Zápisnica č. 7 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine
zo dňa 2.12.2011

Miesto rokovania: Obecný úrad Radošina
Začiatok rokovania: 17.00 h
Prítomní: poslanci a zamestnanci OU podľa prezenčnej listiny, občania, Jozef Kučera sa ospravedlnil
1. Otvorenie a program rokovania
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce JUDr. Marta Kolková. Privítala prítomných
poslancov, občanov a zároveň sa ospravedlnila poslancom za nesprávne uvedený dátum rokovania
5.12.2011 na pozvánke. Starostka oboznámila prítomných s nasledovným programom rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Návrh VZN na rok 2012
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 a návrh rozpočtu na roky 2012-2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Hlasovanie za program: za všetci poslanci
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Gabriela Bahelková – predseda
Ing. Bohuš Bartošek – člen
Róbert Štepka – člen
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Stanislav Ondrejka
Libuša Lisová
Zapisovateľka: Eva Chromá
Hlasovanie: za 8

proti 0

zdržal sa 0

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
B1/ splnené – starostka v spolupráci s policajtmi skontrolovali parkovanie vozidiel a upozornili
občanov na porušovanie predpisov.
B2/ odkanalizovanie na Nitrianskej ulici parc. č. 198 – práce prebehnú na jar 2012
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B3/ splnené – výzvy na úhradu nedoplatkov odoslané
B4/ splnené – obhliadka vykonaná, riešenie odpredajom nakoľko je ROEP Bzince uzavretý
Starostka informovala poslancov o predloženej žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia budovy ZS“, s registračným číslom OPZ 2011/2.1/02/007, ktorého ciele sú v súlade
s platným PHSR , v nadväznosti na Uznesenie č. 17 OcZ Radošina konaného 19.6.2009. Poslanci
s predloženou žiadosťou súhlasili a zároveň schválili aj zabezpečenie realizácie projektu po schválení
žiadosti o NFP a financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.
4. Návrh VZN na rok 2012
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Radošina
S uvedením VZN - zmenami v cene lesných pozemkov, ktorá vychádza zo zákona oboznámila
poslancov pracovníčka OU Irena Zúdorová. Nakoľko by obec prišla o cca 23.000 € v rozpočte poslanci
navrhli nasledovné zmeny:
Poslanci navrhli zvýšiť ročnú sadzbu dane za stavebné pozemky a tým by sa upravila aj cena za lesné
pozemky, ktorá tento rok výrazne klesla. Proti uvedenému návrhu aby sa zvýšili iba stavebné
pozemky bola poslankyňa Lisová. Ing. Hauptvogel, PhD. navrhol zvýšiť sadzbu dane z pozemkov ornej pôdy na 0,90 % a lesné pozemky na 1,35 %. Ing. Bartošek navrhol zvýšiť lesné pozemky na 2,5
%, Ing. Rolinec navrhol tiež zvýšiť lesné pozemky na 3 % . Napokon sa poslanci dohodli na úpravách
ročnej sadzby dane z pozemkov / §3/ nasledovne:
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady zvýšenie z 0,85 % na 0,90 % - hlasovanie: za všetci
poslanci
b/ trvalé trávne porasty – 0,70 % - hlasovanie: za všetci poslanci
c/ záhrady – zvýšenie z 0,50 % na 0,60 % - hlasovanie: za 7, zdržal sa 1 /Lisová/
d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy – zvýšenie z 1,25 % na 2,5 %
hlasovanie – za 7 poslancov, zdržal sa 1 poslanec /Ing. Hauptvogel , PhD./
e/ rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy – 0,70 % - hlasovanie za
všetci
f/ zastavané plochy a nádvoria zvýšenie z 0,50 % na 0,60 % - hlasovanie za všetci
g/ stavebné pozemky zvýšenie z 0,25 % na 0,50 %
hlasovanie: 1. Návrh:
0,35 % - za 2 poslanci – Lisová, Ing. Hauptvogel, PhD.
0,50 % - za 3 poslanci – Ing. Matejovič, Ing. Bartošek, Štepka
