Zápisnica č. 12 zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.6.2012

Miesto rokovania: Kultúrny dom Radošina
Začiatok rokovania: 18.00 h
Prítomní: poslanci, zamestnanci OU podľa prezenčnej listiny, občania.
1. Otvorenie a program rokovania
Rokovanie otvorila starostka obce JUDr. Marta Kolková, ktorá privítala prítomných a oboznámila ich
s programom rokovania:
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 Radošina na II.polrok 2012
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Diskusia s prítomnými občanmi
Návrh na uznesenie
Záver

Poslanci s uvedeným návrhom programu súhlasili a jednomyseľne schválili.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Blažej Rolinec – predseda
Mgr. Gabriela Bahelková – člen
Ing. Bohuš Bartošek – člen
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
Stanislav Ondrejka
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
B1/ Starostka obce oslovila poisťovne, nakoľko do dnešného dňa na žiadosť o príspevok na zakúpenie
digitálneho merača rýchlosti neodpovedali, na základe toho bolo navrhnuté zaobstarať digitálny
merač na náklady obce a jeho umiestnenie prerokovať s dopravným inšpektorátom.
B2/ Odstránenie drevených garáží – starostka vyzvala p. Nátšina a p. Vadrnu doporučeným listom,
garáže boli čiastočne vypratané ale nie sú odstránené.
B3/ Splnené
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B4/ Starostka s rodinou Chalupovou prejednala možnosti vedenia kanalizácie cez ich pozemok ale
nesúhlasili s jej vybudovaním.
B5/ Splnené
B6/ Splnené. Starostka rokovala so zast. riaditeľa Archeologického ústavu SAV v Nitre s Dr.
Chebeňom, ktorý prisľúbil pomoc ohľadom spropagovania Čertovej pece a histórie Radošiny.
Po kontrole uznesenia starostka odovzdala slovo zástupcovi Prvej stavebnej sporiteľne Ing. PhDr.
Miroslavovi Grucovi, ktorý informoval občanov o produktoch sporiteľne.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na II.polrok 2012
Z návrhom činnosti, ktorý predložila kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková oboznámila poslancov
starostka obce. Uvedený návrh poslanci jednomyseľné schválili.
5. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
6. Diskusia s prítomnými občanmi
Žiadosť Bohumíra Slišku o zaplatenie vykonaných prác v priestoroch vytekajúcej vody pri kultúrnom
dome – nakoľko p. Slišku o uvedenú činnosť nikto nežiadal, poslanci Kučera a Mgr. Bahelková navrhli
poďakovať p. Sliškovi v novinách.
Žiadosť občanov Družstevnej ulice o riešenie kritickej situácie – p. Vražba predniesol svoju žiadosť aj
ústne, nakoľko nedostal písomnú odpoveď . Starostka mu odpovedala, že cestu podľa finančných
možností obce bude riešiť keď bude dobudovaná kanalizácia. P. Vražba povedal poslancom aby
nerobili z občanov rukojemníkov a vybudovali aspoň nájazd na uvedenú ulicu. Spýtal sa tiež na
možnosť vypílenia orecha pred p. Vlasákom aby sa cesta rozšírila. Odpovedal mu Ing. Hauptvogel,
PhD., že orech môže vypíliť na základe povolenia o výrub a musí overiť vlastníctvo pozemku, na
ktorom orech stojí, lebo o výrub môže požiadať vlastník pozemku na ktorom strom rastie. Poslanec
Kučera povedal, že treba vyriešiť odtok dažďovej vody z cesty. Ing. Matejovič - kanalizáciu by mal
dobudovať ZsVAK, nakoľko sa jedná o pásmo ochrany vodného zdroja a odkanalizovanie Družstevnej
ulice budoval ZsVAK. Starostka rokovala v uvedenej veci s firmou Hydro Topoľčany. Poslanci navrhli
