Zápisnica č. 20 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 19.9.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 17.00 hod. Obecný úrad
1) Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila starostka obce a privítala prítomných . Počet prítomných poslancov je 9
a OcZ je uznášania schopné. Starostka prečítala program a doplnila rokovanie o ďalšie body:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. Žiadosť Ing. Michala Matejoviča o odkúpenie parc.č. 9/1
5. Žiadosť Petra Slišku o odkúpenie časti parc.č. 1024/3
6. Žiadosť Norberta Antalíka o dlhodobý prenájom pozemku parc.č. 399/25 – 18 m2
7. Žiadosť Emílie Lukačovičovej o zámenu pozemkov
8. Žiadosť poslankyne Jarmily Šiškovej o výmenu okien v KD Bzince
9. Záznam o výsledku kontroly SIŽP - ČOV
10. Informácie o pripravovanej výstavbe dvoch bytových domov
11. Informácie o pripravovanej rekonštrukcii Mierovej ulice
12. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
13. Návrh na uznesenie
Doplnené body rokovania:
-

Úprava rozpočtu na rok 2018
Sťažnosť p. Mateja Sigeta na vypúšťanie splaškových vôd v intraviláne obce
Program odpadového hospodárstva
Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
2) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Poslanci schválili zapisovateľku Evu Chromú. Návrhovú komisiu v zložení JUDr. Jana Jurčová,
JUDr. Mária Escherová, Ing. Peter Matejovič. Overovateľov zápisnice v zložení Mgr. Andrej Siget
a Róbert Štepka.

Nakoľko boli prítomní aj zástupca firmy Combin, s.r.o. Banská Štiavnica a Ing. Arch. Kačala projektant
bytových domov, starostka im udelila slovo aby predstavili svoju firmu a informovali poslancov
o pripravovanej výstavbe dvoch bytových domov.
JUDr. Escherová sa spýtala na verejné obstarávanie na výstavbu bytoviek a tiež sa spýtala na zoznam
žiadateľov o nájomné byty.
Starostka informovala , že verejné obstarávanie na výstavbu nie je potrebné, nakoľko sa bude
postupovať ako pri výstavbe poslednej bytovky, teda že firma dostane do prenájmu pozemok
a stavebné povolenie. Oslovila tri firmy a to Combin Banská Štiavnica, Kamenstav Topoľčany
a stavebnú firmu z Trnavy. Financovať výstavbu bude vybratá firma z vlastných peňazí. Keď bytovku
postavia a skolaudujú, obec ju odkúpi. Jedna bytovka by bola odkúpená prostredníctvom ŠFRB –
nájomná bytovka, druhá bytovka by bola na priamy odkup jednotlivým záujemcom. Záujem prejavila
zatiaľ iba firma Combin. Na Obecnom úrade je evidovaných asi 35 žiadostí o byty.
Manželia Ščasní predniesli osobne svoju žiadosť doručenú na Obecný úrad v roku 2013
o vysporiadanie pozemku parc. č. 65/9 vo výmere cca 185 m2. Poslanci rozhodli, že po
vyšpecifikovaní predmetu kúpy geometrickým plánom bude pozemok odkúpený v cene 13,50 €/m2.
Náklady na geometrický plán budú znášať manželia Ščasní a správny poplatok za vklad na kataster
zaplatí obec.
Manželia Sigetoví predniesli svoju sťažnosť, ktorou poukazujú na pretrvávajúce vypúšťanie
splaškových vôd, čo spôsobuje kontamináciu životného prostredia v intraviláne obce. Kanál sa
nachádza na parcele č. 238. Sťažovali sa na nedostatočný postup smerujúci k vyriešeniu problému, na
ktorý upozornili 6.6.2018 a nikto z poslancov sa tam nebol pozrieť. Ing. Bartošek povedal, že
pracovníci tam boli kanál prečistili a ohlásili aj p. Sigeta. JUDr. Jurčová bola dnes kanál pozrieť ale
nevedela kde presne sa nachádza. P. Sigetová chce počuť ako to bude riešené a podala návrh na
robotický prístroj, ktorý zistí nelegálne vypúšťanie žúmp. Ing. Lukačovič bol na mieste tiež
a informoval, že je to drenáž z vinice a idú tam splašky z vinice. Je to stará kanalizácia a nie je známe
kto je tam ešte napojený, keby sa kanál zrušil zaplaví celú oblasť. Poslanci sa spýtali či je reštaurácia
Klevner napojená na kanalizáciu? Matej Siget povedal, že treba vyčistiť celý kanál a obmedziť
vytekanie žumpy. Manželia Sigetoví upozornili na poškodzovanie životného prostredia znečisťovaním
vodného zdroja v II. Ochrannom pásme vodného zdroja, na parcelách č. 238,432/3 a 239/9 v k.ú.
Radošina, kde naďalej dochádza ku kontaminácii pôdy, vznikajúcimi usadeninami, ktoré sú tam
nahromadené v značnom objeme. Poslanci uložili v termíne do konca októbra vyčistiť zanesené
potrubie dažďovej kanalizácie v lokalite parc. č. 432/3 a 239/9 a zabezpečiť odbornú skúšku na
zistenie potencionálnych znečisťovateľov dažďovej kanalizácie splaškovými vodami v uvedenej
lokalite tiež do konca októbra.
3) Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C/1 – obhliadka pozemkov, ktoré boli požiadané o odpredaj – p.č. 9/1 a 1024/3 – splnené.
Bod C/2 – vyzvať Ing. Kučeru o predloženie plánu na rozšírenie ČOV. Ing. Kučera žiadal o poskytnutie
údajov o kvalite vody na prítoku ČOV, kvalite vody na odtoku z ČOV, prítokoch vody do ČOV, spotrebe
elektrickej energie, počte pripojených obyvateľov na kanalizáciu, počte obyvateľov obce.