0,60 % - za 3 poslanci – Mgr. Bahelková, Ing. Rolinec, Ondrejka
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2. Návrh:
0,50 % - za 4 poslanci – Ing. Hauptvogel, PhD. , Štepka, Ing. Matejovič, Ing. Bartošek
0,60 % - za 3 poslanci – Mgr. Bahelková, Ondrejka, Ing. Rolinec
Hlasovania za druhý návrh sa zdržala poslankyňa Lisová.
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov zvýšenie z 0,50 % na 0,60 % - hlasovanie za všetci
Daň zo stavieb §4 – zostáva nezmenený
Daň z bytov § 5 – zostáva nezmenený
Oslobodenie od dane z nehnuteľností a zníženie dane § 6 – návrh o vypustenie bodu 1a neprešiel.
Hlasovanie: za 6 poslancov, proti – 2 poslanci /Lisová, Ing. Bartošek/
Poslankyňa Lisová vyjadrila názor, že občanom sme dane zvýšili a mali by sme upraviť aj cenu
pozemkov zariadenia sociálnych služieb. Ing. Matejovič jej oponoval, že uvedené zariadenia
sociálnych služieb by sme mali podporovať.
§ 6,7,8,9,10 - schválené podľa predloženého návrhu.
§ 11 sadzba dane za užívanie verejného priestranstva:
a/ za umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia poskytujúceho služby 2,-- €/deň/m2. Pôvodná
cena 0,331 €/deň/m2 bola navrhnutá na 1,-- €/deň/m2. Poslankyňa Lisová dala návrh zvýšiť uvedenú
sadzbu na 2,-- €/deň/m2 , nakoľko predajcovia, ktorí predávajú tovar pred obecným úradom na
trhovom mieste majú tento nekvalitný a občania sa jej chodia sťažovať. Ing. Bartošek bol tiež za
uvedený návrh, že v obci máme predajne a ľudia si majú nakupovať v domácich prevádzkach.
Hlasovanie: 1,-- €/deň/m2 – za Ing. Rolinec
2,-- €/deň/m2 – za 7 poslancov
b/ za ostatné osobitné užívanie verejného priestranstva podľa §8 ods. 2 tohto VZN 0,50 €/deň/m2
Hlasovanie: za všetci poslanci
§ 12-22 schválené podľa predloženého návrhu
§ 23-29 schválené podľa predloženého návrhu
§ 30, 31 schválené podľa predloženého návrhu
§ 32 – Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady
Pre poplatníkov uvedených v §31 ods.1 písmeno a, – zvýšenie z 0,023 € na 0,028 € na osobu
a kalendárny deň / t.j. z 8,40 € osoba/rok na 10,22 € osoba/rok/
Pre poplatníkov uvedených v § 31 ods.1 písmeno b,c - zvýšenie z 0,079 € na 0,100 €
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Za uvedené návrhy hlasovali všetci poslanci.
Ing. Hauptvogel, PhD. navrhol zabezpečiť verejné obstarávanie na vývoz odpadu. Poslanci navrhli, že
na uvedenú službu nie je potrebné verejné obstarávanie ale rokovať s firmami Marius Pedersen,
Piešťany a Schwarz EKO Topoľčany a dohodnúť najvýhodnejšiu cenu.
§ 33 Určenie poplatku – návrh úpravy, že každý ďalší lístok si môže poplatník zakúpiť za 1,20 € fyzická
osoba a 2,-- € právnická osoba neprešiel. Zostáva cena ako v roku 2011 t.j. 1,-- € fyzická osoba a 1,66
€ právnická osoba. Za pôvodnú cenu hlasovalo 5 poslancov, proti bol Ing. Hauptvogel, PhD., a Mgr.
Bahelková.
§ 34-38 podľa predloženého návrhu.
Poslanci navrhli platiť daň za psa. O uvedenom návrhu sa hlasovalo:
Za daň za psa – 6 poslancov, proti 2 poslanci /Mgr. Bahelková, Ing. Hauptvogel, PhD./
Daň vo výške:
1,-- € - Mgr. Bahelková, Lisová, Štepka, Ondrejka
2,-- € - Ing. Bartošek, Ing. Matejovič
3,-- € - Ing. Rolinec
5,-- € - Ing. Hauptvogel, PhD.
Poslanci odhlasovali daň za psa vo výške 1,-- €.
Za celé VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Radošina hlasovali 6 poslanci za, hlasovania sa zdržali 2 poslanci /Lisová, Ing.
Hauptvogel, PhD./
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Radošina.
Návrh VZN predniesla poslancom ekonómka Eva Chromá, informovala poslancov o návrhu dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
Materská škola

