Zápisnica č. 3 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 10.4.2015

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.
13.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Voľba hlavného kontrolóra obce
Návrh PHSR obce Radošina na obdobie 2014 - 2020
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014
Záverečný účet obce za rok 2014
Zmluva o službách s firmou OPEN DOOR s.r.o. Šaľa
Informácia o organizačných zmenách na Obecnom úrade
Plat starostky
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: JUDr. Mária Escherová, JUDr. Jana Jurčová, Jarmila Šišková
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Siget, Ing. Peter Lukačovič
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C1) – stavebné povolenie na rekonštrukciu chodníkov Bzince - začaté.
Bod C2) – stavebné povolenie na výstavbu chodníka na ul. Kpt. Nálepku v Radošine-začaté.
Bod C3) – vymáhanie pohľadávok exekúciou – začaté.
Bod C4) – Štatút komisií Obecného zastupiteľstva- rozpracované.
Bod C5) – oprava kontajnerového nosiča – opravuje firma JUaRO Behynce.
Bod C6) – dopravné značenie – prebieha - žiadosť na Dopravnom inšpektoráte.
Bod C7) – cenová ponuka na prenos zasadnutí OcZ – prebieha.
Bod C8) – rokovanie s MUDr. Lepeyovou – ospravedlnila sa, nový termín 17.4.2015
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4. Voľba hlavného kontrolóra obce
Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Radošina bol vyhlásený na 10. apríla 2015 do
volieb sa prihlásila jedna kandidátka Ing. Zuzana Bednáriková, ktorá pozíciu hlavnej kontrolórky
zastávala aj doteraz. Ing. Zuzana Bednáriková bola zvolená poslancami za hlavnú kontrolórku obce.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
5. Návrh PHSR obce Radošina na obdobie 2014 - 2020
Dňa 26.3.2015 bol zverejnený PHSR obce Radošina na obdobie rokov 2014-2020, ku ktorému
mali možnosť občania sa vyjadriť. JUDr. Escherová poukázala na chyby, ktoré obsahuje a navrhla
doplniť vízie pre obce Radošinu a Bzince. Matej Močko sa vyjadril tiež k nepresnostiam
geografického charakteru, ktoré opraví.
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014
Ing. Zuzana Bednáriková informovala poslancov o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014,
ktorá obsahovala kontrolu Záverečného účtu obce za rok 2014, plnenia rozpočtu a výsledok
hospodárenia, majetku obce, účtovníctva, pokladničnej hotovosti, bankových účtov a cenín, záväzkov
a dlhov obce, finančné usporiadanie vzťahov. Odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Radošine
uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2014 s výrokom – celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad. Poslanci vzali správu o kontrolnej činnosti na vedomie.
7. Záverečný účet obce za rok 2014
Záverečný účet obce predložila na rokovanie Eva Chromá, ekonómka. Poslanci schválili
celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
8. Zmluva o službách s firmou OPEN DOOR s.r.o. Šaľa
Starostka
informovala
o návrhu
zmluvy
s firmou
OPEN
DOOR,
s.r.o.,
Šaľa, ktorej predmetom je vypracovanie žiadosti a poskytovanie súčinnosti pri úkonoch súvisiacich so
žiadosťou a zároveň je predmetom záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi odplatu za
vypracovanie žiadosti a odplatu za súčinnosť pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou. Jedná sa o žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kultúrneho domu z opatrenia – Zníženie
spotreby energie pri prevádzke verejných budov z Operačného programu Kvalita životného prostredia
na obdobie 2014-2020.
JUDr. Escherová navrhla rokovať o zmluvných podmienkach – upresniť predmet zmluvy,
vypustiť body zmluvy 5.4 a 5.5 v článku V uvedenej zmluvy.
Poslanci schválili uzatvorenie zmluvy s hore uvedenými výhradami.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
9. Informácia o organizačných zmenách na Obecnom úrade
Starostka oznámila poslancom, že z dôvodu realizácie viacerých projektov na kontrolu, ktorých
je potrebné technické vzdelanie príjme na vedúcu pozíciu zamestnanca.