Ing. Kučera sa k problematike osobne vyjadril, že problém je v tom, že SHMÚ zaslal prietoky v toku
Radošinka, vraj v potoku tečú 4l/sek, spochybňuje údaj a asi o mesiac dostal nové vyjadrenie, že je to
35l/sek., v ktorých nie je zohľadnený ale odber vody z VZ Hlavina pre jednotlivé obce, ktoré sú
súčasťou vodovodu. Z 35l/sek. bolo treba odseparovať odbery jednotlivých obcí ale mu povedali, že
zabudni nato. V archíve zistil, že v potoku môže tiecť 6l/sek. Má pocit, že je nejaký problém medzi
vodárňami a obcou a do toho sa nemieni miešať. Povodie stanoví znečistenie vodného toku. Podľa
jeho výpočtov je to zhoršenie kvality o 82 %. Účinnosť ČOV zistil, že je 98,4 %. Rozhodnutie o limitoch
vypúšťania údaje nedostal.
Ing. Matejovič sa spýtal či vývoz žúmp do ČOV je len pre občanov našej obce.
Matej Siget povedal, že on pri čističke býva a raz za čas vyteká hnedý kal a keď príde dážď vyplaví aj
hygienické potreby do potoka.
Ing. Kučera naša kanalizačná sieť nebola budovaná ako splašková.
Mgr. Andrej Siget sa spýtal prečo sa poddimenzoval počet obyvateľov pri projekte ČOV? Odpoveď od
Ing. Kučeru nedostal. Opakovane sa pýtal, ako to bolo s ČOV. Starostka mu odpovedala, že pri
nástupe do funkcie zistila, že ČOV nie je zakreslená na mape ani zapísaná na liste vlastníctva obce.
ČOV bola pri výstavbe posunutá a jej zápis na list vlastníctva nebol urobený. Mgr. Siget vyjadril svoj
názor, že voči Ing. Kučerovi pri budúcej spolupráci ohľadom rozšírenia ČOV má značne naštrbenú
dôveru. JUDr. Escherová poznamenala, že pri umiestnení stavby v teréne došlo k posunu ČOV
a malou časťou stavba zasahovala do súkromného pozemku, o ktorého odkúpení obec s vlastníkom
rokovala.
Mgr. Čierňava sa spýtal v akom stave je zistenie, ktoré vypracoval Ing. Kučera.
Ing. Kučera odpovedal, že ak chcete prepočet treba zadať novú zákazku, doteraz som prepočítaval na
základe teoretických údajov.
Róbert Štepka povedal Ing. Kučerovi aby priniesol čo doteraz urobil a potom sa rozhodnú.
Bod C/3 – vyzvať Romana Kršáka o predloženie riadnej žiadosti o odpustenie nájomného v letných
mesiacoch počas zatvorenia prevádzky – nepredložil, diskotéky boli.

