Zápisnica č. 18 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 5.3.2018
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 9
a OcZ je uznášania schopné. Starostka doplnila rokovanie o body 15,16.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Inventarizácia k 31.12.2017
Investičný úver, stanovisko HK, úprava rozpočtu
Výstavba bytových domov
Nová ulica pre výstavbu rodinných domov
Rozšírenie ČOV
Smernica o protispoločenskej činnosti
Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. René Hauptvogel a manž. Zuzana
Žiadosť o finančný príspevok Slov.zväzu záhradkárov Radošina
Žiadosť o opravu cesty Bzince
Žiadosť AmPoS Piešťany o zníženie nájomného
Vyradenie motorového vozidla /SKODA PICK UP TO 588 AI, informácia o motorovom
vozidle Nissan TO 612 EC
Žiadosť o NFP na Zberný dvor, zmluva s externým manažmentom
Určenie miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určenie miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou
v Radošine na rok 2018/2019
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
Na začiatku rokovania starostka privítala prítomných, poslanci schválili zapisovateľku Mgr.
Chochulovú, overovateľov zápisnice JUDr. Jurčovú, JUDr. Escherovú, členov návrhovej komisie Mgr.
Čierňavu, Mgr. Bahelkovú a p. Šiškovú.
Vzhľadom k účasti občanov z Mierovej ulice, ktorí prišli na zasadnutie z dôvodu plánovanej novej
ulice pre výstavbu rodinných domov starostka začala zasadnutie bodom č.7. Prečítala list
z Biskupského úradu, od diecézneho ekonóma Martina Štofku. Biskupstvo Nitra malo v roku 2017,
ako aj v roku 2018 mnohé rozbehnuté investičné aktivity, a preto sa bližšie sa bližšie nevenovala
pozornosť Radošine. Zároveň žiadajú od obecného zastupiteľstva jasné vyjadrenie, o ktorý variant má
obec záujem. Variant A vytvorili by sa dva pásy pozemkov s ponechaním pozemku 787/1 pre budúcu
cestnú komunikáciu obsluhujúcu len pozemky súkromných fyzických osôb. Variant B vytvára priestor

pre tri pásy pozemkov s tým, že rovnako ponecháva rezervu na parc.č.787/1 pre cestnú komunikáciu,
ktorá by v tomto prípade obslúžila okrem pozemkov súkromných fyzických osôb aj jeden pása
pozemkov vo vlastníctve biskupstva.
JUDr. Jurčová je za variant B, ak bude chcieť niekto, nech si teda postaví, alebo svoje pozemky predá.
Samozrejme by inžinierske siete neplatili, lebo aj u nich keď sa stavala nová ulica, nikto nemusel
platiť inžinierske siete. Starostka povedala, že toto sa bude riešiť za účasti biskupského úradu.
Povedala ale, že podľa predbežného vyjadrenie ZSE, osadenie ich elektrických stĺpov je v tejto oblasti
vyhovujúce, takže nemajú žiadne požiadavky, samozrejme pri dodržaní postupného zapájanie
jednotlivých novostavieb. Určite treba počítať s tým, že SPP bude finančne náročné.
Mgr. Čierňava poznamenal, že celý projekt výstavby novej ulice sa podľa jeho názoru časovo
naťahuje a je nutné v tejto veci zrýchliť komunikáciu a realizovať ráznejšie kroky zo strany Obecného
úradu.
JUDr. Escherová povedala, že je ťažko sa vyjadriť k variantom, pokiaľ nevieme, koľko domov
budeme schopní obslúžiť ČOV. Starostka odpovedala, že obec požiada o stavebné povolenie na
rozšírenie ČOV, predpoklad je že v septembri, alebo októbri bude stavebné povolenie a následne sa
podá žiadosť o finančné prostriedky na Envirofond. Súbežne s tým biskupský úrad bude riešiť
geometrický plán(keďže je vlastníkom) na nové pozemky. JUDr. Escherová na základe informácií Ing.
Ľubomíra Kučeru o predbežných nákladoch na vybudovanie infraštruktúry novej ulice – 600.000,-€,
upozornila, že obec bude potrebovať okolo 300.000,- €, nad čím sa treba zamyslieť pri rozhodovaní
o úvere na rekonštrukciu Mierovej ulice.
