Zápisnica č. 7 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 2.3.2016

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 7
a OcZ je uznášania schopné. Ing. Peter Lukačovič a Ing. Matejovič sa ospravedlnili z dôvodu
pracovnej neschopnosti.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Inventarizácia majetku a záväzkov obce – oboznámenie s výsledkami
Žiadosť ARTFABER Radošina o zaradenie objektu za pamätihodnosť obce Radošina
Návrh na mimosúdnu dohodu s firmou DEVELOP GROUP
Informácia o Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy s firmou NATUR-PACK, a.s., o zmluve s firmou
ENVIMETAL
8. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Návrhová komisia: Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka, Mgr. Peter Čierňava
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Siget, Jarmila Šišková
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C1) – splnené
Bod C2) – splnené
Bod C3) –splnené, starostka upozornila vodiča, napriek tomu tam autobus parkuje stále.
Bod C4) – prebieha
4. Inventarizácia majetku a záväzkov obce – oboznámenie s výsledkami

Ekonómka Eva Chromá informovala poslancov o priebehu inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015, ktorá bola vykonávaná v mesiacoch október až
december. Poslanci správu vzali na vedomie.
5. Žiadosť ARTFABER Radošina o zaradenie objektu za pamätihodnosť obce Radošina
Matej Siget – ARTFABER podal žiadosť o zaradenie objektu historickej barokovej sýpky za
pamätihodnosť, do evidencie pamätihodností obce Radošina. Poslanci žiadosť schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0

6. Návrh na mimosúdnu dohodu s firmou DEVELOP GROUP
Starostka informovala poslancov o jednaní vo veci DEVELOP GROUP – výstavba 4 bytoviek.
Poslanci navrhli mimosúdne riešenie sporu a návrh novej zmluvy na výstavbu 4 bytoviek
s podmienkou, že obec dostane dotáciu na výstavbu a úver zo ŠFRB.
JUDr. Escherová – najskôr mal byť vyriešení vzťah s DEVELOP GROUP až potom sa mala stavať
bytovka na Školskej ulici.
Poslanci s mimosúdnym riešením sporu a návrhom novej zmluvy na výstavbu 4 bytoviek súhlasili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
7. Informácia o Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy s firmou NATUR-PACK, a.s., o zmluve
s firmou ENVIMETAL
Prednosta Ing. Bohuš Bartošek informoval poslancov o uvedených zmluvách. Zmluva s firmou
NATUR-PACK rieši zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi
z neobalových výrobkov v obci. Uvedenú zmluvu poslanci vzali na vedomie.
Predmetom zmluvy s firmou ENVIMETAL je systém nakladania s drobným stavebným odpadom.
Uvedenú zmluvu poslanci schválili.
Tiež informoval poslancov o potrebe zriadenia kompostárne na zber bioodpadu, ktorý by sa zberal do
plastových nádob s pravidelným vývozom každé dva týždne alebo nákupom kompostérov.

8. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Žiadosť PZ Havran I. Radošina o finančný príspevok k 70. výročiu založenia PZ Havran vo
výške 2000 €. Žiadosť predniesol osobne predseda združenia Marián Ondrejka. Príspevok chcú využiť
na spolufinancovanie pri vybudovaní pamätného miesta, výrobu propagačných materiálov a pod.
Poslanci uvedenú žiadosť schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
Žiadosť Mgr. Jany Balážovej o odkúpenie časti parcely p.č. 2498/13 o výmere 23 m2, ktorá je
umiestnená pred parcelou, ktorej je vlastníčkou. Všetky poplatky súvisiace s kúpou a prevodom sa
zaväzuje uhradiť.
JUDr. Mária Escherová upozornila na povinnosť zo Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, §9a,
podľa ktorého Obec musí zverejniť zámer predať svoj majetok na svojej úradnej tabuli alebo na
internetovej stránke obce.

Poslanci navrhli dať preveriť či cez uvedenú parcelu nie je vedený vodovod a žiadosť vzali na
vedomie.
Žiadosť Norberta Antalíka a Ing. Daniela Antalíka o odkúpenie parcely č. 2002/8 o výmere 90 m2.
Poslanci uvedenú žiadosť vzali na vedomie a budú o nej rokovať po zverejnení na úradnej tabuli alebo
internetovej stránke ako v predchádzajúcej žiadosti.
Žiadosť Jany Chochulovej o prenájom priestorov – miestnosť na Zdravotnom stredisku na
prevádzkovanie podnikateľskej činnosti - kozmetiky a pedikúry od apríla 2016.
Poslanci uvedenú žiadosť schválili.
Žiadosť P. Bartošeka a manželky o prenájom pozemku parcely č. 4/12. Poslanci žiadosť schválili.
Žiadosť Anny Fiantokovej o odloženie splátok.
Starostka informovala poslancov o zrušení zmluvy o prenájme priestorov s p. Fiantokovou nakoľko
dlh za nájomné a energie činí 1588,38 € za roky 2013-2015.
Oznámenie Reštaurácie s pizzeriou u Pekyho o otváracích hodinách.
Starostka informovala tiež o zrušení zmluvy o prenájme priestorov PZ s Ing. Petrom Lesayom
z dôvodu garážovania požiarneho auta v garáži PZ, ktorú mal v prenájme.
Prednosta informoval o nutnosti zakúpenia UNC stroja v hodnote 6400 € nakoľko starý stroj je
nefunkčný. Poslanci schválili kúpu a navrhli starý stroj ponúknuť formou inzerátu na súčiastky.
Tiež informoval o nutnosti odvodnenia plochy pred ihriskom a cenovej ponuke na odborné ošetrenie 9
ks vybraných stromov v areáli obecného cintorína vo výške 4900 €. Poslanci uvedené návrhy schválili.
JUDr. Jana Jurčová – MUDr. Mancovej nefunguje radiátor v čakárni, pri firme WOOD je otvorený
kanál, pri P.Bartošekovi je zasypaný kanál rozbitými obkladačkami.
Uvedené opravy zabezpečia pracovníci OU.
Mgr. Bahelková – dorobiť chodník na Družstevnej ulici pred Požiarnou zbrojnicou.
František Vičan informoval poslancov o zámere požiarnikov rekonštruovať budovu PZ brigádnicky
a tiež o zámere vybudovať tréningovú plochu požiarnikov za budovou PZ.
6. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítali Mgr. Bahelková a Róbert Štepka
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
7. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 2.3.2016
Zapísala:
Eva Chromá
..........................................
Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Siget
..........................................
Jarmila Šišková
..........................................