1313,46 € na žiaka /počet žiakov 65/

Školský klub detí

360,82 € na žiaka /počet žiakov 52/

Školská jedáleň

238,92 € na žiaka /počet žiakov 175/

Poslanci uvedený návrh schválili.
VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
Návrh VZN predniesla poslancom starostka obce JUDr. Marta Kolková. Poslanci uvedený návrh
schválili.
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Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Radošina a prenájom hnuteľných vecí vo vlastníctve
obce Radošina
O navrhovaných zmenách v sadzobníku informovala poslancov zamestnankyňa OU – Zúdorová:
Bod 4.1 Prenájom zasadačky pod obecným úradom
a/ v letnom období do 4 hodín vrátane

20,-- €, do 8 hodín – 40,-- €

b/ v zimnom období do 4 hodín vrátane 40,-- €, do 8 hodín – 80,-- €
hlasovanie: za 6 poslancov, proti 1 poslankyňa /Lisová/, zdržal sa 1 poslanec /Ing.Hauptvogel, PhD./
Bod 4.2 – nezmenený
Bod 4.3 – Prenájom tanečnej sály zmena bod a/ zo 66,-- € na 70,-- €, bod b/ zo 132,-- € na 140,-- €
Hlasovanie: za všetci poslanci
Bod 4.6 – Prenájom zasadačky v kultúrnom dome Bzince – zmena bod a/ zo 16,-- € na 20,-- €, bod b/
z 33,-- € na 60,-- €
Hlasovanie: za všetci poslanci
Bod 7. Prenájom nádoby na odvoz TKO z územia obce Radošina – z 13,50 € na 15,-- €
Hlasovanie: za všetci poslanci
Bod 8. Prenájom strojových zariadení – zmena v sadzobníku
a/ traktor – zo 17,-- € na 20,-- € + prejazd 1,50 €/km
f/ vibračná doska - zo 17,-- € na 20,-- €/deň
Hlasovanie: za všetci poslanci
Za celkový sadzobník hlasovali všetci poslanci.
5. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 a návrh rozpočtu na roky 2012-2014
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011 a návrh rozpočtu na roky 2012-2014 predniesla ekonómka Eva
Chromá. Poslanci po dotazoch, na niektoré položky rozpočtu a po ich vysvetlení uvedené návrhy
schválili:
Rozpočet
Príjmy
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy ZŠ s MŠ
Spolu príjmy
Výdavky
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2011

