Zápisnica z 23. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošine zo dňa 18. Júna 2010
Začiatok rokovania: 19:00 hod
Neprítomní: J. Bartovič
23. 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. Správa nezávislého audítora pre OcZ obce Radošina
5. Správa o overení súladu Výročnej správy s Úctovnou uzávierkou v zmysle zák č. 540/2007 Zz
§ 23 ods. 5
6. Informácia Úradu vlády SR o schválení žiadosti obce Radošina o poskytnutie podpory lokálnej
stratégie komplexného prístupu
7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia 2.2 Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky z Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast s názvom
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Radošina“
8. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
9. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. P. Matejovič, Ing. P. Hauptvogel PhD, P. Matejovič
Za overovateľov zápisnice: V. Kršková, R. Štepka
Za zapisovateľa: Mgr. G. Bahelková
Návrhy boli jednohlasne schválené.
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania Obecného zastupiteľstva
Body z mimoriadneho rokovania OcZ boli splnené. Na novej ulici Kpt. Nálepku sa musia spevniť
betónové okraje pre majiteľov nových domov, tí si však neodstránili stavebný materiál z
obecného pozemku.
Uznesenie posledného rokovania OcZ.
Bod 1: je splnený z časti, pretože popri ceste stojí veľa áut, preto nie sú všetky jarky vyčistené.
Ing. P. Hauptvogel, PhD navrhuje upozorniť správu potokov o vyčistenie brehu potoka pod
mostom a ďalej.
Bod 2: splnený
K prípravám osláv pri príležitosti výročia ochotníckeho divadla v Radošine sa vyjadril Ing. P.
Matejovič. Kniha je v tlači. KD je v zlom stave, v kuchyke vyviera z guličky voda, vydúva
parkety v sále. Obecná rada urobí obhliadku KD a je doplnená o členov R. Štepka a M.
Escherová.
Bod 3: sa rieši. Panel v potoku Bzince sa vymení za menší.
Bod 4: rieši sa. Starosta obce niekoľkokrát vyzval občana P. Nemca za účelom úpravy pozemku.
Ak nezareaguje na poslednú výzvu, bude privolaná polícia.

Bod 5: splnené.
Bod 6: splnené. Klávesová nástroj je vrátený na pôvodné miesto, je poškodený.
Bod 7: ObZ Bzince nepredložilo projekt, nikto sa nedostavil na zasadanie, v bode sa bude
pokračovať.
4. Správa nezávislého audítora pre OcZ obce Radošina
Správu prečítal starosta obce. Poslanci ju prijali bez pripomienok. R. Štepka sa pýtal na cenu
auditu. Cena je do 1000 €.
5. Správa o overení súladu Výročnej správy s Účtovnou uzávierkou v zmysle zák č.
540/2007 Z.z. § 23 ods. 5
Správu prečítala ekonómka obce E. Chromá. Ing. Hauptvogel sa pýtal na percento plnenia. Daň z
nehnuteľností bola vybraná takmer na 100%, napriek tomu sú nedoplatky z minulého roka.
Väčšie pohľadávky obec eviduje sú od WOOD ŠS a Ševčík - Mlyn. Financovanie TJ ŠK bolo
plnené na 136%. Ing. Rolinec sa informoval na kapitálové príjmy, kde príjmy z predaja bytov sú
len 5000 eur. Toto sú príjmy od obyvateľov bytovky, kde nie všetci riadne platia. Ďalej
kapitálové výdavky pri položke prístrešok domu smútku sú nezrovnalosti. Na toto sa ekonómka
pozrie a dá vedieť. Pri bode overenie podpisov a listín je tlačová chyba. Pri položke “Vydané
obedy v školskej jedálni” navrhuje preveriť plán a skutočnosť, pretože sú úplne rovnaké. R.
Štepka mal námietku k neskorému dodaniu časti materiálov, ktoré by mali byť dodané aspoň
týždeň pred rokovaním, aby mal každý čas si ich riadne preštudovať. Ing. P. Matejovič
informoval o financovaní ihriska v Bzinciach. OcZ sa zúčastnili aj 4 občania Bziniec, ktorí sú
nespokojní s prácou p. Ondrejku. Tento pán robil odvodnenie ihriska, ktoré bolo finančne
vyrovnané, ale práca je nevyhovujúca, použil nekvalitný materiál. Starosta obce navrhuje
podporiť činnosť p. Ondrejku, ktorý získal 7000 € na tieto práce. K situácii bolo ťažké zaujať
stanovisko, pretože z ObZ Bzince sa nikto nedostavil.
Rokovania sa zúčastnila Ulrika Kolková, ktorá žiadala o prístupovú cestu k novostavbe, ktorú
začne stavať. Vecné bremeno bude zriadené bez náhrady.
6. Informácia Úradu vlády SR o schválení žiadosti obce Radošina o poskytnutie podpory
lokálnej stratégie komplexného prístupu
Správu o tomto bode podal starosta obce, poslanci ju prijali bez pripomienok.
7. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia 2.2
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky z Operačného programu Konkurencieschopnosť a
Hospodársky rast s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Radošina“
Bod sa týkal verejného osvetlenia v obci. Na výzvu, ktorá trvá do 28. 6. Bude obec reagovať
podaním projektu. Termín realizácie je marec - jún 2011.
8. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
Návrh poslancov bol oznámiť správu na prevádzkovateľa v miestnom rozhlase. Ing. P. Matejovič
navrhol pridať hospodárovi a ten by sa staral o všetko. Poplatok za 1 hodinu sú 3 €, s použitím
umelého osvetlenia 6 €; pre deti do 18 rokov zdarma, v čase osvetlenia 3 €. Niektorým
poslancom sa to zdalo veľa.
9. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Žiadosť Ing. R. Ruska o zmenu nájomcu v zmluve o nájme poľnohospodárskej pôdy s obcou
Radošina a to s firmy Agropark na WOOD s.r.o. Návrh od poslancov je zabezpečiť, aby druhá
firma zaplatila rozdiel, tiež preveriť zmluvy a doložiť doklady. Jednanie p. Ruska sa poslancom
nezdalo čestné.

