Zápisnica č.15 zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 7.12.2012

Miesto rokovania: Obecný úrad Radošina
Začiatok rokovania: 17.00 hod
Prítomní: poslanci, zamestnanci OU podľa prezenčnej listiny, občania. Ing. Peter Matejovič , Ing.
Pavol Hauptvogel a Stanislav Ondrejka sa ospravedlnili.
1. Otvorenie a program rokovania
Zasadanie otvorila starostka obce JUDr. Marta Kolková, privítala prítomných a oboznámila ich
s programom rokovania:
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 Všeobecne záväzného nariadenia obce Radošina č.1/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Návrh VZN č.2/2012 o miestnej dani za psa
Návrh VZN č.3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Návrh VZN č.4/2012 o miestnej dani za predajné automaty
Návrh VZN č.5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie stroje
Návrh VZN č.6/2012 o dani za jadrové zariadenie
Návrh VZN č.7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č. 8/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady
Návrh VZN č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských
zariadení so sídlom na území obce Radošina
13. Návrh VZN č. 10/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
14. Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
15. Úprava rozpočtu na rok 2012
16. Návrh rozpočtu na roky 2013-2015
17. Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012
18. Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012
19. Územnoplánovacia dokumentácia Územného plánu obce
20. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Radošine za školský
rok 2011/2012
21. Návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku na obstaranie zberných nádob
22. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie
kriminality
23. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
24. Návrh na uznesenie
25. Záver
Poslanci s uvedeným návrhom programu súhlasili a jednomyseľne program schválili.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Mgr. Gabriela Bahelková – predseda
Ing. Bohuš Bartošek – člen
Róbert Štepka – člen

Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Libuša Lisová
Ing. Blažej Rolinec

3. Kontrola plnenia uznesenia
B1/ Podmienky prenájmu 18-miestneho motorového vozidla - po oprave auta sa p. Jánoš vyjadrí
B2/ splnené
B3/ Oplotenie pozemku – geodetické zameranie s p. Antalikom sa uzatvorí nájomná zmluva na
prenájom za symbolické nájomné 1,-- €
B4/ splnené
B5/ splnené
4. Návrh VZN obce Radošina č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľnosti
Informácie o sadzbách dane za pozemky, stavby a byty podala p. Zúdorová. Sadzby dane sa výrazne
nemenili iba bola upravená v §6 bod 1a sadzba dane o 0,01 € za stavby na bývanie z dôvodu zmeny
zákona. Návrh využil § 104 písmeno f Zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov – „ak je
najvyššia sadzba dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb, správca
dane pri každej ďalšej zmene sadzby dane v nasledujúcich obdobiach zníži tento násobok, ak správca
dane tento násobok nezníži, uplatní sa sadzba dane zo stavieb ustanovená v §12 ods. 1.“
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
5. Návrh VZN obce Radošina č.2/2012 o miestnej dani za psa
Návrh VZN v § 4 Sadzba dane určoval sadzbu dane za jedného psa 2,-- € na kalendárny rok. Poslanci
predložili návrh sadzby dane 1,-- €. Hlasovanie za 2,-- € - 2 poslanci. Hlasovanie za 1,-- € - 4 poslanci.
Schválený bol návrh sadzby dane za psa 1,-- €.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0

6. Návrh VZN obce Radošina č. 3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Poslanci navrhli vyberať poplatky za užívanie verejného priestranstva aj na kultúrnych akciách.
Z uvedeného dôvodu bolo v návrhu VZN v §7 Oslobodenie od dane vypustené písmená c, d.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0

7. Návrh VZN obce Radošina č. 4/2012 o miestnej dani za predajné automaty
Sadzba dane v §4 za jeden predajný automat bola schválená 66,38 €. Uvedené automaty nie sú
v našej obci registrované.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
8. Návrh VZN obce Radošina č. 5/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje
Sadzba dane bola schválená na 50,-- € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
9. Návrh VZN obce Radošina č. 6/2012 o dani za jadrové zariadenie
Základom dane za jadrové zariadenie je výmera katastrálneho územia našej obce v rozsahu 27665513
m2. Sadzba dane vo výške 0,0006 €/m2.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
10. Návrh VZN obce Radošina č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli oproti roku 2012 zmenené.
Bolo vypustené v §8 odpustenie poplatku 50 % pre študentov z dôvodu nedostatočného
predkladania hodnoverných dokladov, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka
mimo našej obce a úhrade uvedeného poplatku v inej obci.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
11. Návrh VZN obce Radošina č. 8/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe
určenia a výške úhrady
O návrhu uvedeného VZN informovala p. Pospíšeková. Naša obec poskytuje opatrovateľskú službu
ako terénnu službu poskytovanú prednostne v byte občana. Úhrada za opatrovateľskú službu bola
schválená vo výške 0,70 € za 1 hodinu poskytovanej služby.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
12. Návrh VZN obce Radošina č. 9/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina
O návrhu dotácie pre rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa pre rok 2013 informovala p. Chromá.
Poslanci schválili uvedené dotácie nasledovne:
Materská škola - 1236,72 €
Školský klub detí – 326,-- €
Školská jedáleň – 244,92 €
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0

