Zápisnica č. 5 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 21.9.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 17.00 hod. Komunitné centrum
1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila starostka obce a privítala prítomných . Počet prítomných poslancov je 8
a OcZ je uznášania schopné. Mgr. Bahelková sa ospravedlnila.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Prehliadka Komunitného centra Radošina
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Návrh štatútu, poslania a hlavných úloh komisií Obecného zastupiteľstva v Radošine
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina č. 1/2015
Informácie o dokončených a nových projektoch Obce
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

OcZ vynechalo 5. bod programu a schválilo program rokovania. Hlasovanie: za/proti/zdržal sa –
8/0/0
2. Prehliadka Komunitného centra Radošina
Starostka obce JUDr. Marta Kolková previedla poslancov po vynovenej budove a oboznámila
ich s činnosťou Komunitného centra.

3. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: JUDr. Mária Escherová, Ing. Peter Matejovič, Róbert Štepka
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Mgr. Peter Čierňava, Jarmila Šišková
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0

4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C1) – Štatút komisií – v riešení.
Bod C2) – žiadosti o dotácie – v riešení.
Bod C3) – žiadosť Horváth – v riešení.

Bod C4) – Výzva Chramazda – rozkopávka zabetónovaná, asfalt položia.
Bod C5) – Zastupovanie MUDr. Lepeyovej - v riešení.

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina č. 1/2015
Hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Bednáriková oboznámila poslancov so správou o kontrolnej
činnosti k 31.7.2015. Poslanci uvedenú správu vzali na vedomie.
7. Informácie o dokončených a nových projektoch Obce
Starostka obce JUDr. Marta Kolková informovala poslancov:
- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Radošina – projekt je ukončený a bol
doteraz financovaný zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 174574,24 €, vlastné zdroje obce vo výške
37285,69 €.
- Komunitné centrum Radošina –projekt je ukončený a bol doteraz financovaný zo zdrojov EUa ŠR vo
výške 126151,57 € a z vlastných zdrojov obce 12519,18 €.
- Rozšírenie materskej školy – vo výške príspevku 90 000 €, spolufinancovanie obce vypracovanie
projektu a vybudovanie základov.
- Rekonštrukcia kultúrneho domu – projekt podaný.

8. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
- Ing. Milan Beňo – zviditeľnenie jaskyne Čertova pec – vypílenie stromov, ktoré zakrývajú výhľad od
hlavnej cesty.
Nakoľko sa nejedná o obecné pozemky poslanci uložili vyvolať stretnutie s p. Ábelom na vypílenie
stromov.
- OZ Hlavina – oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí a žiadosť o oslobodenie od poplatku za
prenájom priestorov – Radošinské Vianoce v KD s nasledovným programom:
11. a 12.12.2015 Radošinské naivné divadlo – Zmiešaná štvorhra
13. a 19.12.2015 Divadlo Hlavina – Súpis dravcov
20.12.2015 Divadlo Hlavina junior – Snehová kráľovná
Poslanci uvedenú žiadosť schválili.
- Wineglass, Bratislava – žiadosť o prenájom priestorov na ul. Piešťanskej.
Poslanci uložili pripraviť podklady k prenájmu nebytových priestorov v budove bývalej Charity.
- Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty k nehnuteľnostiam na Nitrianskej ulici od autobusovej
zastávky smerom na Bzince.
Poslanci žiadosť vzali na vedomie.
- Žiadosť Kladie Beňovičovej a Igora Šišku – o odkúpenie parcely v Bzinciach.
Poslanci uložili ponúknuť pozemok na odpredaj za sumu 7 €/m2 a zhotovenie geometrického plánu.
Interpelácie poslancov, rôzne
Starostka informovala:
- Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov od 1.11.2015 do 31.12.2015.
- Vyjadrení hygieny k vybudovaniu muštárne, zriaďovacie náklady by boli cca 40000 €.
- Žiadosť obce o prenájom oceľovej kôlne - ponuka p. Antalíka Nórberta vo výške 500 €/mesačne.

Poslanci uložili pripraviť ponuku na prenájom uvedených priestorov.
- Dopravné značenie v obci spracováva Ing. Streďanský pripravuje pasportizáciu ciest.
- Doplnenie p. Stanislava Antalíka do komisie životného prostredia.
Ing. Bohuš Bartošek informoval o:
- Ponuke na orezávanie stromov na cintoríne ponuka v prvej etape vo výške 5000,-- € v ponuke je
odborné ošetrenie 9 ks stromov.
Poslanci cenovú ponuku schválili.
JUDr. Mária Escherová – doplnenie osvetlenia na zastávku na Nitrianskej ulici.
Poslanci uložili zabezpečiť osadenie osvetlenia 1 ks lampy pri autobusovej zastávke.
Mgr. Peter Čierňava – navrhol opíliť vŕbu pri ihrisku. Navrhol tiež spracovať štatistiku spotreby
elektrickej energie na verejnom osvetlení podľa jednotlivých mesiacov.
Róbert Štepka – navrhol umiestniť zrkadlo pri výjazde z Nádražnej ulice na Družstevnú. Vyzvať
občanov aby si ostrihali dreviny, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií. Poslanci uvedenú žiadosť
schválili.
Ing. Peter Lukačovič – vybudovanie chodníka na ulici kpt. Nálepku.
Jarmila Šišková – predniesla sťažnosť p. Pitákovej zo Bziniec o rušení nočného kľudu
prevádzkovateľom krčmy v Bzinciach. Žiadala o odstrániť skládku konárov v Bzinciach. Spýtala sa
tiež kedy budú sfunkčnené hydranty v Bzinciach. Starostka jej odpovedala, že prebieha jednanie
s firmou ZsVAK Topoľčany a v priebehu októbra by mali byť hydranty sfunkčnené.
Poslanci uložili zverejniť zoznam neplatičov a vymáhanie pohľadávok formou exekúcie.

9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal Ing. Peter Matejovič, JUDr. Mária Escherová a Róbert Štepka.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
10. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 21.9.2015
Zapísala:
Overovatelia zápisnice:

Eva Chromá
Jarmila Šišková
Mgr. Peter Čierňava
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