Zápisnica č. 20 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 27.11.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: Stanislav Ondrejka, Ing. Peter Matejovič – ospravedlnili sa
Ing. Peter Matejovič sa zúčastnil neskôr v priebehu rokovania.
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod. Obecný úrad
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Správa o kontrolnej činnosti (kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola procesu
verejného obstarávania na kolesový traktor, kontrola čerpania pohonných hmôt, kontrola
plnenia rozpočtu obce)
5. Úprava rozpočtu rok 2013
6. Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016
7. Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2014
8. Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere – financovanie traktora
9. Kolaudácia bytovky na Školskej ulici
10. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
OcZ schválilo program rokovania. Hlasovanie za/proti/zdržal sa – 7/0/0
1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila JUDr. Marta Kolková, starostka obce a privítala prítomných poslancov.
Počet prítomných poslancov je 7 a OcZ je uznášania schopné.
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Mgr. Gabriela Bahelková
Ing. Bohuš Bartošek
Zapisovateľka: Eva Chromá
Návrhová komisia: Ing. Blažej Rolinec
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
Jozef Kučera
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
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3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod C/1 – splnené
Bod C/2 – splnené
Nakoľko stále jeden autobus parkuje na Školskej ulici je potrebné ho znova upozorniť a odporučiť mu
parkovanie na ulici Družstevnej na parkovisku pri ihrisku.
Bod C/3 – splnené
Vlastnícke práva k parc. č. 854 – pri zisťovaní vlastníckych práv rodiny Lakatovej na Katastrálnom
úrade v Topoľčanoch nebolo zistené, že by k uvedenú parcelu mali vo vlastníctve predkovia rodiny
Lakatovej ani rodina Vičanová, od ktorej susednú parcelu rodina Lakatová odkúpila. Parcela č. 854
patrí obci Radošina a z uvedeného dôvodu je možné ponúknuť rodine Lakatovej parcelu č. 854 vo
výmere 510 m2 k odkúpeniu za cenu v akej obec predáva pozemky alebo uzatvoriť nájomnú zmluvu
na prenájom uvedenej parcely.
Bod C/4 – splnené
Bod C/5 – splnené
Bod C/6 – splnené
Starostka obce vyzvala nájomcu Romana Kršáka na úpravu chodníkov pred kultúrnym domom
a dosadenie nových stromov. Finančná situácia mu neumožňuje uvedené úpravy realizovať a preto
ich vykoná na jar 2014.
Bod C/7 – splnené
4. Správa o kontrolnej činnosti (kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola procesu
verejného obstarávania na kolesový traktor, kontrola čerpania pohonných hmôt, kontrola
plnenia rozpočtu obce)

Nakoľko nebola prítomná kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková pre pracovnú
zaneprázdnenosť, správy o kontrolnej činnosti prečítala starostka obce JUDr. Marta Kolková.
Predmetom kontroly bolo:
- kontrola vybavovania sťažností a petícií
- kontrola čerpania pohonných hmôt
- kontrola plnenia rozpočtu obce
- kontrola procesu verejného obstarávania na predmet zákazky - Kolesový traktor
/správy o kontrole sú k nahliadnutiu aj na obecnej www-stránke/
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5. Úprava rozpočtu rok 2013
Návrh na schválenie úpravy rozpočtu na rok 2013 a návrh rozpočtu na roky 2014-2016
pripravila a prečítala ekonómka Eva Chromá. Oboznámila poslancov o príjmoch a výdavkoch rozpočtu
obce, v ktorých je potrebné urobiť úpravu a o rozpočte na nasledujúce tri roky.
Názov

Schválený

Upravený
2013

2013

príjmy
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
spolu obec
ZŠ s MŠ
spolu

938 787,00
5 909,00
0,00
944 696,00
9 900,00
954 596,00

1 145 894,00
9 647,00
112 897,00
1 268 438,00
11 420,00
1 279 858,00

výdavky
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
spolu obec
ZŠ s MŠ
spolu

479 650,00
0,00
31 141,00
510 791,00
623 577,00
1 134 368,00

477 220,67
147 246,00
31 141,00
655 607,67
620 839,00
276 446,67

1

6. Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016

Názov

Návrh 2014

Návrh 2015

Návrh 2016

príjmy
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
spolu obec
ZŠ s MŠ
spolu

976 461,00
5 909,00
0,00
982 370,00
11 420,00
993 790,00

1 003 928,00
5 909,00
0,00
1 009 837,00
11 420,00
1 021 257,00

1 039 034,00
5 909,00
0,00
1 044 943,00
11 420,00
1 056 363,00

výdavky
1-bežný rozpočet
2-kapitálový rozpočet
3-finančné operácie
spolu obec
ZŠ s MŠ
spolu

