Zápisnica č. 2 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 25.2.2015

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.
Program 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
Informácia o výsledkoch inventarizácie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I.polrok 2015
Predstavenie analytickej časti PHSR obce (RRA Topoľčany)
Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií Obecného zastupiteľstva
Miestna akčná skupina RADOŠINKA
Informácie o plánovaných akciách
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

OcZ schválilo program rokovania. Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Mgr. Gabriela Bahelková, Ing. Bohuš Bartošek, Róbert Štepka
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: JUDr. Mária Escherová, JUDr. Jana Jurčová
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C1) – parkovanie autobusov – v riešení.
Bod C2) – fotopasce – zakúpené 4 kusy v priebehu mesiaca marec budú rozmiestnené v obci.
Bod C3) – most na Piešťanskej ulici – vyčistené.
Bod C4) – strecha kultúrneho domu – vykonaná obhliadka firmou Siget, keď bude vhodné počasie
prebehne oprava.

4. Informácia o výsledkoch inventarizácie
V dňoch 1.11.2014 až 31.12.2014 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov informácie podala ekonómka Eva Chromá. Poslanci výsledky
inventarizácie vzali na vedomie.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I.polrok 2015
Poslanci mali k dispozícii v písomných podkladoch návrh plánu kontrolnej činnosti.
Kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková ich oboznámila s uvedeným návrhom kontrolnej činnosti.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
6. Predstavenie analytickej časti PHSR obce (RRA Topoľčany)
Ing. Jakubíková z RRA Topoľčany predstavila poslancom analytickú časť PHSR (Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja) obce Radošina. V súlade so zákonom o podpore
regionálneho rozvoja sú obce povinné aktualizovať alebo zostavovať Program rozvoja obce a uviesť
v súlade s ustanoveniami zákona od 1. 1.2015. Hlavným cieľom je vychádzať z aktuálnej situácie
v území a zostaviť strategickú a implementačnú časť tak, aby sa stala východiskom pre realizáciu
budúcich projektov. Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.
JUDr. Escherová pripomenula, že v zmluve uzatvorenej s Danielou Kozákovou AZET SERVIS,
Mojmírovce je vypracovanie PHSR. Starostka vypracuje dodatok s Mgr. Kozákovou, že jej firma
odstúpi od vypracovania PHSR.
7. Návrh na zriadenie obecnej rady, komisií Obecného zastupiteľstva
Starostka obce navrhla zriadenie obecnej rady, počet členov rady tvorí najviac tretinu počtu
poslancov a prihliada sa na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov
v obecnom zastupiteľstve.
Návrh: Mgr. Gabriela Bahelková
Mgr. Andrej Siget
Ing. Peter Matejovič
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
Poslanci zvolili obecnú radu podľa predloženého návrhu.
Návrh na zriadenie komisií ako poradných, iniciatívnych a kontrolných orgánov a to:
- komisia na ochranu verejného poriadku
- ekonomická komisia
JUDr. Mária Escherová odmietla byť členkou komisie nakoľko nepozná Štatút komisií.
Poslanci uložili vypracovať do najbližšieho OcZ Štatút komisií a predložiť rokovací poriadok OcZ.
Róbert Štepka odmietol pracovať v komisii na ochranu verejného poriadku.
Návrh členov komisie na ochranu verejného poriadku:
JUDr. Jana Jurčová
Mgr. Andrej Siget
Jarmila Šišková
Návrh členov ekonomickej komisie:
JUDr. Mária Escherová
Ing. Peter Lukačovič
Ing. Bohuš Bartošek

