Zápisnica č. 8 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine
zo dňa 24.2.2012

Miesto rokovania: Obecný úrad Radošina
Začiatok rokovania: 17.00 h
Prítomní: poslanci a zamestnanci OU podľa prezenčnej listiny, občania, Ing. Peter Matejovič
a Ing. Zuzana Bednáriková sa ospravedlnili.

1. Otvorenie a program rokovania
Rokovanie otvorila starostka obce JUDr. Marta Kolková. Privítala prítomných a oboznámila ich
s následovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. Návrh VZN o obmedzení hazardných hier
5. Návrh záverečného účtu obce rok 2011, rezervného fondu
6. Inventarizácia majetku a záväzkov obce
7. Správa audítora konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009, 2010
8. Návrh na schválenie projektov - územný plán obce
9. Návrh na schválenie projektov - zberný dvor
10. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Poslanci s uvedeným návrhom programu súhlasili.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. Blažej Rolinec – predseda
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. – člen
Jozef Kučera – člen
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Bahelková
Róbert Štepka
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
B1/ splnené – EKO Schwarz na výzvu reagoval neskoro z toho dôvodu bola podpísaná zmluva s firmou
Márius Pedersen na vývoz odpadu za ceny minulého roka.
B2/ splnené
B3/ prepracovať smernicu na obstarávanie tovaru a služieb pre obec Radošina.

4. Návrh VZN o obmedzení hazardných hier
Poslanci o predloženom návrhu VZN o obmedzení hazardných hier diskutovali. Poslanci Štepka
a Ing. Bartošek navrhli aby sa vypustilo ustanovenie, ktoré sa týka obmedzenia tipovacích automatov
NIKE a LOTO. Ing. Bartošek navrhol prepracovať VZN a predložiť ho k schváleniu na najbližšie
zasadanie. Uvedené VZN poslanci pripravia na najbližšom zasadaní obecnej rady a zverejnia ho
k nahliadnutiu.
5. Návrh záverečného účtu obce rok 2011, rezervného fondu
Ekonómka Eva Chromá informovala poslancov o záverečnom účte obce Radošina za rok 2011,
ktorý je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Hospodársky výsledok za obdobie roka
2011 je prebytok rozpočtu obce vo výške 37653,-- €, z ktorého sa tvorí rezervný fond vo výške 10 %
t.j. 3765,30 €. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Poslanec Kučera mal
námietku, že na konci roka malo byť poslancami určené načo sa použijú ich nevyplatené odmeny.
Nakoľko uvedené je v kompetencii poslancov a pozabudli na to, bude to vyriešené na najbližšom
obecnom zastupiteľstve, poslanci navrhli sumu 16,60 € za účasť poslanca na OcZ. Zamestnanci
vypočítajú uvedenú sumu podľa prezenčných listín z OcZ.
Ekonómka Eva Chromá predložila na prerokovanie tiež Hodnotiacu správu programového rozpočtu
Obce Radošina za rok 2011 a odpovedala na dotazy poslancov k čerpaniu rozpočtu.
6. Inventarizácia majetku a záväzkov obce
V dňoch 1.11.2011 až 31.12.2011 bola prevedená inventarizácia majetku a záväzkov, ktorej
predmetom bol hmotný a nehmotný majetok, ceniny, pokladňa, bankové účty, zásoby, záväzky,
pohľadávky. Inventarizačná komisia pracovala v zložení: Eva Chromá, Irena Zúdorová, Gabriela
Mateičková a Juraj Masrna. Inventarizáciou neboli zistené inventaričné rozdiely.
7. Správa audítora konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009, 2010
Informácie o audite konsolidovanej účtovnej závierky za roky 2009 a 2010 podala ekonómka Eva
Chromá. Overovanie účtovných závierok bolo vykonávané v zmysle zmluvy o audítorskej činnosti
a bolo zamerané na verné zobrazenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia
a z toho vyplývajúce dodržiavanie predpisov. Sieť konsolidovanej účtovnej závierky tvorili: Obec a ZŠ
s MŠ ako dcérska účtovná jednotka.
Názor audítora: „Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec Radošina, vyjadruje verne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok,
ktorý sa skončil k 31.decembru 2009 a k 31. decembru 2010, v súlade so zákonom o účtovníctve
431/2002 Z.z. v platnom znení.“ Audit vykonal Ing. Marián Péteri, audítor SKAu, č.lic.772.
8. Návrh na schválenie projektov - územný plán obce
Starostka obce JUDr. Marta Kolková informovala, že dotácia na vypracovanie územného plánu
obce sa na tento rok požiadať nestihne, nakoľko treba osloviť 41 subjektov a každý má na vyjadrenie