OÚ V. Ripňany žiada o finančný príspevok od 50 do 200 € na publikáciu V údolí Radošinky. O
sume rozhodne starosta.
Ing. P. Matejovič upozornil, že OÚ V. Ripňany má v porovnaní s Radošinou oveľa viac
rozbehnutých a úspešných projektov. Kto ich robí, koľko je pracovníkov tu a koľko tam, prečo sa
nám nedarí. R. Štepka sa informoval, koľko stáli všetky podklady na projekty za 4 roky.
Ekonómka to pripraví do najbližšieho OcZ.
Tiež kriticky hodnotil chodníky pri kaštieli, ktoré sú veľmi úzke a dlhodobé práce by mali byť
urobené rozumnejšie.
Nepáči sa mu aj systém kosenia v obci. Mgr. G. Bahelková upozornila na sústavné používanie
obecných áut nezamestnanými. Na autách sa prevážajú bezdôvodne.
Parkovisko pri cintoríne sa zatiaľ budovať nebude, pretože je finančne náročné.
V ďalšom bode predniesla správu p. Chromá o finančnej situácii. Z podielových daní prišla do
obce iba suma okolo 4000 €, ale na platy pracovníkov originálnych kompetencií je potrebných
7000€. Takáto situácia sa predpokladá aj do budúcnosti, preto poslanci navrhli zatiaľ neodviesť
odvody, dať zamestnancom zálohu a zvyšok až po doplatení. Personálne fungovanie tretieho
oddelenia MŠ sa zatiaľ vyrieši pracovníkom v rámci projektu s Úradom práce sociálnych vecí a
rodiny. Ing. P. Matejovič navrhol nesplácať zatiaľ splátky za multifunkčné ihrisko. Niektorí
poslanci kriticky hodnotili konanie riaditeľa, konkrétne nákup nábytku do troch tried, namiesto
ktorého mohol dať radšej vymeniť okná. Mgr. Bahelková objasnila, že v čase nákupu nábytku sa
netušilo o situácii, do akej sa financovanie školy dostane. Oprava strechy na jedálni bola tiež
veľmi dôležitá. Tiež sa navrhlo zvýšiť poplatky za dieťa v MŠ. Mgr. Bahelková opäť reagovala
na nepresné informácie o výmene okien na druhom poschodí v škole. Výber dodávateľskej firmy
uskutočnil sám riaditeľ. Obecná rada nahliadla do ponúk. Rozhodnutie však ponechali na
riaditeľovi. Preto informácia predsedníčky Rady školy bola zle vysvetlená členom rady.
R. Štepka požiadal V. Krškovú o vyriešenie vzťahov na pracovisku v MŠ, ktoré by sa nemali
prenášať na deti.
Poslanci po samostatnom hlasovaní schválili predaj pozemku v kat.úz. Radošina parc.č. 236/2
zastavaná plocha vo výmere 22 m2 Petrovi Brezinovi a manž. Kataríne, Radošina Nitrianska ul.
za cenu 13,3 €/m2, s použitím § 9 a ods. 8 písm. e zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a predaj parc.č. 236/3 zastavaná plocha vo výmere 26 m2 Zuzane
Brezinovej, Radošina, Nádražná ul. za cenu 13,3 €/m2, s použitím § 9 a ods. 8 písm. e zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Počet prítomných pri hlasovaní: 8
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítal: Ing. P. Hauptvogel
Hlasovanie:
Počet prítomných poslancov: 8
Počet prítomných pri hlasovaní: 8

Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
11. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť.
Zapísala: V Radošine dňa 2. 7. 2010 G. Bahelková

