Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného dňa 1.7.2013 č. 18

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: Ing. Blažej Rolinec
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod. Obecný úrad
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Návrh na zmenu zmluvy – výstavba 1 – firma KAMEŃ-STAV, spol. s r.o.
Žiadosť o NFP – Zberný dvor
Návrh doplnenia VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
7. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

OcZ schválilo program rokovania. Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila JUDr. Marta Kolková, starostka obce a privítala prítomných. Počet
prítomných poslancov je 8 a OcZ je uznášania schopné.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Mgr. Gabriela Bahelková
Ing. Bohuš Bartošek
Róbert Štepka
Zapisovateľka:

Eva Chromá

Overovatelia zápisnice: Stanislav Ondrejka
Libuša Lisová
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C/1 – splnené
Bod C/2 - na oprave výtlkov obecných ciest sa pracuje. Poslanci navrhli zabetónovať jamy pred OcU
a na Nádražnej ulici.
Bod C/3 – splnené
Bod C/4 – splnené
Bod C/5 – splnené

Bod C/6 – s vyčistením chodníka na Hlavine sa začalo.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie informácie o plnení uznesení zo 17. zasadnutia OcZ.
4. Návrh na zmenu zmluvy – výstavba 1 – firma KAMEŃ-STAV, s.r.o. Topoľčany
Starostka informovala poslancov o návrhu zmluvy s firmou KAMEŃ-STAV, s.r.o. Topoľčany.
Obec firme prenajíma pozemok na výstavbu a stavebné povolenie. Byty budú s možnosťou
odkúpenia cez ŠFRB.
OcZ schválilo návrh na zmenu zmluvy.
5. Žiadosť o NFP – Zberný dvor
Obec predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok /ŽoNFP/:
Názov projektu: Zberný dvor v obci Radošina
Výška celkových výdavkov na projekt: 410000,-- €
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 410000,-- €
Výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov:
20500,-- €
Spôsob spolufinancovania projektu: vlastné zdroje
Kód príslušnej výzvy v rámci, ktorej bude ŽoNFP predložená: OŽP-PO4-13-2-LSKxP
OcZ schválilo predloženie žiadosti o NFP – Zberný dvor v obci Radošina
6. Návrh doplnenia VZN č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Návrh na doplnenie VZN č. 7/2012 predložila starostka obce. Doplňuje sa o čl. IV – Nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a č. V – Zavedený systém zberu, prepravy
a zneškodňovania komunálneho odpadu.
OcZ schválilo doplnenie VZN č. 7/2012.
7. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Žiadosti prijaté:
- Roman Kršák, Radošina – žiadosť o zmenu v zmluve o prenájme priestorov KD- zmena výšky
nájomného.
OcZ vzalo žiadosť na vedomie, nakoľko uvedenú žiadosť už prerokovávali.
- MIRITRADE s.r.o., Mýtna Nová Ves – Ing. Igor Lobodáš – žiadosť o predĺženie otváracích hodín
a udelenie výnimky z nočného kľudu pre prevádzku POHODA bar, Radošina.
OcZ žiadosť neschválilo, výnimka z nočného kľudu sa nedá povoliť. Prevádzka nepredložila otváracie
hodiny.

Interpelácie poslancov:
Ing. Bohuš Bartošek – Upozornil, že pri uzatváraní zmluvy na prevádzku Zberného dvora treba dať
pozor na preberanie nebezpečného odpadu - aké množstvo odpadu obec prevezme a aká bude
cena za jeho zneškodnenie? Spýtal sa aj na dobudovanie kanalizácie na Družstevnej ulici.
Libuša Lisová – Vyzvať p. Močku, Nitrianska ulica č. 366 na odstránenie havarijného stavu jeho
nehnuteľnosti, ktorá ohrozuje susedné nehnuteľnosti a občanov.
Poslanci upozornili na bezohľadných občanov, ktorý jazdia rýchlo po miestnych komunikáciách
a navrhli vyhlasovať v miestnom rozhlase a upozorňovať ich aby jazdili opatrne. Tiež upozornili na
lezenie detí po skalách v kameňolome v blízkosti amfiteátra a navrhli umiestniť tam výstražné tabule.
Obecné zastupiteľstvo ukladá:
- vyzvať vodičov autobusov parkujúcich pred OcU na premiestnenie autobusov na vyhradené
parkoviská v obci
- vyzvať MIRITRADE, s.r.o., Mýtna Nová Ves o predloženie otváracích hodín
- vyzvať p. Močku k odstráneniu havarijného stavu nehnuteľnosti na Nitrianskej ulici č. 366
- spracovať reláciu ohľadom bezpečnosti na cestách a vyhlásiť ju v miestnom rozhlase
8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla Mgr. Gabriela Bahelková.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/1 /zdržal sa Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
9. Záver
Starostka obce ukončila rokovanie OcZ a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.

V Radošine 1.7.2013
Zapísala:

Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Stanislav Ondrejka

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

Libuša Lisová

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