urobiť odkanalizovanie cez predzáhradky občanov a zriadiť vecné bremeno na dotknutých
pozemkoch.
p. Heráková sa spýtala či je možné aby bola pripojená na kanalizáciu. Ing. Hauptvogel, PhD. jej
vysvetlil, že by mala byť urobená prípojka aj pred jej nehnuteľnosťou a pripojiť sa musí na vlastné
náklady.
Miroslava Tull – oznámenie otváracích hodín novootvorenej prevádzky v Bzinciach.
Žiadosť Poľovného združenia Havran I. o prenájom pozemku a vybudovanie amfiteátra na kultúrno
spoločenské podujatia. Ing. Hauptvogel, PhD. sa spýtal či amfiteáter nebude stavba, na ktorú treba
stavebné povolenie? Odpovedal p. Mihálik, že práve z tohto dôvodu žiadajú o prenájom na 10 rokov
aby mohli začať vybavovať potrebné povolenia. Ing. Bartošek navrhol aby schválili ich žiadosť
o prenájom.
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Madarasz Juraj – žiadosť, sťažnosť o legálnosti stavby kanalizačnej prípojky, ktorá sa nachádza na
parcele č. 431/9. Starostka informovala poslancov o rokovaní v tejto záležitosti s prednostom
Obvodného úradu ŽP p. Ing. Thurzom. Ing. Rolinec navrhol aby uvedený spor si riešili medzi sebou
majitelia nehnuteľností.
Žiadosť p. Helbicha a TJ ŠK Radošina o finančný príspevok vo výške 200,-- € na podujatie „Zraz
veteránov“.
Žiadosť p. Škodu o oplotenie ihriska a uzatvorenie súkromných pozemkov, zároveň upozornil, že
jazierko, ktoré je pri multifunkčnom ihrisku treba upraviť a vyčistiť. Poslanci navrhli osloviť futbalistov
aby urobili na ihrisku brigádu a vyčistili jazierko a okolie. Ohradu urobia zamestnanci obecného
úradu.
Poslanec Kučera sa spýtal kto kosí ihrisko a na čie náklady. Tiež upozornil na kopu piesku na
Piešťanskej ulici pred rodinou Toráčovou a navrhol zaslať prípis občanom ktorý skladujú na obecných
pozemkoch stavebný materiál a drevo. Tiež sa spýtal či nemohli na Školskej ulici pri výstavbe cesty
zdvíhať kanalizačné poklopy zamestnanci obce a nie firma, ktorá cestu budovala? Starostka ho
informovala, že firma v tom prípade by nedala záruku na práce a cena sa o uvedené práce nenavýšila.
Ing. Rolinec upozornil, že na ulici Hečkovej kde bola opravená cesta je zase táto prepadnutá.
Ing. Hauptvogel upozornil, že tiež na Kamennej ulici je výtlk, ktorý nebol opravený.
Poslanec Kučera informoval občanov koľko stálo asfaltovanie výtlkov na Piešťanskej ulici, Družstevnej
ulici a Nádražnej ulici. Tiež sa spýtal na úver vo výške 40.000 € prečo musel byť hneď vyčerpaný, keď
jeho dočerpanie bolo možné 36 mesiacov? Starostka ho upozornila, že do 36 mesiacov musí byť
splatený nie vyčerpaný.
Ing. Hauptvogel – interpelácie:
- V akom stave je realizácia Územného plánu obce po prieskume trhu? – starostka rozoslala doklady
na všetky dotknuté inštitúcie, v dňoch 2.-3.7. 2012 Krajský stavebný úrad pre potreby vyjadrenia
a posúdenia žiadosti o ÚPO vykoná obhliadka v obci.
- Z akých príčin ku dnešnému dňu nebol zrušený reklamný pútač pri KD? – starostka oznámila, že
firma odstráni do konca júna 2012.
- Aký je stav realizácie výstavby bytoviek? – starostka oznámila, že sa posúva hranica výstavby
bytovky z dôvodu vysokého napätia na pozemku.
- K žiadosť zo dňa 5.9.2011 pripomenul požiadavku na rekonštrukciu chodníka pred č.d. 33 (vedľa
J.Pavlisa k smere ku kostolu) – vyčistenie betónových kociek a zvodových a mreží. Taktiež je
potrebné na Kamennej ulici pred Krajčírom dosypať hlinu a umiestniť poklop na kanalizáciu odtoku
povrchovej vody.
- Kosenie Hlaviny, kopy sena nezozberané.
