Zápisnica č. 8 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 21.4.2016

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 8
a OcZ je uznášania schopné. Ing. Matejovič sa ospravedlnil z dôvodu pracovnej neschopnosti.

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Projekt Zberný dvor – schválenie podkladov a zmlúv
Develop group, a.s. – schválenie požiadaviek na mimosúdnu dohodu
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radošina za rok 2015
Záverečný účet Obce Radošina za rok 2015
Informácie o projektoch Obce
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/1 /Zdržala sa JUDr. Mária Escherová/
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Návrhová komisia: Mgr. Peter Čierňava, Ing. Peter Lukačovič, JUDr. Jana Jurčová
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C1) – budúce rokovanie OcZ
Bod C2) – budúce rokovanie OcZ
4. Projekt Zberný dvor – schválenie podkladov a zmlúv
Starostka obce informovala poslancov o Zmluve o službách s firmou e-dotácie s.r.o. Nitra,
ktorej predmetom bude vypracovanie ŽONFP, externý manažment, verejné obstarávanie a ďalšie
služby ohľadom projektu triedeného zberu komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky

rozložiteľného odpadu. Odmena za poskytnuté služby vo výške 1800 €, 3 % celkových oprávnených
nákladov Projektu a DPH. Spoluúčasť obce na financovaní projektu je 5 %.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
5. Develop group, a.s. – schválenie požiadaviek na mimosúdnu dohodu
Firma Develop group požaduje uzatvorenie dodatku k pôvodným zmluvám a schválenie výstavby 4
bytových domov v Radošine ich firmou ako zhotoviteľom v rokoch 2016 a 2017. Podpísanie dodatku
na dodávku projektovej dokumentácie na výstavbu bytových domov a uznesenie o uzavretí bankovej
záruky na krytie úveru. Poslanci súhlasili s výstavbou bytových domov firmou Develop group aj
s uzavretím bankovej záruky ale projektovú dokumentáciu chcú mať k nahliadnutiu dopredu.
Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu požiadať sú o predĺženie lehoty na mimosúdnu
dohodu.

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radošina za rok 2015
Hlavná kontrolórka obce Ing. Bednáriková Zuzana sa z dôvodu pracovnej neschopnosti nemohla
zúčastniť rokovania OcZ. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 predložila a odporučila v zmysle §
6 ods. 10 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2015 s výrokom celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad. Správu poslanci vzali na vedomie.
7. Záverečný účet Obce Radošina za rok 2015
Ekonómka Eva Chromá informovala poslancov o hospodárení obce. Prebytok rozpočtu v sume
202078,26 € bol upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 90000 € a nevyčerpané
prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume 3170 € a vysporiadanie zostatku finančných
operácií vo výške 19536,32 €. Upravené hospodárenie obce vo výške prebytku v sume 89371,84 €
navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % prebytku rozpočtu a to vo výške
8937,18 €. Tiež oboznámila poslancov o úprave rozpočtu k 31.3.2016 z dôvodu zmeny kóda zdroja
financovania, jedná sa o položky financované zo štátneho rozpočtu.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
8. Informácie o projektoch Obce
Starostka obce informovala o :
- rekonštrukcii a prístavbe MŠ, ktorá bude prebiehať v mesiacoch máj až august a škôlka počas
letných prázdnin bude zatvorená,
- projekt na prekrytie amfiteátra vo výške cca 50000€,
- o ukončenej rekonštrukcii sociálnych zariadení na ZS.
JUDr. Jurčová navrhla zverejniť v obecných novinách náklady na rekonštrukciu podľa jednotlivých
položiek.
9. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
MUDr. Naňová – predniesla žiadosť o prešetrenie oplotenia na Hôrke, nakoľko bol zamedzený prístup
ku skale nelegálnou stavbou nakoľko je veľká časť pozemku obecná. Žiada o zverejnenie stanoviska
k stavbe v obecných novinách.

Starostka uvedenú nelegálnu stavbu prešetrí.
Sťažnosť p. Gabriely Krajčírovej, že niekto postriekal neznámou chemikáliou svah pred vstupom do
jej záhrady z Nitrianskej ulice. Žiada o prešetrenie uvedených skutočností.
Sťažnosť vybaví komisia verejného poriadku.
Starostka informovala poslancov:
- o výpovedi z nájmu nebytových priestorov Ing. Lesayovi, ktorý mal prenajatú Požiarnu zbrojnicu.
Požiarna zbrojnica sa bude využívať na garážovanie požiarneho auta,
- žiadosti o umiestnenie mliekomatu p. Kochanová.
Prednosta Ing. Bartošek informoval o:
- stavaní mája v sobotu 30.4.2016, bude sa podávať guláš a nápoje,
- žiadosť záhradkárov o prenájom pozemku na Družstevnej ulici vo výmere cca 20x10 m
- orezávanie stromov na cintoríne v mesiaci máj,
- navrhol kúpiť podkop k UNC stroju, ktorý by obec využívala pri budovaní chodníkov,
- na ulici kpt. Nálepku vybrať obrubník a doložiť dlažbu.
Poslanci:
Jarmila Šišková – žiada pokosiť ihrisko v Bzinciach. Poslanci navrhli zistiť cenovú ponuku od firiem,
ktoré sa zaoberajú kosením a následne dať ihrisko pokosiť.
- predniesla žiadosť rodiny Pitákovej o vyriešenie prechádzania nákladných automobilov okolo jej
pozemku,
- sťažnosť na p. Sigetovú redaktorku Radošinských novín vo veci nezverejnenia dvoch článkov, ktoré
napísala do novín.
JUDr. Mária Escherová – sa spýtala na projekt rekonštrukcie kultúrneho domu – projekt čaká na
výzvu
- žiadala zverejniť územný plán na internete
- na Nádražnej ulici vedľa potoka je poškodený kanalizačný poklop.
Mgr. Peter Čierňava – na Hečkovej ulici dosypať štrk do výmolov, vyzvať rodinu Chramazdovú na
opravu cesty po rozkopávke, vyzvať vlastníka nehnuteľnosti na ulici Školskej na odpratanie sudov
a železných tyčí.
Mgr. Gabriela Bahelková – informovala o usporiadaní rodičovskej zábavy dňa 28.5.2016.
Ing. Peter Lukačovič – žiadal vyzvať firmu, ktorá realizovala verejné osvetlenie v obci o opravy
svietidiel, ktoré už dlhšie nesvietia.
10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal Mgr. Peter Čierňava.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
6. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 21.4.2016
Zapísala:
Eva Chromá
..........................................
Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Bahelková
..........................................
Róbert Štepka
.........................................