Ing. Matejovič povedal, že je dôležité počítať s tým, koľko pozemkov sa vytvorí, máme počítať
s cenou najmenej 25,-€ za m2. Ďalej pripomenul, že v návrhu chýba alternatíva, ktorá je aj v územnom
pláne rozvoja obce a to pokračovanie Hečkovej ulice, teda vytvorenie možnosti stavebných pozemkov
pre obyvateľov Mierovej ulice a oproti by boli pozemky biskupského úradu. V priebehu tejto diskusie
sa poslanci ustálili na tom riešení, že Biskupskému úradu ponúkneme a odsúhlasíme vytvorenie jednej
ulice, pričom z jednej strany by boli pozemky súkromné a z druhej pozemky biskupské. Z toho
zároveň vyplynula aj miera financovania sietí a komunikácie, jednu polovicu by hradila obec a druhú
polovicu by hradil Biskupský úrad.
Prítomní občania (Ing. Gallová a Ing. Kučera) predniesli pripomienku, aby sa postupovalo podľa
schváleného územného plánu, aby Obec nemusela robiť zmenu územného plánu. Na žiadosť
niektorých prítomných, aby sa rokovania o tejto veci zúčastnil aj niekto kompetentný z biskupského
úradu, starostka odpovedala, že zatiaľ neplánujú prísť na Obecné zastupiteľstvo.
Ing. Šugra poznamenal, že keď vybavoval on pozemky s Biskupským úradom, pravidelne tam chodil
a nenechal to len na písomnú komunikáciu.
Starostka dala odhlasovať nasledovný návrh - vytvorenie jednej ulice, pričom z jednej strany by boli
pozemky súkromné a z druhej pozemky biskupské. Financovanie sietí a komunikácie, jednu polovicu
by hradila obec a druhú polovicu by hradil Biskupský úrad.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/1 zdržala sa Mgr. Bahelková
Ďalej pokračovalo zasadnutie podľa programu.
3.bod – Kontrola plnenia uznesení

Zabezpečenie kompetentnej osoby z Biskupského úradu ohľadom novej ulice – zatiaľ zástupcovia
Biskupského úradu jednajú len písomne
Cenová ponuka je vypracovaná čiastočne, nakoľko oslovení uchádzači vyjadrili záujem skontrolovať
stav chodníka po mrazoch.
Arriva prisľúbila zľavu za autobus pre detské a školské výlety, konkrétnu sumu budeme vedieť do
15.marca 2018.
4.bod – starostka informovala poslancov o tom, že k 31.12.2017 prebehla inventarizácia. Podrobný
materiál bude predložený poslancom na najbližšom zastupiteľstve.
Prítomní občania ďalej predniesli svoje požiadavky:
Ing. Gallová žiadala doplniť lampu na Mierovej ulici. Starostka odpovedala, že vzhľadom
k problémom so zrekonštruovaným osvetlením je v riešení kontrola zo SIEA. Pri tej príležitosti
požiadame aj o možnosť doplnenia ďalšej lampy do jestvujúceho projektu.
Ing. Kučera žiadal o kontrolu pracovníkov vykonávajúcich vývoz TKO, nakoľko mu v nádobe na
odpad zostalo veľa pravdepodobne namrznutého odpadu. Zároveň žiadal pootočiť dopravné zrkadlo
umiestnené smerom na Bzince. Starostka povedala, že pracovníci obecného úradu otočia zrkadlo.
Pán Kolesík požiadal, aby boli aj oni ako občania bývajúci na Mierovej ulici pozvaní na stretnutie
s odborníkom, ktorí príde pozrieť technický stav Mierovej ulice a navrhne technicky opravu.
5. bod – úver na rekonštrukciu Mierovej ulice
Starostka oboznámila prítomných s tým, že úver, ktorý Obec potrebuje na financovanie rekonštrukcie
Mierovej ulice máme navrhnutý v Primabanke, hlavná kontrolórka dala vo svojom stanovisku súhlas
s týmto úverom, poslanci sa môžu vyjadriť k úveru, k dĺžke splácania a pod.
Pán Kolesík mal pripomienku, že niektorí občania si zakopali jarky vedľa cesty a voda teraz nemá ako
odtekať. Tiež pripomenul, že celá cesta ide dolu kopcom, kopec sadá a preto sú problémy s vodou.