Poslanci súhlasili s účasťou v komisiách podľa uvedeného návrhu.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
8. Miestna akčná skupina RADOŠINKA
Starostka poslancov informovala o ukončení členstva obce k 28.02.2015 v MAS Mikroregión
Pod Marhátom a vstupe do MAS OZ Mikroregión Radošinka od 1.3.2015. Poslanci s uvedeným
návrhom súhlasili. Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
9. Informácie o plánovaných akciách
Starostka oboznámila poslancov s plánom kultúrnych akcií obce na rok 2015:
- 2.5.2015 – Majáles – hudba DISK, usporiada TJ ŠK Radošina
- 20.6. 2015 – Folklórne slávnosti – usporiada Okresné osvetové stredisko
- Súťaž vo varení gulášu, MDD – usporiada Poľovnícke združenie Havran
- 19.9.2015 – Poľovnícke slávnosti – usporiada Poľovnícke združenie Havran
JUDr. Mária Escherová sa spýtala na rozpočet na uvedené akcie a žiadala aby sa postupovalo
podľa VZN obce Radošina o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 10/2012 kde je uvedené, že
dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti v termíne do 15.3. príslušného roka.
10. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Žiadosť DHZ Bzince o finančný príspevok na rok 2015 vo výške 500.-- €. Poslanci uvedenú žiadosť
vzali na vedomie a odporučili doložiť upresnenie na aké výdavky chcú uvedené finančné prostriedky
použiť.
Žiadosť Romana Kršáka o ponechanie výšky nájomného na 600,-- €. Poslanci uvedenú žiadosť
neschválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 1/8/0 - /za – Mgr. Gabriela Bahelková/
Žiadosť TJ ŠK a majitelia historických vozidiel o povolenie akcie „Zraz veteránov – VII. ročník“
a finančný príspevok na materiálne zabezpečenie tejto akcie vo výške 300.-- €. Poslanci uvedenú
žiadosť schválili.
Žiadosť Tomáša Antalíka o zriadenie vecného bremena – právo prechodu nákladným motorovým
vozidlom na parcele č. 104/2. Zároveň sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky spojené so zriadením tohto
vecného bremena. Poslanci uvedenú žiadosť schválili s podmienkou, že keď bude mať obec záujem
s parcelou 104/2 sa toto vecné bremeno zruší.
Žiadosť Ing. Igora Lobodáša o povolenie na usporiadanie kultúrno-spoločenskej akcie v areáli baru
Pohoda dňa 30.4.2015. Poslanci s uvedenou žiadosťou súhlasili.
Žiadosť o podporu v mene petičného výboru – prerokovanie a prijatie stanoviska k petícii za
urýchlenú realizáciu rekonštrukcie centrálnych operačných sál a sterilizácie z dôvodu morálneho
a hlavne materiálneho opotrebovania. Požiadavka bola zastavená pre možné zmeny prenajímateľa.
Poslanci sa rozhodli žiadosť petičného výboru podporiť.
Žiadosť Krajčíkovej Denisy o vybudovanie chodníka na ulici Kpt. J. Nálepku. Poslanci uložili vybaviť
stavebné povolenie na výstavbu chodníka.
Žiadosť Dany Benovičovej o vyčlenenie prostriedkov na kompletnú rekonštrukciu chodníkov
v Bzinciach, ktoré sú v dezolátnom stave. P. Benovičová žiadosť predniesla aj osobne.
Poslanci navrhli uvedenú žiadosť riešiť formou žiadosti o poskytnutie prostriedkov z fondov EU.
Uložili vybavovať stavebné povolenie na výstavbu chodníkov v obci Bzince.

Starostka informovala:
- Podanie projektu na rekonštrukciu kultúrneho domu prostredníctvom Operačného programu kvalita
životného prostredia – zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov prostredníctvo firmy
OPEN DOOR, Šaľa
- Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl na MŠVVaŠ SR.
- Registrácia obce na portáli Elektronického kontraktačného systému /XEKS/
- Stanovenie termínu voľby hlavného kontrolóra a zvýšenie úväzku na 0,15 t.j. cca 26 hod mesačne.
Interpelácie poslancov:
Ing. Peter Matejovič – predložil cenovú ponuku firmy JUaRO Behynce na opravu kontajnerového
traktorového prívesu v predbežnej cene 5500 – 6000 Eur bez DPH. Upozornil tiež na rozkopávku
Piešťanskej ulice za zdravotným strediskom firmou Pivnica Radošina, ktorá budovala prípojku na
obecnú kanalizáciu a asfaltovú cestu nedala do pôvodného stavu.
Jarmila Šišková – zateká strecha na bývalej ZŠ Bzince a žiada o poskytnutie montážnej plošiny a DHZ
Bzince by ju opravil. Požiadala tiež sfunkčniť hydrant pred Kultúrnym domom Bzince a namontovať
svetlo, opraviť autobusové zástavky, vyhlasovať relácie v miestnom rozhlase v Bzinciach.
JUDr. Jana Jurčová a Ing. Peter Lukačovič – žiadajú prečistiť kanále na ulici Kpt. Nálepku a vyzvať
majiteľa nehnuteľnosti p. Andreja Piknu na zvedenie vody z pozemku mimo cesty.
Mgr. Andrej Siget – požiadal o vyvolanie jednania s MUDr. Katarínou Lepeyovou ohľadne
ordinačných hodín v jej ambulancii.
JUDr. Mária Escherová – navrhla dať vypracovať cenovú ponuku na zabezpečenie priameho prenosu
z rokovania OcZ. Tiež navrhla osadiť svetlo na zastávke na Nitrianskej ulici, domovina nakoľko
občanov, ktorý čakajú na spoje vodič nevidí a nezastaví na zastávke. Informovala o výmene sedačiek
v Dome umenia Piešťany a či by obec nemala záujem o ich odkúpenie a inštalovanie v kinosále KD
Radošina.
Poslanci sa spýtali na práve realizovaný projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia, nakoľko osadené
svietidlá nemajú požadovanú svietivosť. Starostka ich informovala, že projekt bol podaný v roku 2009
a musel sa dodržať, na montáž dohliada Ing. Vladimír Pánsky /stavebný dozor/ a bude vypracovaný aj
svetelnotechnologický posudok.
P. Vavro požiadal o opravu Mierovej ulice.
Róbert Štepka, Ing. Peter Matejovič – požiadali o osadenie dopravných značiek na ulici Školskej.
11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Gabriela Bahelková a Róbert Štepka.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
12. Záver
Starostka ukončila rokovanie o 19.50 hod a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 25.2.2015
Zapísala:
Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: JUDr. Mária Escherová
JUDr. Jana Jurčová
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