Zápisnica č. 14 z rokovania mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva
Obce Radošina konaného dňa 18.5.2017
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. Peter Matejovič sa zo služobných dôvodov ospravedlnil.
Program rokovania mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva:
1. Obecné zastupiteľstvo schválilo v úvode za členov návrhovej komisie Mgr. Petra Čierňavu,
Jarmilu Šiškovú a Róberta Štepku. Za overovateľov zápisnice Ing. Petra Lukačoviča a JUDr.
Janu Jurčovú
2. Druhým

bodom

bolo

Predloženie

žiadosti

o nenávratný

finančný

príspevok

na

sprostredkovateľský orgán v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 pre projekt s názvom:
„Zníženie energetickej náročnosti Obecného polyfunkčného domu v obci Radošina“ s výškou
celkových

oprávnených

výdavkov

projektu

v sume

1.062.811,80

EUR

a

5%

spolufinancovanie zo strany obce vo výške 53.140,59 EUR. JUDr. Escherová pripomienkovala,
že nemala k dispozícii projekt. Starostka obce opakovane uviedla, že projekt je k dispozícii na
Obecnom úrade. Zároveň oboznámila poslancov s predpokladaným časovým horizontom
vyhodnotenia projektu. Súčasťou projektu rekonštrukcie je výmena všetkých okien, oprava
a zateplenie strechy, zateplenie fasády, nové kúrenie, elektrické rozvody, vzduchotechnika
a výťah.
3. Tretím bodom bolo predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybudovanie
technického vybavenia učební v Základnej škole v Radošine, realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho
druhu v základných školách“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným programom rozvoja obce. Je to projekt, ktorý rieši riaditeľ základnej školy Mgr.
Fekula a v prípade priznania tohto NFP by v škole vznikla úplné nová učebňa výpočtovej
techniky.
4. Starostka oboznámila prítomných poslancov s listom, ktorý bol na Obecný úrad doručený
práve 18.5.2017. Išlo o stanovisko Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra č. EO 67/2017 zo

dňa 12.5.2017 o možnosti vytvorenia novej ulice, kde by vznikli pozemky na individuálnu
výstavbu. Vzhľadom k tomu, že Obec Radošina nemá vo svojom vlastníctve žiadne voľné
pozemky vhodné na novú ulicu, a taktiež nemá k dispozícii ani potrebné množstvo ornej
pôdy, za ktorú by mohla zameniť pôdu na stavebné pozemky s Nitrianskym biskupstvom, do
úvahy prichádza len druhá možnosť - vybudovanie potrebnej infraštruktúry biskupstvom
a následný predaj záujemcom o individuálnu bytovú výstavbu v kat.území Radošina, parc.č.
787/1 a 786, ktoré sú vedené na LV 975. Plánovaná komunikácia medzi stavebnými
pozemkami bude situovaná tak, aby obslúžila parcely biskupstva na oboch stranách
komunikácie, čím by sa náklady na vybudovanie infraštruktúry delili na väčšiu výmeru
predaných pozemkov vo vlastníctve biskupstva. Poslanci s navrhovanou druhou možnosťou
súhlasili.
5. Mgr. Andrej Siget navrhol zrušenie bodu č.6 Uznesenia č.13 z Obecného zastupiteľstva zo dňa
15.3.2017, ktoré sa týkalo uzamknutia dvoch brán na futbalové ihrisko. Pridali sa aj ostatní
poslanci a súhlasili so zrušením tohto uznesenia, nakoľko občania reagovali negatívne na
uzatvorené ihrisko a žiadali, aby ihrisko bolo deťom dostupné kedykoľvek.
Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal Mgr. Peter Čierňava
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0

Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 18.5.2017

Zapísala:
Overovatelia zápisnice:

Eva Chromá
JUDr. Jana Jurčová
Ing. Peter Lukačovič
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