13. Návrh VZN obce Radošina č. 10/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
O predloženom návrhu VZN informovala p. Chromá. Predmetom tohto VZN je úprava a spôsob
poskytovania dotácií z rozpočtu obce, okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka
a podmienky za akých môžu byť dotácie poskytované.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
14. Návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Účelom týchto zásad je postavenie a funkcia rozpočtu obce Radošina, rozpočtový proces,
zodpovednosť za rozpočtové hospodárenie, finančná kontrola, hospodárenie rozpočtových
organizácií obce. V § 21 Schvaľovanie a zmeny rozpočtu starostom bola vo všetkých troch bodoch
schválená suma 2000,-- €.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
15. Úprava rozpočtu na rok 2012
Informácie o čerpaní a úprave rozpočtu na rok 2012 podala ekonómka p. Chromá.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
Schválená úprava rozpočtu na rok 2012:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy ZŠ s MŠ
Príjmy spolu

1001969,00
9892,00
52388,00
9915
1074164,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky ZŠ s MŠ
Výdavky spolu

461766,00
65545,00
39440,00
492583,00
1059334,00

16. Návrh rozpočtu na roky 2013-2015
Rok
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy ZŠ s MŠ
Príjmy spolu

2013
938787,00
5909,00
0,00
9900
954596,00

2014
985115,00
5909,00
0,00
10890
1001914,00

2015
1025836,00
5909,00
0,00
11979
1043724,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky ZŠ s MŠ
Výdavky spolu

479650,00

472500,00

495000,00

31141,00
442550,00
953341,00

12459,00
496552,00
981511,00

0,00
546207,00
1041207,00

V pôvodnom návrhu rozpočtu v programe 8: Podpora občianskych združení a neziskových organizácií
poslanci znížili o 1500,-- € dotáciu TJ z dôvodu, že v roku 2012 im boli dodatočne pridané finančné
prostriedky na vybudovanie spŕch pre rozhodcov. Príspevok je na rok 2013 pre Radošinu 16000,-- €
vrátane energií a telefónu a pre Bzince 2000,-- €. DHZ Radošina zvýšili návrh, príspevok na rok 2013
vo výške 800,-- € a DHZ Bzince vo výške 500,-- €.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
Návrh na odpísanie pohľadávky – nehnuteľnosť byť č. 6 v obytnom dome v Radošine s.č.692. Od júna
2010 dlžník Andrea Laciková nesplatil žiadnu splátku. Celkový dlh je vo výške 13962,10 €.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
17. Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2012
Audit oboch účtovných závierok bol predložený poslancom. Individuálna účtovná závierka sa
vypracováva za Obec Radošinu. Názor audítora na individuálnu účtovnú závierku: „Podľa nášho
názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach verný a pravdivý obraz
o finančnej situácii obce Radošina k 31. decembru 2011 a výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa
skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Na základe overenia
rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme
nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky
rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu obce Radošina a návratných zdrojov podľa nášho
overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.“
18. Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012
Konsolidovaná účtovná závierka sa vypracováva za Obec Radošina a ZŠ s MŠ Radošina spolu. Názor
audítora: „Podľa môjho názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy,
ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec Radošina, vyjadruje verne vo
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku
za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2011, v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z.z.
v platnom znení.“ Audit individuálnej a audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 vykonal
Ing. Marián Péteri, Certifikovaný audítor, SKAU č. licencie 772.
19. Územnoplánovacia dokumentácie Územného plánu obce
O územnoplánovacej dokumentácii Územného plánu obce informovala poslancov starostka obce
JUDr. Marta Kolková.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
Ing. Rolinec navrhol predložiť uvedenú dokumentáciu na pripomienkovanie na ďalšie rokovanie
obecného zastupiteľstva.
20. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Radošine za
školský rok 2011/2012
S uvedenou správou, ktorú vypracoval riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Fekula oboznámila poslancov starostka
obce.