60 dní. Agentúra REPIS navrhla architekta z okolia nakoľko bude musieť osloviť všetky dotknuté
subjekty. Cena územného plánu je 25000,-- €. Čerpanie dotácií na územné plány obcí je plánované na
ďalšie 4 roky. Poslanci sa dohodli, že zriadia komisiu na výber zhotoviteľ – Územný plán obce
Radošina v zložení: Ing. Hauptvogel, PhD., Libuša Lisová, Jozef Kučera.
9. Návrh na schválenie projektov - zberný dvor
Starostka obce JUDr. Marta Kolková informovala poslancov o projekte zberného dvora, ktorý
musí byť podaný do 25.3.2012 a ktorý by mal byť umiestnený v areáli PD Radošinka. Pavol Šugra,
ktorý je vlastníkom pozemku, na ktorom mal byť umiestnený zberný dvor mal námietky a z tohto
dôvodu PD Radošinka navrhlo na prenájom iné parcely. Súčasťou projektu budú uzatvorené
kontajnery na separovaný odpad a traktor. Poslanec Kučera navrhoval vybudovať zberný dvor na
vlastných pozemkoch a nie na pozemkoch družstva, za ktoré budeme musieť platiť nájomné. Ing.
Hauptvogel, PhD. navrhol vybudovať zberný dvor pri čističke a vyžiadať si stanovisko Obvodného
úradu životného prostredia, nakoľko mu starostka oponovala, že bola upozornená Ing. Kučerom, že
niektoré vyhlášky nedovoľujú stavať zberný dvor v blízkosti čističky odpadových vôd. Ing. Bartošek
vyjadril názor, že zberný dvor by mal byť v obci aby nemali občania ďaleko dovážať odpad. Nakoniec
sa poslanci dohodli, že nájomnú zmluvu budú schvaľovať a keď nebude pre obec výhodná bude sa
hľadať iné riešenie.
Projektový zámer „Zberný dvor Radošina“ vo výške 410000,-- € so spoluúčasťou obce na financovaní
vo výške 5 % t.j. 20500,-- € poslanci schválili.
10. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
- Návrh starostky JUDr. Marty Kolkovej na dočerpanie úveru vo výške cca 18500 € na vybudovanie
cesty na Školskej ulici. Poslanci sa vyjadrili, že treba opraviť aj Nádražnú ulicu a Družstevnú ulicu.
Nakoniec sa dohodli, že zriadia komisiu na zhotovenie ciest v zložení: Róbert Štepka, Stanislav
Ondrejka, Ing. Bohuš Bartošek.
- Návrh obecnej rady na zakúpenie osobného automobilu pre potreby obecného úradu, z dôvodu
nevyhovujúceho technického stavu existujúcich vozidiel. Poslanci schválili kúpu nového osobného
auta vo výške do 11.500,-- € s DPH.
- Rokovanie s firmou Stavoprac, s.r.o. Zákamenné na prenájom pozemkov na výstavbu bytoviek.
- Ing. Bartošek sa spýtal starostky na zhotovenie kanalizácie na Družstevnej ulici a na jej možnosť na
zhotovenie cez súkromné pozemky. Starostka navrhla aby sa poslanci stretli na Družstevnej ulici
a pokúsili sa o riešenie v spolupráci s občanmi.
- Starostka informovala o projektovej dokumentácii na výstavbu parkoviska na Družstevnej ulici
oproti cintorínu.
- Návrh starostky na usporiadanie „Majálesu“ v poslednú májovú sobotu v tanečnej sále v spolupráci
s Úniou žien, prípadne inými organizáciami.
- Informácia o projekte na zamestnávanie UoZ - §50j Príspevok na podporu zamestnanosti na
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.
- Žiadosť p. Madarásza o vyriešenie kanalizačnej prípojky 8-bytovky na Piešťanskej ulici, ktorá ide cez
jeho pozemok a on nemôže z tohto dôvodu pozemok použiť na výstavbu. Vecné bremeno na
pozemok pri kúpe nebolo zriadené. Poslanci k uvedenému nemôžu zaujať stanovisko nakoľko sa

