Zápisnica č. 26 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 17.09.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., Ing. Peter Matejovič, Stanislav Ondrejka
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod. Obecný úrad
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014
Upozornenie prokurátora č. Pd88/14/4406-čierne skládky, návrh VZN
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Radošina – podanie projektu
Miestna akčná skupina
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia
Plat starostky
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

OcZ schválilo program rokovania. Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 6/0/0
1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila JUDr. Marta Kolková, starostka obce a privítala prítomných poslancov.
Počet prítomných poslancov je 6 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: Ing. Blažej Rolinec
Jozef Kučera
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C/1 – riaditeľ ZŠ s MŠ Radošina bude pozvaný na rokovanie polročne
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 II. polrok 2014. Poslanci uvedený plán činnosti vzali na vedomie.
5. Upozornenie prokurátora č. Pd88/14/4406 – čierne skládky, návrh VZN
V Rámci dozoru prokuratúry nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných
predpisov bol zistený nezákonný stav v postupe obce v konaní a rozhodovaní v oblasti životného
prostredia na úseku odpadového hospodárstva. Starostka informovala poslancov, že v obci boli
zistené nelegálne skládky, ktoré boli nahlásené v aplikácii TrashOut vo februári 2014. Obec tieto
skládky odstránila a na vlastné náklady zabezpečila vývoz na skládku.
Nakoľko obec nemá
spracované a schválené VZN, ktorým by upravila v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane
biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne,
použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností,
v ktorom by ustanovila najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov,
o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov,
o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto
odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia triedeného zberu biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, Okresná prokuratúra
Topoľčany navrhla prejednať
upozornenie prokurátora na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zabezpečiť prijatie VZN. Uvedené
VZN starostka spracováva. Poslanci upozornenie prokurátora vzali na vedomie a na najbližšom
zasadaní schvália VZN.
6. Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Radošina – podanie projektu
Starostka informovala poslancov o vypracovanom projektovom zámere lokálnej stratégie
komplexného prístupu – názov projektového zámeru Rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ v obci Radošina,
v ktorom by sa jednalo o rekonštrukciu školskej jedálne, materskej školy a telocvične. Výška
požadovaného nenávratného finančného príspevku – 503.500,-- Eur a spolufinancovanie z rozpočtu
obce vo výške 26.500,-- Eur. Bola podaná aj žiadosť na Environmentálny fond o dotáciu na zateplenie
obvodového plášťa MŠ vo výške 41428,39 Eur. Zároveň informovala o podanom projekte na
zateplenie obvodového plášťa Obecného úradu v obci Radošina.
7. Miestna akčná skupina
Starostka informovala poslancov , že vzhľadom k novému programovému obdobiu bude dochádzať
k združovaniu MAS – Mikroregión pod Marhátom, poslanci si musia do budúcnosti premyslieť či sa
spojíme s MAS- Radošinka, ktorá združuje obce od Nitry po Nové Sady alebo sa budeme spájať
s obcami na Topoľčany.
8. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia

Starostka informovala poslancov o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške
117411,70 Eur – OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti
príležitosti v prístupe na trh práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.
9. Plat starostky
Predseda ekonomickej komisie Ing. Blažej Rolinec na základe zákona č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov predložil návrh na prerokovanie platu starostky z dôvodu zmeny priemernej mzdy
v hospodárstve za rok 2013, ktorá bola 824,-- €. Základný plat starostu za rok 2014 je 1631,52 €.
Poslanci zvýšili tento plat o 29 % t. j. na sumu 2105,-- €.
Obecné zastupiteľstvo v Radošine na základe 4 ods. 7 zák.č.253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov schvaľuje plat starostky za rok 2014 vo výške 2105,-- €.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 5/1/0 (proti Jozef Kučera)
10. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
- Žiadosť p. Miloša Lukačoviča, Veľké Ripňany o prenájom pozemku parc. č. 163/2 za účelom
umiestnenia predajne mäsa a mäsových výrobkov. Poslanci s prenájmom súhlasili s tým, že zmluva
bude v súlade s VZN obce a obec dá výpoveď predchádzajúcemu nájomcovi p. Milošovi Krajčíkovi.
- Žiadosť DHZ Radošina o zvýšenie schválenej dotácie na rok 2014 , ktorá bola vo výške 1000 Eur
o 500 Eur. Poslanci uvedenú žiadosť schválili presunom z inej rozpočtovej položky vo výške 300 Eur.
- Žiadosť Romana Kršáka o zníženie nájomného v zmluve o prenájme priestorov KD na sumu 400 €
z dôvodu dlhodobej straty z podnikateľskej činnosti vykonávanej v daných priestoroch. Poslanci
uvedenú žiadosť neschválili.
- Žiadosť SKY GROUP SLOVAKIA, s.r.o. Piešťany o zámenu pozemkov, ktoré vlastní a užíva obec za
ornú pôdu, ktorú užíva PD Radošinka Veľké Ripňany. Poslanci uvedenú žiadosť vzali na vedomie
a uložili rokovať s predsedom PD ohľadom uvedenej zámeny.
- Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí a žiadosť OZ Hlavina Radošina o vypožičanie priestorov
a oslobodenie od poplatku – zámer usporiadať 18. ročník kultúrneho podujatia Radošinské Vianoce
v dňoch 12.12.-15.12.2014. Poslanci žiadosť schválili.
Interpelácie poslancov:
- Vyzvať obyvateľov bytovky na Nitrianskej ulici aby odstránili roxory, ktoré trčia na príjazdovej ceste
k bytovke.
- Vyčistiť od náletových drevín pozemok pred jaskyňou Čertová pec.
- Na Mierovej ulici – krížovatka s Nitrianskou ulicou chýba kanalizačný poklop.

- Pred rekonštrukciou cesty Nádražnej upozorniť občanov aby si urobili kanalizačné prípojky a kto
bude mať záujem na asfaltovanie vstupu k nehnuteľnosti na vlastné náklady môže si dopredu
uvedenú zákazku objednať u firmy, ktorá bude asfaltovať cestu.
- Zakúpiť zrkadlo na Nádražnú ulicu – križovatka s Družstevnou ulicou.
- Upozorniť občanov aby si ostrihali dreviny a živé ploty, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií
a chodníkov. Odstrániť suché konáre zo stromov na cintoríne.
- Dať urobiť rozbor vody z vrtu pri kultúrnom dome.
- Po odstránení asfaltu pri kultúrnom dome dať vyrovnať plochu.
11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Gabriela Bahelková
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
12. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.

V Radošine 17.9.2014

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Blažej Rolinec

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

Jozef Kučera

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