4) Žiadosť Ing. Michala Matejoviča o odkúpenie parc.č. 9/1

Obhliadka pozemkov, ktoré boli požiadané o odpredaj – p.č. 9/1 a 1024/3. Mgr. Bahelková povedala,
že komisia odporúča vyčistiť pozemok v Hliníku a nie predať, ľudia si tadiaľ skracujú cestu do vinice.
Róbert Štepka – mrzí ho, že na obhliadku boli len štyria poslanci, a navrhol osloviť Komunitu
Kráľovnej Pokoja či povolí ľudom prechod cez svoje pozemky a potom rozhodnúť o predaji. Mgr.
Čierňava tam bol tiež ale v inom čase a vie o čo sa tam jedná.
Poslanci hlasovali o predaji parcely č. 9/1 v cene 13,50 €/m2 – za predaj bolo 5 poslancov (JUDr.
Jurčová, Ing. Matejovič, JUDr. Escherová, Ing. Lukačovič, Mgr. Čierňava), zdržali sa hlasovania 4
poslanci (Mgr. Bahelková, Mgr. Siget, Šišková, Štepka)

5) Žiadosť Petra Slišku o odkúpenie časti parc.č. 1024/3

Mgr. Bahelková informovala, že pozemok by bolo vhodnejšie dlhodobo prenajať, ak by Obec
v budúcnosti mala s tým pozemkom nejaký zámer. Róbert Štepka sú tam vodné stoky a pozemok je
celý premočený.
Katarína Sigetová sa spýtala na účel kúpy daného pozemku. Starostka prečítala zo žiadosti p. Slišku,
že žiada za účelom ochrany svojho i susedného majetku z dôvodu požiaru zo suchého porastu, ktorý
niekoľkokrát vznikol a každoročne hrozí na tejto parcele, ďalším z dôvodov je šírenie alergénov. Jeho
snahou je pozemok skultúrniť a udržiavať. Predložil súhlas majiteľov parcely č. 1024/17 s predajom.
Ing. Matejovič zistil, že geometrický plán, ktorý predložil p. Sliško nesúhlasí so žiadosťou, preto JUDr.
Escherová navrhla prizvať p. Slišku na podanie vysvetlenia. P. Sliško sa dostavil na jednanie a potvrdil,
že geometrický plán nie je v súlade so žiadosťou a dá vypracovať nový.

6) Žiadosť Norberta Antalíka o dlhodobý prenájom pozemku parc.č. 399/25 – 18 m2

Norbert Antalík požiadal o dlhodobý prenájom pozemku v k.ú. Radošina, vedeného na LV č. 820, časť
parcely č. 399/25 o výmere 18 m2. Pozemok má záujem trvale udržiavať a dbať o jeho čistotu
a poriadok. Na pozemku nebude prevádzať žiadnu stavebnú činnosť.
Róbert Štepka sa spýtal aký je dlhodobý prenájom. JUDr. Escherová odpovedala, že doba neurčitá,
výpovedná lehota tri mesiace a cena nájmu štandardná ako u ostatných nájomcov priľahlých
pozemkov. Poslanci žiadosť schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
7) Žiadosť Emílie Lukačovičovej o zámenu pozemkov

Žiadosť o zámenu pozemku, parcela registra „E“ orná pôda – parc.č. 464/1 vo výmere 98 m2 LV 1842
v k.ú. Radošina za rovnakú výmeru 98 m2 z parcely registra „C“ – ostatné plochy , nachádzajúcej sa
na p.č. 239/1 vo výmere 11375 m2 vo vlastníctve obce Radošina. Účel použitia je vybudovanie
prístrešku pre dve parkovacie miesta v priestore dvora nachádzajúceho sa na s.č. 376, vrátane
prístupovej cesty. Poslanci so zámenou súhlasia s tým, že geometrický plán zaplatí p. Lukačovičová
a správny poplatok za vklad obec.
8) Žiadosť poslankyne Jarmily Šiškovej o výmenu okien v KD Bzince

Starostka obce predniesla žiadosť poslankyne J. Šiškovej o výmenu okien v KD Bzince, ktorá potvrdila,
že okná sú v zlom stave nedajú sa zatvoriť. Cenové ponuky na výmenu okien a vchodových dverí,

o ktoré taktiež poslankyňa žiadala vo výške cca 5000 Eur. Ing. Matejovič tiež potvrdil, že treba s tým
niečo robiť.
Mgr. Čierňava poznamenal, že takéto investície by mali poslanci riešiť v rozpočte, nie individuálnou
žiadosťou. Na otázku poslancov, či sú v rozpočtovej položke na výmenu okien finančné prostriedky,
odpovedala ekonómka , že už nie sú. Nakoľko sú pre tento rok nezahrnuté prostriedky v rozpočte na
výmenu okien treba túto výmenu zahrnúť do budúcoročného rozpočtu.
Katarína Sigetová sa spýtala prečo sa nečerpajú prostriedky z grantov na takéto opravy a tiež na
revitalizáciu ciest. Starostka jej odpovedala, že výzva na revitalizáciu ciest nebola za posledné roky
vyhlásená pre také obce ako je naša. Katarína Sigetová si verifikuje slová starostky.
9) Záznam o výsledku kontroly SIŽP - ČOV