JUDr. Jurčová povedala, že cesta je naozaj v katastrofálnom stave, Mgr. Siget a p. Štepka hovorili
o tom, že v postupnom pláne opráv všetkých ciest je teraz na rade práve Mierová ulica.
Mgr. Bahelková sa pýtala, či Obec zvládne spolu s rozširovaním ČOV financovať aj opravu cesty.
Mgr. Čierňava povedal, že vie, že ľudia si tú ulicu zaslúžia, ale že on osobne o tom veľa premýšľal
a nemôže hlasovať za úver. Podľa neho prioritou pre Obec by malo byť rozšírenie ČOV a výstavba
novej ulice. Tieto projekty vytvoria kapacity na výstavbu nových domov, ale na druhej strane zaťažia
obecný rozpočet a je otázne, či to obec zvládne. Neexistuje seriózna kalkulácia nákladov na rozšírenie
ČOV a výstavbu novej ulice, a preto je ťažké prijať zodpovedné rozhodnutie vo veci úveru na
Mierovú ulicu.
Starostka na to reagovala tak, že cesta by sa robila v mesiacoch september – október 2018, kedy sa
bude ešte len podávať žiadosť na envirofond o finančné prostriedky na rozšírenie ČOV, ktorej
výstavby by aj tak prebiehala až v roku 2019.
Ing. Kučera mal pripomienky k systémovej chybe na Mierovej ulici, hlavne čo sa týka podložia,
odvodnenia.

Manželia Kratochvíloví, keďže bývajú na tejto ulici, uviedli, že okrem toho, že sa na ulici nedá dobre
odhrnúť sneh, cesta je vypuklá, je v katastrofálnom stave, bojí sa tade chodiť pešo, na bicykli ale aj
autom.
JUDr. Escherová mala pripomienky k hospodáreniu obce, nakoľko napríklad podľa výdavkov obce
v roku 2017 by sa Radošina zdala byť obcou so zrekonštruovanými cestami a budovami, dobudovanou
ĆOV, čo však nie je. Uviedla niektoré konkrétne výdavky – reklamné predmety (2.570,-), program
animátorov (996,-€). Tiež uviedla, že správa obce má stáť v tomto roku až 322.868,-€. Ak bola v pláne
rekonštrukcia Mierovej ulice, malo sa na túto investíciu šetriť už v minulom roku. Uviedla, že
v rozpočte na rok 2018 sú rezervy a je potrebné v prvom rade hľadať prostriedky na rekonštrukciu
Mierovej ulice tam a úver zobrať menší. Zároveň sa pýtala, ako bolo možné, že čerpanie úveru sa
objavilo už v návrhu rozpočtu predloženom na decembrovom rokovaní zastupiteľstva, keď správa
hlavnej kontrolórky, ktorú zákon vyžaduje, bola predložená až teraz.
Starostka obce poznamenala, že napríklad náklady na animátorov, ktoré JUDr. Escherová uviedla, ako
aj všetky náklady na letný tábor detí, boli následne obci preplatené z projektu v rámci prevencie
kriminality.
Ing. Matejovič navrhol odložiť rokovanie o úvere, dať urobiť najprv projektovú dokumentáciu na
rekonštrukciu cesty. Ďalej nesúhlasil s tým, aby terajšie zastupiteľstvo na konci svojho funkčného
obdobia zaťažilo úverom zastupiteľstvá budúce. Starostka uviedla, že akékoľvek väčšie investičné
akcie sa nedajú robiť bez úveru, a tak to bolo, aj keď ona nastupovala do funkcie a splácali sa
predchádzajúce úvery.
Ing. Kučera požadoval projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu cesty.
Prednosta Ing. Bartošek povedal, že na minulom zasadnutí mali poslanci predložené dve ponuky na
opravu cesty, spolu s rozpočtami, presne tak ako sa to robilo pri rekonštrukcii všetkých
predchádzajúcich ciest. Keď to budeme ďalej takto odsúvať, nikdy rekonštrukciu nespravíme.
Ing. Šugra navrhol, aby sme cestu opravovali z Eurofondov ako v Moravanoch, a aby sa šetrilo radšej
na rozšírenie ČOV, nakoľko projektovú dokumentáciu riešil ešte on za svojho pôsobenia.
