Zápisnica č. 4 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 3.7.2015

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
Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu - Ing. Bartošek
Zloženie sľubu náhradníka – poslanca Obecného zastupiteľstva – Mgr. Čierňava
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Návrh PHSR obce Radošina na obdobie 2014 - 2020
Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
Návrh štatútu, poslania a hlavných úloh komisií Obecného zastupiteľstva v Radošine
Návrh smernice o používaní kamerového systému v obci Radošina
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na II.polrok 2015
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

OcZ schválilo program rokovania. Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
2. Oznámenie o vzdaní sa poslaneckého mandátu - Ing. Bartošek
Ing. Bohuš Bartošeksa vzdal svojho mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Radošine
z dôvodu, že od 1.6.2015 vykonáva zamestnanie, prednostu obecného úradu. Poďakoval občanom za
vyjadrenú dôveru vo voľbách.
3. Zloženie sľubu náhradníka – poslanca Obecného zastupiteľstva – Mgr. Čierňava
Mgr. Peter Čierňava zložil sľub poslanca Obecného zastupiteľstva v Radošine a starostka obce
JUDr. Marta Kolková mu odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca.
4. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Mgr. Gabriela Bahelková, Mgr. Peter Čierňava, Róbert Štepka
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Lukačovič, JUDr. Jana Jurčová
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

5. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C1) – rekonštrukcia chodníkov v obci Bzince – v riešení.
Bod C2) – výstavba chodníka na ul. kpt. J.Nálepku – v riešení.
Bod C3) – vymáhanie pohľadávok obce exekúciou – v riešení.
Bod C4) – Štatút komisií OcZ – predložené na rokovanie.
Bod C5) – oprava kontajnerového traktorového prívesu – vybavené.
Bod C6) – dopravné značenie na ulici Školskej – v riešení.
Bod C7) – cenová ponuka na prenos zasadnutí OcZ – v riešení.
Bod C8) – rokovanie s MUDr. Lepeyovou – vybavené.
6. Návrh PHSR obce Radošina na obdobie 2014 – 2020
Starostka obce JUDr. Marta Kolková oboznámila poslancov s doplnením PHSR obce
Radošina.Poslanci PHSR obce Radošina schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
7. Návrh rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva /OcZ/
Poslanci mali k dispozícii na internetovej stránke obce návrh rokovacieho poriadku OcZ.
JUDr. Mária Escherová navrhla zmeny:
§ 5 – slovo „ 3 dni“ nahradiť „10 dní“
- slová „ kontrola uznesení“ nahradiť „plnenie uznesení“
§6ods 2 – doplniť vetu: „Termín rokovania OcZ starosta zverení 30 dní dopredu na mieste obvyklom
a na www- stránke obce.“
§7 ods. 5 – vynechať slovné spojenie„a mandátnej“
§7 ods. 10 - vynechať vetu „Nesmie presiahnuť dĺžku dvoch viet, resp. 30 sekúnd.“
Poslanci Rokovací poriadok so zmenami schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
8. Návrh štatútu, poslania a hlavných úloh komisií Obecného zastupiteľstva v Radošine
Návrh štatútu, poslania a hlavných úloh komisií OcZ mali poslanci k dispozícii na internetovej
stránke obce.
JUDr. Mária Escherová navrhla doplniť paragrafové znenia a očíslovanie článkov.
Poslanci sa rozhodli zriadiť komisiu životného prostredia. Predseda komisie – Róbert Štepka.
Členovia komisie – Mgr. Peter Čierňava, JUDr. Mária Escherová, Ing. Bohuš Bartošek.
Návrh štatútu, poslania a hlavných úloh komisií OcZ bude prepracovaný a predložený na najbližšie
rokovanie.
9. Návrh smernice o používaní kamerového systému v obci Radošina
Návrh smernice o používaní kamerového systému v obci Radošina bol k dispozícii na
internetovej stránke obce. Poslanci nemali k nemu pripomienky.
Poslanci Smernicu o používaní kamerového systému v obci Radošina schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na II.polrok 2015
S návrhom plánu kontrolnej činnosti poslancov oboznámila kontrolórka obce Ing. Zuzana
Bednáriková. Poslanci k uvedenému návrhu nemali pripomienky a predložený návrh schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

11. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Žiadosť DHZ Bzince o preplatenie faktúry vo výške 510 € za hadice.
Žiadosť DHZ Bzince o bezplatný prenájom kultúrneho domu na konanie hodovej zábavy.
Poslanci žiadosti schválili.
Žiadosť Stanislava Antalíka o zriadenie vecného bremena prechodu na parcele č. 2000/5.
Poslanci žiadosť schválili.
Žiadosť Pavol Bartošek a manželka Zuzana – o odpredaj časti parcely č. 237/1 v k.ú. Radošina vo
výmere 195 m2.
JUDr. Escherová sa spýtala starostky či môže OcZ o uvedenej žiadosti rozhodnúť?
JUDr. Jurčová sa spýtala na cenu za 1 m2. Cena je 13,50 €.
Róbert Štepka žiadal k žiadostiam prikladať aj kópiu katastrálnej mapy.
Žiadosť Maroša Vadrnu o finančnú podporu pre syna Samuela, ktorý sa zúčastňuje rôznych
motocyklových súťaží aj medzinárodných a získal už niekoľko ocenení.
Poslanci schválili finančný príspevok vo výške 200,-- € na štartovné na súťaže a benzín.
Žiadosť Miroslav a Milada Horváthoví – odkúpenie parc. č. 191/1 o výmere 23 m2, ktorú využívajú
ako garáž spolu s príjazdovou časťou.
JUDr. Escherová sa spýtala či majú manželia Horváthoví nájomnú zmluvu a povolenie na
vybudovanie drobnej stavby – garáže. Navrhla uvedený pozemok nepredávať nakoľko v budúcnosti
môže obmedzovať opravy a rekonštrukciu na budove „Divadielka“.
Róbert Štepka žiadal doplniť žiadosť o katastrálnu mapu.
Poslanci hlasovali o predaji uvedeného pozemku po doplnení žiadosti:
Za: 6 /Mgr. Bahelková, Mgr. Čierňava, Štepka, Šišková, Ing. Lukačovič, Mgr. Siget/
Proti: 3 /JUDr. Escherová, Ing. Matejovič, JUDr. Jurčová/
Zdržal sa: 0
Žiadosť Romana Kršáka o vylúčenie konkrétnych dátumov z 5 akcií uvedených v zmluve na
uvoľnenie prenajatého priestoru obci. Žiadosť poslanci neschválili.
Hlasovanie: za: 2 /Mgr. Bahelková, Mgr. Čierňava/
proti: 7 /Mgr. Siget, Štepka, Ing. Matejovič, JUDr. Escherová, JUDr. Jurčová,
Ing. Lukačovič, Šišková/
Žiadosť Romana Kršáka o zníženie nájmu v prenajatých priestoroch na obdobie jún, júl, august.
Hlasovanie za: 0 , proti: 9, zdržal sa: 0
Občania obce - Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty k nehnuteľnostiam na Piešťanskej ulici.
Poslanci žiadosť vzali na vedomie.
Interpelácie poslancov, rôzne
JUDr. Escherová sa spýtala či obec podala žiadosť na Environmentálny fond o finančné prostriedky na
likvidáciu čiernych skládok odpadov.
Poslanci navrhli dať do rozpočtu na budúci rok likvidáciu čiernych skládok. Určili likvidáciu skládky
v lokalite „Hliník“ v roku 2015 a v roku 2016 v lokalite „Pod baňou“.

JUDr. Escherová navrhla prerobiť Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií. Vyzvať
obecné zložky aby do konca septembra predložili žiadosti o dotácie.
JUDr. Jurčová a poslankyňa Šišková žiadali aby sa častejšie kosili verejné priestranstvá v obci.
Mgr. Siget a Štepka sa spýtali, kto povolil rozkopávku na ulici kpt. Nálepku manželom
Chramazdovím, ktorí rozkopali asfaltový pás cesty. Poslanci uložili vyzvať manželov aby na vlastné
náklady cestu opravili – dali do pôvodného stavu.
Mgr. Čierňava informoval o zriadení prípravky na futbal zo žiakov a o umiestnení futbalistov.
JUDr. Kolková informovala o dosiahnutých úspechoch DHZ Radošina. Navrhla jednať o prenájme
plechovej garáže na obecné stroje od p. Antalíka na Družstevnej ulici.
Ing. Bartošek informoval o cenovej ponuke na rekonštrukciu Družstevnej ulice vo výške 20000 €.
Šišková – predniesla sťažnosť občanov Bziniec na hasičov z Radošiny, ktorí robia pri tréningu krik
a míňajú vodu z hydrantu. Žiadala tiež požiadať ZSVAK o sfunkčnenie hydrantov v obci.
Mgr. Siget požiadal informovať občanov o zbierke šatstva tretí septembrový týždeň v Radošinských
novinách. Navrhol zaslať žiadosť na VUC Nitra o zastupovaní MUDr. Lepeyovej počas neprítomnosti
MUDr. Hertelovou.
Ing. Bartošek predložil na doplnenie Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Radošina.
Poslanci sadzobník schválili.
Ing. Lukačovič požiadal o rozšírenie verejného rozhlasu na ulicu kpt. Nálepku.
12. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítala Mgr. Gabriela Bahelková a Róbert Štepka.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
13. Záver
Starostka ukončila rokovanie o 20.00 hod a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 3.7.2015
Zapísala:
Overovatelia zápisnice:

Eva Chromá
Ing. Peter Lukačovič
JUDr. Jana Jurčová

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