Starostka informovala, že anonym nahlásil nesprávne prevádzkovanie ČOV na Slovenskú inšpekciu
životného prostredia a preto 31.7.2018 bolo vykonaná kontrola ČOV. V zázname z výsledku kontroly ,
ktorá bola zameraná na prevádzku a účinnosť ČOV Radošina nebolo zistené porušenie zákona
o vodách. Kontrolou neboli zistené nedostatky na úseku vodného hospodárstva.
10) Informácie o pripravovanej výstavbe dvoch bytových domov
Informácie boli podané na začiatku rokovania nakoľko bol prítomný zástupca firmy, ktorá má záujem
bytovky stavať.
11) Informácie o pripravovanej rekonštrukcii Mierovej ulice
Starostka informovala, že pri rekonštrukcii Mierovej ulice sa musí urobiť najskôr dažďová kanalizácia,
ktorú projektoval Ing. Stredanský až potom sa začne asfaltovať cesta.

Boli žiadané vyjadrenia

elektrikárov, požiarnikov, telekomunikácií, ktorí s projektom súhlasili. Uvedené práce bude možné
začať vykonávať po získaní stavebného povolenia a verejnej súťaže, čo je predpoklad koncom
októbra.

Ing. Bartošek informoval, že najlepšie riešenie je kanalizačné potrubie

na dažďovú

kanalizáciu.
Katarína Sigetová sa spýtala, či je vypracovaný projekt na rekonštrukciu cesty a či je možné do neho
nahliadnuť.
Ing. Ľuboš Kučera oponoval, že dažďová kanalizácia je vodné dielo a je tam potrebné vyjadrenie aj
vodárenskej spoločnosti, lebo kanalizácia bude odplavovať aj splaškové vody. Dažďová kanalizácia
musí ísť pod plynom a pod vodovodom. Všetky prípojky vody a plynu budú kanalizáciou križované.
Stavebné povolenie treba dať na vyjadrenie vodární. Treba dve stavebné povolenia na cestu a na
kanalizáciu.
Starostka mu odpovedala, že dala celú dokumentáciu na Špeciálny stavebnú úrad a odborník sa
vyjadril čo potrebuje a to vyjadrenia plynárov, telekomunikácií a požiarnikov. Ing. Stredanský má
kompetencie v našom okrese na projektovanie takýchto stavieb.

JUDr. Mária Escherová navrhla aby sa v predmetnej veci stretli s občanmi a umožnili nahliadnuť do
projektu.
Mgr. Andrej Siget požiadal o opätovné zverejnenie hlasovania za úver na rekonštrukciu Mierovej
ulice, kde za úver hlasovali len poslanci Mgr. Andrej Siget, Róbert Štepka, Jarmila Šišková, Ing. Peter
Lukačovič a JUDr. Jana Jurčová.
Uvedené stretnutie bude v utorok 25.9.2018 o 16.00 hod. Spýtala sa tiež na rozpočet uvedenej
rekonštrukcie.

Starostka jej odpovedala, že rozpočet je na dažďovú kanalizáciu 150 tis. Eur

a rekonštrukciu cesty 150 tis. Eur.
12) Program odpadového hospodárstva

Ing. Bartošek informoval poslancov o vypracovaní Programu odpadového hospodárstva na roky 20162020, ktorý bol posúdený Okresným úradom Topoľčany, odborom starostlivosti o životné prostredie
a výsledkom je, že je v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so záväznou časťou
Programu odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020. Poslanci Program
odpadového hospodárstva obce Radošina na roky 2015-2016 schválili. JUDr. Escherová sa pýtala,
prečo im dokument nebol zaslaný na preštudovanie.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/1 (JUDr. Escherová)
JUDr. Escherová sa spýtala v akom časovom horizonte bude prejednávaná žiadosť o poskytnutie
prostriedkov na Zberný dvor. Starostka odpovedala, že sme dopĺňali žiadosť a nevieme v akom
časovom horizonte bude prejednávaná.
P. Ščasná a p. Sigetová sa spýtali ako bude obec riešiť zvýhodnenie občanov, ktorý separujú odpad
a ako ich chce motivovať k jeho separovaniu.
Mgr. Gorylová žiadala vyhlasovať a posielať SMS – správy o rokovaní Obecného zastupiteľstva.
JUDr. Escherová poznamenala, že keby bol plán rokovaní, ako navrhovala na začiatku volebného
obdobia, nebol by problém.
13) Úprava rozpočtu na rok 2018
O jednotlivých položkách úpravy rozpočtu informovala ekonómka Eva Chromá.
v príjmovej časti sa navýšil o 54515 Eur a vo výdavkovej o 117634 Eur.
Upravený rozpočet:
Príjmy

