracovníkov reflexnými vestami.
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- Na Nádražnej ulici v priestoroch železničnej stanice je navozená zemina, treba ju odpratať.

8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Bahelková. Hlasovanie: za 6 poslancov. Uznesenie bolo
schválené.

9. Záver
Starostka JUDr. Marta Kolková ukončila zasadanie o 19.30 h a poďakovala poslancom za účasť.

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Libuša Lisová

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

Stanislav Ondrejka

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