nejedná o obecnú bytovku a navrhli mu sprostredkovať na obecnom úrade stretnutie občanov 8bytovky s ním dňa 1.3.2012 o 16.00 h.
- Žiadosť p. Macháča Jozefa o oslobodenie parcely č. 110/1 z platenia dane z nehnuteľnosti nakoľko
uvedená parcela je využívaná ako verejné priestranstvo.
- Návrh poslancov zriadiť fotopasce na miestach kde občania vyvážajú smetie a zároveň ich upozorniť
tabuľami o zákaze vývozu smetia a o monitorovaní priestoru.
Interpelácie p. Lisovej:
- Nedávať do novín mená nakoľko sa jej stalo, že keď upozornila na smetie, ktoré robia vlastníci
domu pri autobusovej zástavke na Nitrianskej ulici prišiel jej jeden občan vynadať.
Tiež v novinách bolo, že p.Lisová a Ing. Hauptvogel sa zdržali pri hlasovaní o poplatku za psa ale, že p.
Lisová navrhla aby sa nezvyšovali dane za stavebné pozemky nebolo zverejnené.
- Ulica Mierová – p. Svrčková – ako sa vyriešila jej sťažnosť?
Odpoveď starostky – na mieste bol posúdiť stav Ing. Lacena zo stavebného úradu a hneď ako bude
možné na cestu oproti p. Svrčkovej sa dá mreža aby voda tiekla do kanála. P. Svrčková s uvedeným
riešením situácie súhlasila.
- V spolupráci so ŽSR lokalitu okolo železnice až po dom p. Vrškovej treba upratať.
- Treba upratať aj chodník od krížovatky po obecný úrad.
- Pracovníci chránenej dielne by mohli tiež pracovať v obci.
Starostka vysvetlila, že oni z dôvodu zdravotného stavu môžu pracovať iba v dielni.
- V dňoch 18. a 19.2. napadol sneh a nakoľko to bolo cez víkend nikto ho neodpratával, zabezpečiť
aby sa sneh odpratával aj cez víkendy.
- Na ceste z Radošiny do Behyniec je veľa odpadu, ktorý je potrebné vyzbierať.
- P. Lendel sa sťažoval p. Lisovej, že keď prídu dažde jeho môže vytopiť, pretože niekto vyváža odpad
do potoka. Navrhla vyvolať rokovanie s povodím Váhu a vyčistiť potok.
- Cez firmu p. Jeleneka niekto naváža odpad autami k železnici a vytvára tam čiernu skládku.
- Upozornila tiež, že každé rokovanie OcZ má byť vyhlasované v rozhlase.
- Občania sa sťažujú na parkovanie p. Páleníkovej Soni na hlavnej ceste.
- Návrh na úpravu stavby Michala Bileného.
Interpelácie p. Kučeru:
- Doriešiť odmeny poslancov.
- Navrhol zasielať pozvánku 15 dní pred rokovaním OcZ a nestalo by sa, že bol na nej zle uvedený
dátum. Poslanci s jeho návrhom nesúhlasili.
- Faktúra za rekonštrukciu vianočných ozdôb – sú to 2 faktúry spolu skoro za 3 tisíc eur, či to nemohli
urobiť pracovníci obecného úradu a mohlo sa ušetriť?
Odpoveď starostky: jedna faktúra je za opravu starých vianočných ozdôb a platba za materiál
predstavuje cca 90 % z ceny a druhá faktúra je za zakúpenie nových vianočných ozdôb.
- „Pred kultúrnym domom sa kopala jama, v ktorej stojí reklamná tabuľa a je to na obecnom
pozemku, bolo na ňu povolenie? Tiež majú umiestnenú prenosnú tabuľu na obecnom chodníku
a zavadzia tam. Keď tam minulý rok kopali, telefonisti tam mali kábeľ.“
Ing. Hauptvogel povedal, že reklamnú tabuľu treba odstrániť.
- „Stromček, ktorý sa mal používať na vianočné osvetlenie je presadený pri potoku a mal byť v strede.
Kto to dovolil?“

- „Garáž stojí v kameňolome – je na ňu povolenie? A gruzinec tam má tiež vybudovaný sklad asi na
obilie a kazí to vzhľad obce.“
- Tiež by rád vedel či má pán, ktorý predáva kebab povolenie na posedenie a terasu.
- Výmer na znečisťovanie ovzdušia na čiastku 3,30 € mu bol doručený poštou za 1,50 €, mali mu to
doručiť pracovníci. Starostka ho informovala, že nakoľko ho pracovníci hľadali a nebol prítomní preto
mu bol doručený poštou.
Interpelácie Ing. Rolinca:
- Správa o Čertovej peci na Markíze – využiť uvedenú lokalitu na propagáciu obce a zistiť na
Archeologickom ústave v Nitre možnosti na prezentáciu a zriadenie minimúzea. Prípadne využiť
eurofondy a prepojiť turistický chodník.
- Na základe uznesenia zastupiteľstva z minulého roka požiadal o informáciu o hospodárení obce za
január 2012.
O hospodárení obce informovala ekonómka Eva Chromá.
Interpelácie Mgr. Bahelková:
- Upozorniť parkujúce autá na Nitrianskej ulici, ktoré ničia vybudované járky.
- Vyrúbanie stromu pri divadielku – poslanec Kučera povedal, že nie je potrebné ho vyrúbať.
Ing. Hauptvogel, PhD. sa spýtal či je oprávnená osoba na obecnom úrade, ktorá povoľuje výrub
stromov. Starostka ho informovala, že Mgr. Chochulová absolvovala školenie a povolenia na výrub
dáva ona.
Poslanec Štepka žiadal o vyrúbanie stromov pri bytovke.
Interpelácie Ing. Hauptvogel, PhD.:
- Čistenie ciest
- Uznesenie a zápisnicu zverejňovať na webstránke s podpismi
- Neuvádzať do novín mená poslancov
11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal Ing. Blažej Rolinec.
Hlasovanie: za 8 poslancov
12. Záver
Starostka obce JUDr. Marta Kolková ukončila zasadanie o 21.00h a poďakovala poslancom za účasť.

V Radošine 24.2.2012
Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Bahelková ............................................
Róbert Štepka

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