Rozpočet

Názov

Upravený rozpočet v Eurách

Bežný rozpočet

1315216

Kapitálový rozpočet

3982

Finančné operácie

252300

Bežné príjmy ZŠ s MŠ

56186

Spolu

1627684

Výdavky
Názov

Upravený rozpočet v Eurách

Bežný rozpočet

603769

Kapitálový rozpočet

278166

Finančné operácie

46446

Bežné výdavky ZŠ s MŠ

699232

Spolu

1627613

Poslanci upravený rozpočet schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

14) Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Ing. Kučera sa spýtal na verejné osvetlenie veľa svetiel nesvieti.
Ing. Bartošek informoval, že nesvieti celkovo 29 svetiel. Dnes prišli náhradné diely – predradníky,
ktoré nie je možné nikde zakúpiť. Počas dvojročnej záruky už bolo vymenených 150 predradníkov.
Jeden kus stojí cca 100 Eur, s p. starostkou stále reklamujú u firmy, ktorá robila rekonštrukciu
verejného osvetlenia neustále poruchy ale nakoľko je osvetlenie ešte v záruke nie je možné
vstupovať do výmeny svetiel a musíme čakať na opravy a náhradné diely. Pán Kaffka sa pýtal, prečo
sa Obec neporadila pred realizáciou osvetlenia s odborníkmi a stalo sa, že kúpila absolútne nevhodnú
a zastaranú technológiu. Starostka informovala, že celý projekt bol tesne pred podpisom zmluvy
skontrolovaný opätovne na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre pracovisko Trenčín, a nimi
bol odporúčaný.
Starostka informovala o verejnom osvetlení. Tento projekt bol vypracovaný v roku 2007, ale
realizovaný až v roku 2015. Projekty, ako aj zhotoviteľ diela bol výberovým konaním už vybratý.
Napriek tomu som ešte pred realizáciou projektu dala tento skontrolovať na Slovenskej inovačnej

a energetickej agentúre, pracovisko Trenčín. Až po dokončení a spustení zrekonštruovaného
osvetlenia sa začali vyskytovať chyby, ktoré spolu s Ing. Bartoškom pravidelne reklamujeme,
požadujeme nápravu. Reklamácie a nedostatky sme boli už prekonzultovať aj na SIEA Bratislava,
pracujeme na náprave. V najbližšom období jeden-dva dni by mali do obce priviesť náhradné
predradníky, ktorých chybnosť spôsobuje problémy.
Žiadosť OZ Hlavina o oslobodenie od poplatku za prenájom priestorov a úhradu energií v KD Radošina
počas kultúrneho podujatia Radošinské Vianoce v dňoch 14.-16.decembra 2018.
Poslanci žiadosť schválili.
Mgr. Gorylová tiež upozornila na upchatý kanál na Piešťanskej ulici pred p. Valovičom.
Ing. Matejovič sa spýtal prečo sa dávali zábrany pred kultúrny dom a prečo nie sú v polovici cesty.
K osadeniu zábran sme pristúpili z dôvodu bezpečnosti detí na detskom ihrisku za kultúrnym domom.
Tiež sme boli neustále upozorňovaní, že niektorí občania si idú nabrať vodu a autom stoja až tesne pri
vode. Aby sme občanom nebránili v prístupe, pripravili sme mostík z opačnej strany, kde môžu
pokojne parkovať na parkovisku pri Jednote.
JUDr. Jurčová sa spýtala nato či budú v obci umiestnené veľké kontajnery a či obec nemôže
zabezpečiť očkovanie psov. Ing. Bartošek jej odpovedal, že kontajnery budú rozmiestnené po zbere
elektroodpadu. Starostka sa spýta veterinárov, či by boli ochotní prísť očkovať psov.
JUDr. Escherová sa spýtala v akom stave je súdny spor s firmou DEVELOPGROUP. Starostka jej
odpovedala, že do konca mesiaca by mal súd rozhodnúť.
Mgr. Čierňava sa spýtal na premietanie kina pre deti v zime. Návrh bol premietať v Komunitnom
centre v prípade záujmu.
JUDr. Jurčová ako je využitý autobus, ktorý vozí občanov zo Bziniec na nákupy? Starostka odpovedala,
že je v skúšobnej prevádzke. Jarmila Šišková sa spýtala, či by starostka nemohla osloviť lekárov na
zdravotnom stredisku aby uprednostnili v daný deň, t.j. v piatok občanov Bziniec aspoň na
predpísanie liekov.
František Vičan upozornil na žalostný stav chodníka pri ihrisku, treba ho vyrovnať, pokosiť a upraviť
kritické miesta.
Jarmila Šišková žiadala o vysvetlenie do novín prečo sa nebude robiť chodník v Bzinciach. Pri miestnej
obhliadke chodníka v Bzinciach boli za účelom vypracovania cenovej ponuky, zastúpení pracovníci
obce, poslankyňa J. Šišková a zástupca stavebnej firmy p. Bohovic. Vzhľadom na stav podložia

