Zápisnica č.16 zo zasadania Obecného zastupiteľstva konaného dňa 1.3.2013

Miesto rokovania: Obecný úrad Radošina
Začiatok rokovania: 17.00 hod
Prítomní: poslanci, zamestnanci OU podľa prezenčnej listiny, občania. Ing. Blažej Rolinec sa
ospravedlnil.
1. Otvorenie a program rokovania
Zasadanie otvorila starostka obce JUDr. Marta Kolková, privítala prítomných a oboznámila ich
s programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I. polrok 2013
5. Inventarizácia majetku a záväzkov obce
6. Návrh VZN – o miestnych daniach z ubytovania
7. Prejednanie nezaplatených daní, miestnych poplatkov a poplatkov za odvoz TKO
8. Návrh na zmenu zmluvy - výstavba bytovky
9. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – informácie
10. Návrh na zakúpenie 8 – miestneho motorového vozidla
11. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Libuša Lisová, Stanislav Ondrejka, Róbert Štepka
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Ing. Bohuš Bartošek, Mgr. Gabriela Bahelková

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod B/1 – splnené. Ing. Bednáriková upozornila, že nie sú zverejnené faktúry za audit a stavebný
materiál.

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I. polrok 2013
S plánom kontrolnej činnosti oboznámila poslancov kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková.

5.

Inventarizácia majetku a záväzkov obce

S výsledkom inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok oboznámila poslancov ekonómka
Eva Chromá. Informovala ich o hodnote zinventarizovaného majetku a o tom, že inventarizáciou
nebol zistený rozdiel medzi účtovným a skutočným stavom majetku.

6. Návrh VZN – o miestnych daniach z ubytovania
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach z ubytovania predniesla poslancom
starostka obce JUDr. Marta Kolková. Informovala ich o návrhu sadzby za ubytovanie v čiastke 0,30 €
prípadne 0,40 € za osobu a prenocovanie. Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. , žiadal o zapracovanie do VZN
základu dane, doriešiť podávanie hlásenia o počte ubytovaných a vystavovanie potvrdeniek za
ubytovanie.

7.

Prejednanie nezaplatených daní, miestnych poplatkov a poplatkov za odvoz TKO

Informácie o nezaplatených daniach a miestnych poplatkoch podala ekonómka Eva Chromá. Poslanci
schválili zverejnenie neplatičov na vývesných tabuliach v obci a na www.radosina.sk.

8. Návrh na zmenu zmluvy - výstavba bytovky
Uvedený bod bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí OcZ nakoľko stavebný úrad ešte nevydal
stavebné povolenie na výstavbu bytovky.

9. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – informácie
Správu o projekte rekonštrukcie verejného osvetlenia podala starostka obce JUDr. Marta Kolková,
informovala poslancov o novom posúdení projektu z dôvodu zmeny ceny, nakoľko pôvodný projekt
bol podávaný v roku 2009 a odvtedy sa ceny zmenili. Ing. Hauptvogel, PhD. chce projekt vidieť na
najbližšom zastupiteľstve.

10. Návrh na zakúpenie 8 – miestneho motorového vozidla
Starostka obce JUDr. Marta Kolková predložila poslancom ponuku na dopravu od firmy Romana
Opetu, Hlohovec. Poslanci uložili ekonomickej komisii prepočítať dopravu futbalistov podľa rozpisu
zápasov na najbližšiu sezónu podľa cien z predloženej ponuky a podľa toho zistiť či je pre obec
výhodnejšie dopravu objednávať alebo zakúpiť motorové vozidlo.

11. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
- Žiadosť o zmenu v zmluve o prenájme priestorov kultúrneho domu od p. Romana Kršáka – zmenu
výšky nájomného z dôvodu nízkej účasti zákazníkov a prehodnotenie nevykonávať diskotéky dva
týždne pred Veľkou nocou a Vianocami. Poslanci povolili vykonávať diskotéku dva týždne pred
Veľkou nocou a dva týždne pred Vianocami. Ekonomická komisia prerokuje návrh na úpravu zmluvy
na svojom najbližšom zasadaní.
- Andrej Bartošek – ENVIMETAL , Nitrianska Blatnica – žiadosť o schválenie prevádzkových hodín
k prevádzke – Výkup druhotných surovín Radošina, s lokalizáciou v areáli PD Radošinka v obci
Radošina.
- Schválenie finančnej podpory v sume 300,-- € k zakúpeniu vecných darov pri príležitosti uvítania detí
do života narodených v roku 2012.
- DHZ Radošina žiadosť o príspevok 1000,-- € na organizovanie hasičskej súťaže o pohár v okresnom
kole, ktorá sa uskutoční dňa 18.5.2013.
- Žiadosť o príspevok na zavedenie spoja Radošina, Bzince – Orešany vo výške 1.810,-- € poslanci
neschválili.
Interpelácie poslancov:
p. Libuša Lisová - Vyhlásiť, že sa budú odvážať konáre. Tiež upozornila na státie automobilov na
Nitrianskej ulici a potrebu vyčistiť kanál, ktorý vedie z Nádražnej ulice pod železničnou traťou do
potoka. Spýtala sa na projekt rekonštrukcie zdravotného strediska. Starostka odpovedala, že čaká na
výzvu na predloženie projektu.
Ing. Bohuš Bartošek a p. Vražba sa spýtali na realizáciu kanalizácie na ich ulici.
p. Jozef Kučera – informoval poslancov, že dňa 8.6.2013 bude vypravený vlak z Topoľčian do Radošiny
v znamení RND, tiež informoval o pripravovanej oslave RND, ktorá by sa mala konať v auguste.
Spýtal sa kto robil na Silvestra ohňostroj, nakoľko obec prispela na jeho zakúpenie.
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. – sa spýtal na územný plán obce.
Informácie starostky obce JUDr. Marty Kolkovej:
- informácia o verejnej schôdzi, ktorá bude zvolaná ohľadom územného plánu obce
- 4.4.2013 o 18,00 hod. divadelné predstavenie Korepetítor v kultúrnom dome - kinosále, predpredaj
vstupeniek vo výške 6,-- €
- 25.5.2013 Majáles
- 14.-15.9.2013 poľovnícke dni
- september 2013 poľovnícka súťaž psov
- august 80. výročie futbalu
- Ing. Požgay zo Štátnej ochrany prírody Nitra vyhotoví do 15.3.2013 znalecký posudok na výrub
stromov v areáli ZŠ s MŠ, kostola a kultúrneho domu.

12. Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie. Hlasovanie: za/proti/zdržal sa: 8/0/0

13. Záver
Starostka obce ukončila zasadanie obecného zastupiteľstva a poďakovala poslancom za účasť.

V Radošine 1.3.2013

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bohuš Bartošek

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

Mgr. Gabriela Bahelková

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

