Zápisnica č. 27 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 11.11.2014

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.
9.
10.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce č.2014/02
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Radošina za škol.
rok 2013/2014
Miestna akčná skupina RADOŚINKA
Informácie o agende civilnej obrany
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.
Počet prítomných poslancov je 7 a OcZ je uznášania schopné.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Libuša Lisová
Ing. Blažej Rolinec
Jozef Kučera
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 – starostka rokovala s predsedom PD „ Radošinka“, so zámenou pozemkou súhlasí

Bod C/2 – splnené
Bod C/3 – splnené
Bod C/4 – rozbor vody objednala starostka v Topoľčanoch a v Nitre.
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce č.2014/02
Kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková oboznámila poslancov so Správou o kontrolnej
činnosti č. 2014/02. Kontrola sa týkala hospodárenia TJ ŠK Radošina vyúčtovania poskytnutých
dotácií, kontrola stavu účtovníctva, pokladničnej hotovosti, bankových účtov, cenín a záväzkov obce
za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014. Obecné zastupiteľstvo uvedenú správu o kontrolnej činnosti
vzalo na vedomie.
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Radošina za
školský rok 2013/2014
Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Anton Fekula informoval poslancov o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou za školský rok 2013/2014. Obecné
zastupiteľstvo uvedenú správu schválilo.
6. Miestna akčná skupina RADOŚINKA
Starostka JUDr. Marta Kolková informovala poslancov o potrebe ukončenia členstva v MAS
Mikroregión Pod Marhátom a vystúpenie obce z územia pôsobnosti verejno súkromného partnerstva
MAS Mikroregión Pod Marhátom. Obecné zastupiteľstvo schválilo ukončenie členstva k 31.12.2014
a zároveň schválili vstup obce do Miestnej akčnej skupiny OZ Mikroregión RADOŚINKA a zaradenie
obce do územia MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA ku dňu 1.1.2015.
7. Informácie o agende civilnej obrany
Zamestnankyňa obecného úradu Bc. Iveta Pospíšeková informovala poslancov o aktualizovanej
agende civilnej obrany.
8. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
- Sťažnosť p. Margity Pavlisovej na rušenie verejného poriadku v susediacej obecnej nehnuteľnosti,
ktorú užívajú požiarnici. Na plný kontajner odpadu, ktorý by bolo potrebné vyviezť a urobiť poriadok
na dvore.
- Odkúpenie bytového domu s.č.732 na parc.č. 446/27 od firmy KAMEŃ-STAV, s.r.o. Topoľčany.
Zároveň ekonómka Eva Chromá informovala poslancov o nákladoch na výstavbu 8 bj. a o ročnom
nájomnom za jednotlivé byty v bytovke.
Poslanci OcZ odkúpenie schválili.
- Žiadosť TJ ŠK Radošina o usporiadanie Štefanskej diskotéky v priestoroch KD Radošina dňa
26.12.2014. Poslanci OcZ žiadosť schválili.

- Žiadosť Romana a Renáty Vatrskových o odkúpenie časti pozemkov vedených na LV 820 z parc.č.
9/4 a z parc.č. 2605/1 14 m2, podľa GP č. 259/2013, v zmysle VZN obce za sumu 13,50 €/m2. Poslanci
OcZ žiadosť schválili.
- Žiadosť AmPos, s.r.o. Piešťany – MUDr. Eva Dudová o odkúpenie nefunkčného zubného kresla za
symbolickú cenu. Poslanci OcZ žiadosť schválili za cenu 1,-- €.
Interpelácie poslancov:
Jozef Kučera – sa spýtal na faktúry za revíziu elektroinštalácie za cca 3.tis. eur, či sa revízia týkala aj
priestorov kultúrneho domu, faktúry za výberové konanie na dodávateľa rekonštrukcie ciest za cca
4,5 tis. eur, faktúra za verejné obstaranie rekonštrukcie verejného osvetlenia cca 650 eur. Starostka
mu odpovedala, že revízie elektroinštalácie sme povinný dať urobiť každé dva roky a revízia sa týkala
všetkých objektov obce. Verejné obstarávania na dodávateľov stavebných prác a rekonštrukcií sme
povinný dať urobiť zo zákona.
Ing. Blažej Rolinec – uložiť zámkovú dlažbu na rekonštruované časti chodníkov pre kultúrnym
domom.
Rôzne:
- Informovať občanov vyhlásením v miestnom rozhlase o možnosti zapožičania zberných nádob na
triedený odpad.
- Zabezpečiť pravidelný vývoz veľkokapacitných kontajnerov z priestorov bývalého Obecného úradu.

9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal Ing. Blažej Rolinec
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
10. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.

V Radošine 11.11.2014

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bohuš Bartošek

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

Mgr. Gabriela Bahelková

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