2012

2013

2014

1517460
47199
34851
15647
1615157

942916
5909
18644
8525
975994

947449
5909
0
8525
961883

969742
5909
0
8525
984176

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu výdavky

945710
570732
28532
1544974

888774

902279

951168

39437
928211

31140
933419

19730
970898

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012
Návrh plánu kontrolnej činnosti predniesla Ing. Bednáriková. Ing. Rolinec sa spýtal na smernicu
o verejnom obstarávaní, či obec a ZŠ s MŠ postupujú podľa nej. Tiež sa poslanci dotazovali na
výmenu okien v ZŠ s MŠ a hovorili o platnom uznesení OcZ z minulých rokov, kedy je riaditeľ ZŠ s MŠ
povinný dať si odsúhlasovať väčšie výdavky na opravy a údržbu a investície.
7. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Žiadosť DHZ Radošina o zakúpenie hasičskej striekačky v hodnote 8000,-- €. Uvedená výška je už
zahrnutá v rozpočte na rok 2012.
Žiadosť DHZ Bzince o zakúpenie savíc, súťažných opaskov a hadíc v hodnote 1000,-- €. Poslanci
navrhli, aby si uvedené zapožičiavali od DHZ Radošina.
TJ ŠK Radošina žiadosť o bezplatný prenájom KD Radošina na štefánsku tanečnú zábavu, škody
vzniknuté na majetku samozrejme v adekvátnom rozsahu uhradia. Poslanci súhlasili. Ing. Beňo
zároveň podal správu o činnosti klubu a navrhol oplotiť multifunkčné ihrisko a riešiť správcu.
Poslanec Štepka navrhol zakúpiť 8 miestne auto, ktoré by sa využívalo na dopravu futbalistov, detí
a dôchodcov.
Žiadosť FC Bzince o príspevok 1500,-- € na činnosť. Poslanci schválili 1000,-- €.
Žiadosť klubu dôchodcov o zabezpečenie energií v zelenom dome, dopravy na kultúrne
podujatia, zakúpenie mrazenej ryby na spoločné vianočné posedenie, bezplatné poskytnutie
priestorov svadobky v KD a obhliadka povale zeleného domu, kde by dôchodcovia mohli vykonávať
športovú činnosť. Zároveň starostka informovala poslancov, že budú dôchodcom mužom od 62 rokov
a ženám od 60 rokov poskytnuté nákupné poukážky spoločnosti LE CHEQUE DEJEUNEUR vo výške 7,-€. . Poslanci súhlasili.
Žiadosť SLOV FOREST – Á.J. Krnča o zníženie daní – uvedené poslanci prejednali pri schvaľovaní VZN.
Žiadosť PD „Radošinka“ Veľké Ripňany o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo výmere celkom 16 ha
8295 m2 na prevádzkovanie poľnohospodárskej prvovýroby. Ponúkané nájomné vo výške 80,-€/ha/rok a zároveň ponúkli možnosť zriadenia zberného dvora na stredisku ŽV Radošina. Starostka
informovala poslancov , že uvedenú pôdu má prenajatú Agropark Radošina a bola mu daná výpoveď
z dôvodu neuhradenia prenájmu.
Žiadosť KKP Močenok o finančnú podporu k Vianociam 2011 pre 3 našich občanov. Poslanci uvedenú
žiadosť neschválili, nakoľko KKP bola schválená úľava na dani z nehnuteľnosti.
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Žiadosť MUDr. Hertelovej a MUDr. Kolkovej o započítanie nákladov na výmenu rozvodov vody
v prenajatých priestoroch. Poslanci súhlasili s výškou 300,-- € pri každej uvedenej žiadosti
a upozornili, že uvedené práce si musia lekári v budúcnosti dohodnúť vopred s OcZ.
Interpelácie poslancov:
Libuša Lisová – sa spýtala starostky či je už uzatvorená zmluva na poistenie majetku s Generali?
Starostka jej odpovedala, že sa poistenie už dojednáva. Informačná tabuľa smer Topoľčany je
zarastená. Na autobusovej zástavke na Nitrianskej ulici je neporiadok, vyzvať vlastníčku
nehnuteľnosti p. Kocánovú k jeho odprataniu. Vyzvať majiteľa auta s ŠPZ PN, ktoré sa nachádza pred
Petrušom k odprataniu.
Mgr. Gabriela Bahelková sa spýtala, či sa nedá urobiť niečo s mrežou, ktorá je namiesto chodníka
pred nehnuteľnosťou p. Sigeta Miloša nakoľko sa na mreži tvorí námraza a hrozí nebezpečenstvo
úrazu.
Ing. Zuzana Bednáriková sa spýtala či zamestnanci neodvezú lístie spred domova dôchodcov,
starostka jej odpovedala, že lístie priebežne zamestnanci odvážajú a budú na to upozornení.
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. navrhol zistiť plán rozmiestnenia hasičských hydrantov.
Ing. Blažej Rolinec a Ing. Pavol Matejovič informovali, že sa pýtali bývalého starostu na povinnosť,
ktorá plynie zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – revitalizácia centra a to
vytvoriť 5 pracovných miest pre MRK a on o uvedenom nevedel. Poslancov bola poskytnutá zmluva
k nahliadnutiu, kde sa obec k uvedenému zaviazala.
Ďalej poslanci navrhli vypracovať smernicu o nákupe tovaru a služieb pre obecný úrad a základnú
školu.
Ing. Rolinec sa spýtal na hospodárenie obce – informácie podala ekonómka Eva Chromá.
Starostka informovala poslancov o prípravách na vybudovanie parkoviska pred cintorínom, že
predchádzajúci starosta dal objednávku na projekt vybudovania parkoviska Ing. Bečkovi a ona v tom
pokračuje.
8. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesla Mgr. Bahelková.
Hlasovanie: za 8 poslancov

9. Záver
Starostka obce JUDr. Marta Kolková ukončila zasadanie o 21.30 h a poďakovala poslancom za účasť.
V Radošine 2.12.2011
Zapisovateľka : Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Libuša Lisová

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

Stanislav Ondrejka .......................................................
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