a viaceré trhliny v betóne nebolo obci odporučené, aby opravu chodníka realizovala asfaltovaním. Pri
výške nákladov na uloženie zámkovej dlažby a opravu podložia a obrubníkov nebolo možné uvedenú
investíciu realizovať v roku 2018, pretože nebola v rozpočte. Náklady na opravu chodníka chce obec
zahrnúť do rozpočtu na rok 2019, a po schválení obecným zastupiteľstvom by sa aj v danom roku
realizovala oprava.
15) Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala JUDr. Mária Escherová a Ing. Matejovič.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
-

Odkúpenie časti parc.č. 65/9 záhrady v k.ú. Bzince od Zuzany Ščasnej po vyšpecifikovaní
predmetu kúpy geometrickým plánom vo výmere cca 185 m2, náklady na GP znáša
žiadateľka, správny poplatok obec

-

Predaj časti parc.č. 9/1 vo výmere 221 m2 Ing. Michalovi Matejovičovi za kúpnu cenu
13,50€/m2

-

Prenájom parc.č.399/27 vo výmere 18 m2 Norbertovi Antalíkovi, na dobu neurčitú,
výpovedná doba 3 mesiace, nájomné 1€ ročne

-

Zámenu pozemkov parc. registra „E“ orná pôda – parc.č. 464/1 vo výmere 98 m2 vo
vlastníctve E. Lukačovičovej za časť parc.č. 239/1 vo výmere 98 m2. Náklady na
geometrický plán znáša žiadateľka E.Lukačovičová, správny poplatok znáša obec.

-

Žiadosť OZ Hlavina o odpustenie poplatku za prenájom a úhradu energií počas podujatia
Radošinské Vianoce 2018

-

Úpravu rozpočtu na rok 2018

-

Príjmy

Názov

Upravený rozpočet v Eurách

Bežný rozpočet

1315216

Kapitálový rozpočet

3982

Finančné operácie

252300

Bežné príjmy ZŠ s MŠ

56186

Spolu

1627684
-

Výdavky

Názov

Upravený rozpočet v Eurách

Bežný rozpočet

603769

Kapitálový rozpočet

278166

Finančné operácie

46446

Bežné výdavky ZŠ s MŠ

699232

Spolu

1627613
-

Plán odpadového hospodárstva obce Radošina

Obecné zastupiteľstvo ukladá:
-

Vyčistiť zanesené potrubie dažďovej kanalizácie v lokalite trojuholník pri sýpke a stolárstvo
Jánoš – parc.č. 432/3 a 239/9. Termín do konca októbra.

-

Zabezpečiť odbornú skúšku na zistenie potencionálnych znečisťovateľov dažďovej
kanalizácie splaškovými vodami v lokalite. Termín do konca októbra.

-

Vyhlasovať v miestnom rozhlase termín rokovania Obecného zastupiteľstva. Termín ihneď.

-

Upraviť kritické miesta na chodníku pri potoku medzi lávkou pri ihrisku a autobusovou
zastávkou. Termín do mesiaca.

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
-

Žiadosť poslankyne Jarmily Šiškovej o financovanie výmeny okien na KD v Bzinciach
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce.

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

Záver
Starostka ukončila rokovanie o 20.15 hod a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 19.9.2018

Zapísala:

Eva Chromá

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Siget
Róbert Štepka
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