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JUDr. Mária Escherová sa spýtala či bude vyhlásené výberové konanie na obsadenie uvedeného
miesta. Nakoľko riadenie a organizačné zabezpečenie obecného úradu je vecou starostky výberové
konanie nebude vyhlásené. Poslanci vzali informáciu o organizačných zmenách na vedomie.
10. Plat starostky
Zástupkyňa starostky Mgr. Bahelková na základe zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov predložila
návrh na prerokovanie platu starostky z dôvodu zmeny priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2014,
ktorá bola 858,-- €. Základný plat starostu za rok 2015 je 1698,84 €. Poslanci zvýšili tento plat o 38 %
t. j. na sumu 2345,-- €.
Obecné zastupiteľstvo v Radošine na základe 4 ods. 7 zák.č.253/1994 Z.z. v znení neskorších
predpisov schvaľuje plat starostky za rok 2015 vo výške 2345,-- €.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/1/0 (proti JUDr. Mária Escherová)
11. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
ZO SZZ Radošina – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na prevádzku muštárne v budove
lekárne par.č.13/1 súpisné číslo 667 – žiadosť prišli osobne prezentovať p. Kollár, p. Michlér a p.
Sliško. Po obhliadke uvedených priestorov žiadajú o rekonštrukciu časti objektu vo výške
materiálových nákladov cca 400,-- € , práce prevedú svojpomocne. Vybavenie muštárne obstarajú
formou žiadosti o dotácie z Ministerstva poľnohospodárstva SR.
Poslanci navrhli uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve a nakoľko má o uvedené priestory záujem aj
firma Winegass, s.r.o. Bratislava, dohodnúť nájom jednotlivých miestností v objekte. Poslanci
vykonajú obhliadku 14.4.2015 uvedených priestorov.
Žiadosť WINEGLASS, s.r.o. Bratislava – prenájom priestorov s.č. 667.
Ekorem, s.r.o., Lipany - Oznámenie o vykonanom výrube pod elektrovodmi na parc. č. 2675/6,
2667/1,2637/1, 2666 a 2628. Jednalo sa o výrub drevín – agát biely, baza čierna, hloch
jednosemenný. Parc. č. 682,689,680 – dreviny – vŕba lykovcová, vŕba biela, baza čierna.
Interpelácie poslancov, rôzne:
- Preveriť existenciu búracieho povolenia na budovu bývalej váhy vo vlastníctve Železníc SR do
budúceho rokovania OcZ.
- Ing. Bednáriková - vypracovať plán verejného obstarávania na rok 2015.
- Štepka Róbert, JUDr. Mária Escherová – k pozvánkam na rokovanie OcZ prikladať návrhy zmlúv,
prijaté žiadosti a upozorňovať poslancov na zverenené dokumenty, ktoré budú predmetom
rokovania.
- Štepka Róbert – prenájom parcely pri kultúrnom dome p. Bečkovou – vyzvať na legalizáciu
rekonštrukcie terasy a odstránenie zabudovanej reklamnej tabule do 30.4.2015, upozorniť šoféra
autobusu, ktorý parkuje pred predajňou p. Kolníka na chodníku.
- JUDr. Escherová, Ing. Matejovič – vytvoriť plán likvidácie tzv. čiernych skládok a rekultivácie
verejných priestranstiev, na ktorých sa skládky nachádzajú. Vymeniť smetné koše na zastávkach
autobusov alebo aspoň dávať hrubšie vrecia, ktoré by sa nedotrhali.
- Ing. Bartošek – upozornil na prevalený asfalt na Družstevnej ulici.
- Mgr. Bahelková – riešiť parkovanie áut na Nitrianskej a Hečkovej ulici.
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- Šišková sa spýtala na budovanie kanalizácie v obci Bzince. Kanalizácia sa bude budovať podľa
záujmu a 80 % pripojiteľnosti domácností.
- Štepka, Ing. Matejovič – sa spýtali kedy bude dokončená rekonštrukcia komunitného centra.
Starostka informovala, že práce budú dokončené o mesiac a bude prijatá pracovníčka na projekt
z UPSVAR na prevádzkovanie objektu.
12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítali JUDr. Mária Escherova a Jarmila Šišková
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
13. Záver
Starostka ukončila rokovanie o 20.15 hod a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 10.4.2015
Zapísala:

Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Siget

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

Ing. Peter Lukačovič

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