- Upozornenie na Uznesenie č. 9 bod B1/ uložiť do uznesenia OcZ vypracovanie projektu na
umiestnenie digitálneho merača na ul. Nitrianskej, B2/ odstrániť garáže a bod B6/ - pokračovať
v plnení uvedených uzneseniach.
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- V uznesení č. 8 bod B1 a v uznesení č. 7 bod 1 bolo uložené prepracovať resp. doplniť Smernicu na
verejné obstarávanie – starostka informovala, že smernica je vypracovaná a v súčasnosti je
posudzovaná.
- Poďakoval sa za zasielanie pozvánok elektronickou poštou a v ďalšom období je potrebné touto
formou posielať aj ďalšie materiály na rokovanie OcZ.
- Odpadové nádoby pri kostole a obchode sú plné a je potrebné zabezpečiť ich pravidelne čistenie.
- Na www stránke nie sú zverejnené všetky uznesenia OcZ.
Poslanec Kučera sa spýtal na výšku nájmu zberného dvora. Starostka mu odpovedala, že výška nájmu
nie je ešte dohodnutá a zmluva o budúcej zmluve je zverejnená na internete. Tiež uviedol, že Vadrna
bol za ním a vytkol mu, že ako si dovolil hlasovať za odstránenie jeho garáže. Kučera sa spýtal prečo
nie je plat starostky zverejnený v novinách. Odpovedala mu starostka, že je zverejnený na wwwstránke.
p. Vražba požiadal o vyčistenie ulice a vyzvanie majiteľa pálenice aby dal priestor v okolí pálenice do
poriadku.
Príspevky občanov do diskusie:
Marián Cvik – spýtal sa či budú čistiť potok a cestu za Hečkovou ulicou.
Božena Heráková – spýtala sa na čistenie potoka, že stromy, ktoré tam boli vysadené vykopali a teraz
tam rastie žihľava.
Milan Lendel – sa sťažoval, že pri potoku je navozený odpad a jemu v prípade záplav ohrozuje dom.
Starostka mu povedala, že bola so zamestnancom Povodia Váhu na obhliadku a vyjadril sa, že
v uvedenej lokalite nehrozí záplava domu. Poslankyňa Lisová argumentovala, že je tam navezený
stavebný odpad.
Daniela Bartošeková sa spýtala prečo poslanci zvýšili poplatky za miesto predaja, že predajcovia
vlastne poskytujú služby pre všetkých obyvateľov a lacnejšie a každý si od nich môže zakúpiť tovar
dobrovoľne. Tiež sa spýtala či sa zvýšením poplatkov aj vybralo do obecnej pokladne viac ako v roku
2011 alebo predajcovia radšej odídu?
JUDr. Mária Escherová sa poďakovala za vzdanie sa odmien poslancov v prospech divadla Hlavina.
Tiež sa spýtala na prenájom sály kultúrneho domu a či boli zohľadnené v zmluve aj jej pripomienky,
ktoré adresovala na OU a niektorým poslancom, lebo doteraz nebola zmluva zverejnená na www
stránke a ani jej nikto neodpovedal. Ďalej sa spýtala či boli prijaté nové zásady hospodárenia
s majetkom obce a organizačný poriadok, ktoré by mali byť zverejnené na web stránke obce.
Poslanec P. Matejovič uviedol, že väčšina poznámok a návrhov M.Escherovej boli zakomponované do
zmluvy o nájme kultúrneho domu.
Poslanci:
Ing. Bartošek navrhol vyhlasovať reláciu o odpadoch, pretože v kontajneroch sa nachádza aj odpad,
ktorý sa dá separovať .
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Mgr. Bahelková poprosila občanov o trpezlivosť.
7. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítali členovia návrhovej komisie. Hlasovanie: za 8 poslancov. Navrhnuté
uznesenie bolo prijaté.
8. Záver
Starostka obce JUDr. Marta Kolková ukončila zasadanie o 21.00 h a poďakovala poslancom
a obyvateľom za účasť.
Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Hauptvogel

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

Stanislav Ondrejka

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