Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine za dňa 4.septembra 2009
Začiatok rokovania : 19: 00 hod
Neprítomní: L. Lisová, Ing. B. Rolinec
18. rokovanie OcZ v Radošine otvoril starosta obce Ing. F. Šugra a predložil návrh nasledovného
programu:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. Žiadosť obce Nitrianska Blatnica o stanovisko k realizácii stavby ČOV Nitrianska Blatnica v
kat. úz. Radošina
5. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. P. Hauptvogel, Ing. P. Matejovič, J. Bartovič,
za overovateľov zápisnice R. Štepka a P. Matejovič, za zapisovateľa Mgr. G. Bahelková.
Návrhy boli jednohlasne schválené.
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrolu prečítala V. Kršková.
1. Práce pri preložení panelu nachádzajúceho sa v koryte potoka Bznice budú v najbližšej dobe
vykonané a splnené.
2. Po rokovaní Obecnej rady s obyvateľmi obytného domu na parc.č. 399/16 boli pripravené
návrhy nájomných zmlúv na parc. č. 399/21 – 24 a predložené na schválenie.
3. Nájomné zmluvy boli pripravené a predložené na schválenie
4. Rokovanie so štatutárnymi zástupcami ZŠ s MŠ sa uskutočnilo. Starosta obce prečítal list od
vedúcej školskej jedálne, v ktorom je uvedené, že školská jedáleň vyjde v ústrety občanom obce,
ktorí majú záujem stravovať sa v ŠJ. Do konca roka sa navýši suma pre ŠJ o 1 500 eur pre ďalšiu
pracovnú silu potrebnú pre danú prácu. Výhodné to bude i pre MŠ, pretože sila, ktorá pracuje pre
MŠ na polovičný úväzok bude môcť vykonávať činnosť na plný úväzok. Ak nebude zo strany
občanov záujem o stravovanie, situácia sa prehodnotí a zmení od januára budúceho roka.
5. Užívatelia pozemkov – dielu 8, 6, 4 a 2 boli pozvaní na rokovanie Obecnej rady. Na predmetné
pozemky bude pripravený návrh nájomných zmlúv.
6. S NSK rokoval starosta obce, ktorý prítomných oboznámil s písomným stanoviskom NSK vo
veci prevodu miestnych komunikácií na obec .
7. Rokovania s A. Vadrnovou prebehlo úspešne za účasti starostu obce. Kúpna zmluva bola
predložená na Katastrálny úrad, Správu katastra Topoľčany na rozhodnutie o vklade vlastníckeho
práva. Obec kupuje danú parcelu za účelom vybudovania parkoviska pri miestnom cintoríne.
8. Občania boli vyzvaní na zaplatenie stočného.

9. Ing. Lesay bol vyzvaný k zabezpečeniu staveniska na výstavbu bytovky. V prípade, ak stavbu
nebude realizovať obec ho môže požiadať o vrátenie pozemku. R. Štepka sa pozastavil nad
úpravou pozemku, ktorý je zarastený burinou, sú tam jamy po prácach.
10. Uskutočnili sa i rokovania s DPZ na zakúpenie požiarnej techniky. Problém je v zastaraní
strojov. OcZ sa tým bude naďalej zaoberať.
Nasledovala správa kontrolóra, ktorú prečítala Ing. Z. Bednáriková. Na OÚ vykonala kontrolu
spolu s ekonómkou obce E. Chromou. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, účtovníctvo je
vedené správne, vyskytlo sa len zopár nejasností menšieho významu. Predmetom kontroly bol
stav účtovníctva v ZŠ s MŠ, ktoré vykonala v spolupráci s ekonómkou školy M. Antalíkovou.
Tiež neboli zistené žiadne nedostatky, len zopár nejasností menšieho významu, týkalo sa to
preplácania cestovného učiteľom zúčastňujúcich sa školení. Ing. Hauptvogel PhD.jasne vysvetlil
podmienky preplácania, o ktorých bol upovedomený i riaditeľ školy.
4. Žiadosť obce Nitrianska Blatnica o stanovisko k realizácii stavby ČOV Nitrianska
Blatnica v kat. úz. Radošina.
Obec Nitrianska Blatnica má záujem vybudovať ČOV v kat. úz. Radošina a prečerpávať
splašky cez územie obce Radošina, s čím starosta obce nesúhlasí. Záujem zo strany obcí
Ardanovce a Svrbice o stavbu ČOV nie je. Je vyprojektovaná dokumentácia pre obec Bzince.
5. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
V došlej pošte sa poslanci vrátili k niektorým bodom z predchádzajúceho uznesenia. Bod
č. 6. Rokovanie s NSK o vysporiadaní vlastníckych práv k pozemkom na území obce Radošina.
Ing. Matejovič a Ing. Hauptvogel PhD. navrhujú spracovať návrh a uvažovať nad odpredajom
budovy domu opatrovateľskej služby. Obec nevlastní pozemky v okolí budovy Domova
dôchodcov. Obec na rozširovanie ani prevádzkovanie Domova dôchodcov nemá finančné
prostriedky. Zároveň boli poslanci informovaní o havarijnom stave budovy Kultúrneho domu
v Radošine. Všetky finančné prostriedky získané z predaja budovy s. č. 13 budú použité na
opravu kultúrneho domu.
Bod č.5 z predchádzajúceho uznesenia, v ktorom sa má rokovať o predaji pozemkov, už
nie je záujem zo strany občanov o odkúpenie ale o prenájom. Nájom bude vypočítaný podľa
VZN obce.
Žiadosť J. Krškovej, Družstevná 91 o zámenu, doplatenie rozdielu pozemkov parc. č.
101/16. Zo žiadosti nie sú zrejmé vlastnícke vzťahy, ani možný predmet zámeny. OcZ navrhlo
vyzvať J. Krškovú o podanie žiadosti o kúpu pozemku.
Žiadosť M. Gálika o schválenie splátkového kalendára. M. Gálik mešká s 3 splátkami, nie
je to po prvý raz. Bude vyzvaný na úhradu celej sumy.
Žiadosť o finančný príspevok pri príležitosti stretnutia 60-ročných. Obec aj v budúcnosti
k podujatiu prispeje formou upomienkového darčeka pre každého účastníka. Týmto darčekom
budú obdarovaní všetci jubilujúci občania pri ich stretnutiach.
Žiadosti DHZ Bzince o povolenie hodovej tanečnej zábavy OcZ vyhovelo a navrhlo
odpustenie poplatku za prenájom sály.
Oznámenie údajov a vyjadrenie WOOD s.r.o. k poplatku za stočné zobrali poslanci na
vedomie. V oznámení bola uvedená suma za stočné, vedenie WOOD s.r.o.nesúhlasí s platbou,
pretože veľká časť vody je použitá na pôdu a nejde do stočného.

Na vedomie poslanci vzali cenovú ponuku firmy Microwell s.r.o na overenie
ultrazvukového systému merania prietoku odpadových vôd. Spolupráca s firmou je dobrá, dlhú
dobu a bude pokračovať i naďalej.
Na vedomie bolo vzaté aj rozhodnutie Daňového riaditeľstva SR vo veci dani za jadrové
zariadenie.
Starosta obce prečítal list od občanov obce, v ktorom žiadajú riešenie líp na miestnom
cintoríne. Nakoľko sa už viac rokov nerobila údržba stromov, práce sú potrebné, na jej vykonanie
bude prizvaný profesionál a vykonať sa môže v čase od 30.10. do 30. 3. v čase vegetačného
pokoja, tiež so súhlasom životného prostredia. Ing. P. Matejovič navrhol vysadiť stromy i do
novej časti cintorína. V. Kršková vyjadrila nespokojnosť nad umiestnením hrobov. Pracovníci
pohrebnej služby budú musieť rokovať s OÚ o mieste vykopania jamy pre zosnulého, aby sa
zachoval poriadok. V ďalších bodoch, ktoré predniesol starosta boli poslanci oboznámení s
konaním posedenia pri príležitosti uvítania detí do života, na ktorú pozval všetkých poslancov.
Sporom medzi susedmi G. Banák a V. Vlasák, jedná sa o oplotenie a spadnutý betónový základ,
sťažnosť preverí stavebný úrad. Bol podaný podnet na prokuratúru P. Jánoša za nepovolenú
stavbu terasy na Čertovej peci. P. Matejovič sa informoval, kto realizoval a financoval výstavbu
ihriska v Bzinciach, nakoľko dochádza k dezinformáciám, že celú výstavbu financuje Ing. M.
Ondrejka, napriek tomu že stavba je financovaná najmä z rozpočtu obce Radošina.
6. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal Ing. P. Hauptvogel PhD.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov
7
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní 7
Hlasovanie: za:
7
proti
0
zdržali sa
0
7. Záver
Starosta poďakoval všetkým poslancom a ukončil rokovanie.
V Radošine 5. 9. 2009
Zapisovateľ: Mgr. G. Bahelková
Overovatelia: R. Štepka
P. Matejovič