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
21. Návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku na obstaranie zberných
nádob
Návrh zmluvy o dielo s firmou FENNIX Leopoldov poslanci zatiaľ neschválili, nakoľko nie je
jednoznačné čo presne bude predmetom žiadosti o dotáciu z Recyklačného fondu.
22. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality
Starostka obce informovala poslancov, že predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie bude 5 kamier,
ktoré budú umiestnené na budovách obecného úradu, zdravotného strediska, kultúrneho domu, ZŠ
s MŠ. Podmienkou poskytnutia dotácie je 5% spolufinancovanie zo strany obce.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
23. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
- Žiadosť p. Krškovej o kúpu pozemku na Nitrianskej ulici. Hlasovanie poslancov:
- Predať pomernú časť pozemku Krškovým a pomernú časť Siptákovým – za 1 poslanec
- Predať pozemok iba Krškovým – 3 poslanci
- Nepredať pozemok ani jednému – 2 poslanci
Pozemok bude p. Krškovej predaný za cenu podľa VZN obce.
- Žiadosť p. Kršáka a p. Bečkovej na usporiadanie verejnej akcie - zabíjačky dňa 22.12.2012. Poslanci
so žiadosťou súhlasili s podmienkou, že budú uhradené energie v prenajatej kuchyni KD.
- Žiadosť o finančnú podporu vo výške 500,-- € DHZ Bzince – podľa schváleného rozpočtu
- Žiadosť o finančnú podporu DHZ Radošina – podľa schváleného rozpočtu 800,-- €
- Žiadosť o bezplatné poskytnutie priestorov na vianočné posedenie dôchodcov – ZO JDS v Radošine –
schválené.
- Žiadosť o príspevok na energie – Centrum sv. Pavla, Radošina – schválené
- Žiadosť o poskytnutie miestnosti v KD Bzince na výkon pobožnosti – Kresťania Evanjelickej cirkvi
A.v. Bzince – schválené – za úhradu energií a plynu.
- Žiadosť KKP, Radošina o finančnú podporu k Vianociam pre piatich našich občanov – schválené
spolu 50.-- €. Poslanci navrhli 35,-- € za boli 2 poslanci, za 50,-- € boli 3 poslanci, jeden z poslancov
bol proti príspevku.
- Sťažnosť obyvateľov bytoviek č. 412 a 413 na p. Chlepka. Zároveň sa diskutovalo o neoprávnene
postavených garážach obyvateľov bytoviek a elektrickej prípojke p. Chlepka, ktorá je vybudovaná na
obecnom pozemku. Poslanci hlasovaním 5 poslancov za, p. Kučera opustil miestnosť, schválili
postavenie garaží a odstránenie elektrickej prípojky p. Chlepka.

- Žiadosť OZ Hlavina na zabezpečenie prevádzkových nákladov v KD počas skúšok a divadelných
predstavení v roku 2013 .
- Voľba členov Rady školy za obec Radošina – Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka, Jozef Kučera
- Kontrolórka obce Ing.Bednáriková požiadala zasielať materiál k rokovaniu OcZ poslancov pred
rokovaním. Zároveň žiadala o zverejňovanie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou na
internete štvrťročne.
- Sťažnosť na p. Lendela a p. Heráka o neustálom vyvážaní odpadu do miestneho potoka a jeho
spaľovanie.
- Ing. Rolinec žiada zvážiť zverejnenie neplatičov daní a ostatných poplatkov na obecnej wwwstránke a v novinách a predložiť zároveň ich zoznam na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva.
- p. Lisová požiada o umiestnenie zrkadla na križovatku ulíc Nitrianska a Nádražná. Zároveň požiadala
vyzvať Telekomunikácie o uvedenie do pôvodného stavu rozkopávku Nitrianskej ulice.
24. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Bahelková. Uznesenie bolo schválené.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/0
25. Záver
Starostka obce ukončila zasadanie o 21.30 h a poďakovala poslancom za účasť.

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Libuša Lisová

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

Ing. Blažej Rolinec

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

