Zápisnica č. 23 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 19.05.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Peter Matejovič – ospravedlnil sa
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod. Obecný úrad
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Ročná správa hlavného kontrolóra obce za rok 2013
Záverečný účet obce za rok 2013
Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1166/13/30
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Jozef Kučera mal pripomienku – plat starostky má byť bodom programu. Starostka si nedala na
dnešnom rokovaní prerokovať úpravu platu, uvedená úprava bude bodom programu, na niektorom
ďalšom rokovaní.
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 poslancov
a občanov. 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: Libuša Lisová
Stanislav Ondrejka
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva

Bod C/1 – zabrániť prístup do kinosály kultúrneho domu uzatvorením jedného vchodu – boli osadené
mreže.
Jozef Kučera mal námietku, že dohoda bola vziať kľúče a nie osadiť mreže.
Starostka informovala poslancov, že v prenajatých priestoroch tanečnej sály musia byť dva východy
z dôvodu požiaru.
4. Ročná správa hlavného kontrolóra obce za rok 2013
Kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková oboznámila poslancov poslancov so správou
o kontrolnej činnosti za rok 2013. Odporučila v zmysle § 16 ods. 10 Zák.č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Obecnému zastupiteľstvu v Radošine uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za
rok 2013 s výrokom celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Poslanci ročnú správu hlavnej
kontrolórky schválili.
Ročná správa hlavného kontrolóra je zverejnená na internetovej stránke obce.
5. Záverečný účet obce za rok 2013
Ekonómka obce Eva Chromá oboznámila poslancov o hospodárení obce v roku 2013, celkový
schodok rozpočtu -88937,-- € vznikol schodkom kapitálového rozpočtu vo výške -158662,-- €
a prebytkom bežného rozpočtu 69725,-- €. Schodok kapitálového rozpočtu bol vykrytý v priebehu
rozpočtového roka finančnými operáciami – schváleným dlhodobým bankovým úverom vo výške
47820,-- €, ktorý bol použitý na krytie kapitálových výdavkov /kúpu traktora/ v plnej výške
a čerpaním rezervného fondu, ktorý bol použitý na krytie kapitálových výdavkov /rekonštrukcia
Družstevnej ulice/ a krytie schodku kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie. Zostatok
bežného rozpočtu vo výške 10621,-- € poslanci schválili na tvorbu rezervného fondu.
Ing. Rolinec sa spýtal na hospodárenie v ZŠ s MŠ v roku 2013 a požiadal starostku aby bol na
ďalšie rokovanie pozvaný aj riaditeľ Mgr. Anton Fekula a informoval poslancov o hospodárení ZŠ
s MŠ.
Poslanci boli tiež oboznámení o hospodárení obce k 30.4.2014.
Záverečný účet je zverejnený na internetovej stránke obce
6. Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č. 1166/13/30
Starostka informovala poslancov o realizácii projektu „Intenzifikácia triedeného zberu plastov,
papiera a skla a zavedenie zberu kovových obalov a opotrebovaných pneumatík v obci Radošina“.
Boli dodané 3 ks kontajnerov veľkých na sklo, 138 ks kontajnerov na plasty, 70 ks kontajnerov na
papier, 219 ks kontajnerov malých na sklo, 53 ks kontajnerov na kovové obaly a 1 veľký kontajner na
pneumatiky, uvedené kontajnery boli zaplatené 95 % prostriedkov z Recyklačného fondu a 5 %
prostriedkov Obce Radošina. Obec je povinná prevádzkovať činnosť napĺňajúcu podporovaný projekt
po dobu najmenej do 31.12.2018 a počas tejto doby preukazovať každý rok množstvá vytriedených
odpadov z jednotlivých komodít a odovzdaných na zhodnotenie. Fond má právo vykonávať kontrolu

dodržiavania podmienok. Poslanci sa dohodli, že budú kontajnery rozmiestnené na viacerých
miestach po obci a zabezpečené proti odcudzeniu.
7. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Starostka informovala poslancov o plánovanej oprave časti Nádražnej ulice a uličky v Bzinciach,
ktorá by bola financovaná z úveru. Poslanci uložili uznesením osloviť firmy aby predložili cenové
ponuky na opravu uvedených ciest a podľa cenových ponúk rozhodnú o čerpaní úveru.
- TJ ŠK a majitelia historických vozidiel žiadosť o príspevok vo výške 300,-- € na materiálne
zabezpečenie akcie „Zraz veteránov – VI. ročník“. Poslanci príspevok schválili.
- Majitelia bytov - bytovka na Nitrianskej ulici č. 692 – žiadosť o prenájom pozemku na parkovanie.
Poslanci súhlasili s prenájmom pozemku podľa všeobecne záväzného nariadenia obce a s označením
parkovacích miest na náklady žiadateľov.
- Zmluva s Mestom Topoľčany – spoločný obecný úrad v oblasti pozemných komunikácií
Interpelácie poslancov:
- vypracovať dochádzku poslancov za roky 2012 a 2013.
Libuša Lisová:
- orezanie konárov na cintoríne
- počas konania diskoték bývajú vyvalené dvere na predajni ovocia a zeleniny
- umiestniť väčší odpadový kôš pri predajni supermarketu
- pokosiť chodník pri ihrisku
- Unimobunka umiestnená na verejnom priestranstve na Školskej ulici, vyzvať na odstránenie
- upozorniť p. Horáčika – spaľuje plasty
- doriešiť výjazd z Nádražnej ulice na Nitriansku umiestnením zrkadla
- osloviť železnice za účelom opravy Nádražnej ulice
Mgr. Gabriela Bahelková
- odstrániť betónové kvádre oproti nehnuteľnosti p. Kampoša
- upozorniť na uvedenie do pôvodného stavu rozkopávku cesty na Nádražnej ulici
Ing. Blažej Rolinec
- upozornil na nevypovedateľnú
Mojmírovce

zmluvu uzatvorenú s p. Danielou Kozákovou, AZET SERVIS,

- spýtal sa či bol oslovený Biskupský úrad ohľadom výrubu lesov

- zaktualizovať zoznamy neplatičov za rok 2013
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
- tabuľa Doner Kebab nie je doteraz odstránená
- vyčistiť priepust kanála pred p. Králom
- upraviť okolie parkoviska pri cintoríne, naviesť hlinu, vysadiť dreviny, odrezať stĺpy
- zmluvy pred uzatvorením dať k nahliadnutiu poslancom
- plniť uznesenia obecného zastupiteľstva

8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Gabriela Bahelková
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0

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

V Radošine 19.5..2014

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Libuša Lisová

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

Stanislav Ondrejka

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