391 424,00
0,00
32 281,00
423 705,00
471 262,00
894 967,00

390 889,00
0,00
19 824,00
410 713,00
494 824,00
905 537,00

403 188,00
0,00
19 824,00
423 012,00
519 563,00
942 575,00

7. Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti na rok 2014

O návrhu zmeny vo VZN o miestnej dani z nehnuteľností č. 3/2013 informovala poslancov Mgr.
Mária Lipárová. Poslanci schválili zmenu v §6 Sadzba dane, bod 1.a) – 0,08 EUR za stavby na bývanie
a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu.
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8. Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere – financovanie traktora

Starostka obce informovala poslancov o verejnom obstarávaní /podprahová zákazka/ , ktorého
predmetom bol kolesový traktor. Najvýhodnejšia ponuka bola firmy EMATECH, s.r.o. Radošina , od
ktorej sa zakúpil traktor v hodnote 47820,-- €. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov je potrebné
prijať úver vo výške 47820,-- €, ktorý bude použitý na úhradu kapitálových výdavkov na kúpu
traktora. Poslancom boli predložené ponuky na financovanie od Všeobecnej úverovej banky, a.s.
Topoľčany a Prima banky Slovensko, a.s. Nitra. Po zvážení podmienok poslanci schválili čerpanie
úveru od Prima banky Slovensko podľa predloženej ponuky a s dobou splatnosti 3 roky. K čerpaniu
úveru predložila kontrolórka obce kladné stanovisko.
9. Kolaudácia bytovky na Školskej ulici
Starostka obce informovala poslancov o kolaudácii bytovky na Školskej ulici, ktorá bude
5.12.2013. Na bytovku bude vystavená faktúra s 12 mesačnou dobou splatnosti faktúry. Poslanci
schválili komisiu na výber nájomníkov do novopostavenej bytovky v zložení: Mgr. Gabriela Bahelková,
Róbert Štepka, Libuša Lisová a Jozef Kučera. Komisia bude zasadať v stredu 4.12.2013 o 15.00 hodine.
10. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne

- Žiadosť DHZ Radošina o finančný príspevok na rok 2014 vo výške 2000 € - poslanci schválili
v rozpočte 1500 € spolu pre DHZ Radošina a DHZ Bzince
- Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja, Radošina o finančnú podporu k Vianociam 2013 pre 4 občanov
Radošiny – poslanci schválili príspevok vo výške 7,-- € na jedného občana v hmotnej núdzi
umiestneného v zariadení DSS Radošina podľa žiadosti.
- Žiadosť Romana Kršáka o zníženie nájomného za prenájom obecných priestorov v kultúrnom dome
– poslanci po diskusii schválili zníženie nájomného z 800,-- € na 600,-- € mesačne na obdobie od
1.1.2014 do 30.6.2014 s podmienkou, že upraví chodníky pred kultúrnym domom a vysadí náhradnú
výsadbu namiesto vyrúbaných stromov.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 5/3/0
- Zmena otváracích hodín Pohoda bar, Radošina
- Vianočný príspevok vo výške 7,-- € na občana dôchodcu, muži od 62 rokov a ženy od 60 rokov
vrátane
- Oznámenie začiatku inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov Obce Radošina od 1.11.2013 do
31.12.2013
Interpelácie poslancov:
Ing. Blažej Rolinec
- informoval poslancov o rekonštrukcii mosta v Piešťanoch v mesiacoch apríl a máj 2014 a navrhol
prostredníctvom mikroregiónu požiadať o zriadenie pontónového mosta, nakoľko veľa občanov
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cestuje za prácou do Piešťan a tiež študentov do škôl a obchádzka by bola nákladná a časovo
náročná.
- upozornil na náletové dreviny pri Čertovej peci, ktoré sú na obecnom pozemku a navrhol ich
odstránenie a tiež odstránenie náletových drevín, ktoré zakrývajú výhľad na jaskyňu.
Ing. Bohuš Bartošek
- informoval poslancov o ukončenej výstavbe kanalizácie a rekonštrukcii cesty na ulici Družstevnej
a tiež upozornil na odstavené auto bez kolesa na Kamennej ulici.
Libuša Lisová
- upozornila na výtlky na Nádražnej ulici, ktoré by bolo treba pozasýpať aspoň štrkom.
Jozef Kučera
- informoval o akcii Radošinské Vianoce, upozornil na opravu plota nad parkoviskom oproti cintorína
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
- upozornil na zanesenú šachtu na Kamennej ulici pri Pavlisovi a pri Krajčírovi a na vyčistenie
chodníka na Hlavine.

11. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol Ing. Blažej Rolinec.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0

12. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.

V Radošine 27.11.2013
Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Gabriela Bahelková

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

Ing. Bohuš Bartošek

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