Zápisnica č. 22 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 24.02.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., Ing. Peter Matejovič
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod. Obecný úrad
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2014
Oboznámenie s výsledkami inventarizácie
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.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Róbert Štepka
Libuša Lisová
Stanislav Ondrejka
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Ing. Bohuš Bartošek
Mgr. Gabriela Bahelková
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C/1 – splnené
Bod C/2 – splnené
Bod C/3 – splnené

Bod C/4 – splnené
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2014
Kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková oboznámila poslancov s návrhom plánu kontrolnej
činnosti na I. polrok 2014. Poslanci navrhli zahrnúť do kontrolnej činnosti aj hospodárenie v ZŠ s MŠ
a kontrolu verejných obstarávaní. Poslanci uvedený plán činnosti vzali na vedomie.
5. Oboznámenie s výsledkami inventarizácie
Ekonómka obce Eva Chromá oboznámila poslancov o priebehu inventarizácie, ktorá sa konala
v dňoch 1.11.2013 až 31.12.2013 a týkala sa majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Poslanci vzali na vedomie výsledky inventarizácie.
6. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
- Žiadosť o riešenie problematiky spojenej s užívaním nebytových priestorov v Kultúrnom dome
Radošina a prijatie opatrení na zabránenie poškodzovania a ohrozenia majetku počas konania
diskoték a zábav, nakoľko sú priestory kultúrneho domu voľne prístupné.
Poslanci schválili uzavrieť vchod, ktorý vedie do kinosály a na diskotéky a zábavy používať druhý
vchod, ktorý vedie priamo do tanečnej sály.
Starostka informovala:
- o prebiehajúcom projekte na separáciu odpadu v obci,
- o prebiehajúcom projekte na výmenu verejného osvetlenia,
- o projekte na rekonštrukciu zdravotného strediska,
- o jednaní v meste Piešťany ohľadom uzávierky mosta cez rieku Váh.
Interpelácie poslancov:
Ing. Blažej Rolinec – navrhol dať vypracovať cenové ponuky na vykurovanie kultúrneho domu
z dôvodu úspory energie tepelným čerpadlom, vyriešiť dopravné značenie v obci.
Upozornil na ťažbu dreva v lese, ktorá sa oproti roku 2004 zvýšila. Poslanci navrhli napísať v ich mene
list na Biskupský úrad Nitra a upozorniť ich na uvedenú ťažbu.
Libuša Lisová – upozornila na porozhadzované plastové fľaše v parku za obecným úradom.
Ing. Bohuš Bartošek – navrhol ponúknuť drevený odpad na spracovanie firme BIOENERGY.
8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal Róbert Štepka
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0

9. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.

V Radošine 24.2.2014

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bohuš Bartošek

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

Mgr. Gabriela Bahelková

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