Starostka povedala, že momentálne nie je výzva na opravu ciest pre Obce ako Radošina. Upozornila
Ing. Šugru, že v čase, keď nastúpila do funkcie, nebola ČOV ani zakreslená ani vedená v majetku obce
a jej stavba bola posunutá do súkromných pozemkov. Tiež povedala, že rozšírenie ČOV bolo
projektované zároveň s odkanalizovaním Bziniec. Tu môže nastať ten problém, že obec nebude
schopná zabezpečiť dostatočné množstvo domácností pripojených na kanalizáciu v Bzinciach.
Jedenkrát predlžovala stavebné povolenie aj ona, ale bude sa to riešiť inak. Uviedla, že na
rekonštrukciu tak, ako bola navrhnutá, nie je potrebné stavebné povolenie. Prednosta Ing. Bartošek
povedal, že v prípade rekonštrukcie vrátane vedenia inžinierskych sietí a stavebného povolenia by sme
sa dostali na oveľa vyššiu sumu.
Mgr. Bahelková vyjadrila obavu, či novozrekonštruovanú cestu nezničia autá, ktoré budú voziť
materiál na výstavbu nových rodinných domov.
Na otázku, či je nutné hlasovať o úvere teraz, starostka povedala, že momentálne máme veľmi dobú
ponuku na 200.000,-€ len 1,2% úrok, čo je veľmi výhodné.
Starostka dala hlasovať o zmluve o úvere na 200.000,-€ s 1,2% úrokom na 5 rokov.

Hlasovanie : 5/2/2, proti: JUDr. Escherová, Mgr. Čierňava, zdržal sa hlasovania: Mgr.Bahelková,
Ing.Matejovič
6. bod Výstavba bytových domov
Starostka objasnila plány na výstavbu ďalších dvoch bytových domov – jeden by bol otočený smerom
k Hečkovej ulici a druhý dom by bol medzi súčasnou bytovkou na Školskej ulici a novou na
Hečkovej. V obidvoch prípadoch by sa jednalo o projekty vyhovujúce ŠFRB, s tým, že v prípade, že
by sa našli záujemcovia o priame odkúpenie bytov, jedna bytovka by mohla byť naplánovaná takto
a tu by sme mohli spraviť aj viacizbové byty. Keďže projektovú dokumentáciu je potrebné upraviť na
momentálne platné predpisy, požiadala poslancov o vyjadrenie aj k vyhotoveniu zmeny projektovej
dokumentácie, čo by znamenalo aj 15.000,-€. Obec by vybavila stavebné povolenie, a toto by spolu
s pozemkom prenajala zhotoviteľovi. Tento by bytovky postavil za svoje finančné prostriedky
a následne by po prefinancovaní ŠFRB bytovky prešli do vlastníctva obce.
Starostka zároveň informovala poslancov o možnosti stavať ďalšie bytovky prostredníctvom ŠFRB
v areáli Poľnohospodárskeho družstva Radošinka. Niektorí poslanci mali námietky z dôvodu potreby
prístupového chodníka. Ing. Matejovič žiadal starostku o zistenie všetkých podrobností, vzhľadom
k tomu, že podľa jeho informácií má Poľnohospodárske družstvo záujem vybudovať bytové domy
a následne s nimi aj nakladať a nevieme koľko bytov by v týchto domoch vzniklo a ako budú
dostupné. Až potom by sme sa mali rozhodnúť.
Starostka dala hlasovať. Poslanci odsúhlasili obnovenie projektovej dokumentácie vo výške 15.000,-€
a výstavbu dvoch bytových domov medzi Školskou a Hečkovou ulicou.
Hlasovanie : 9/0/0
8. Rozšírenie ČOV
Starostka predniesla cenovú ponuku Ing. Kučeru na projektovú dokumentáciu rozšírenia ČOV. Ing.
Kučera odpovedal na otázky jednotlivých poslancov a vysvetľoval postup pri rozširovaní ČOV
a povinnostiach, ktoré obci vyplývajú.
Poslanec Štepka sa priamo opýtal, o aký počet nových ľudí pripojených na ČOV by sa jednalo, aby to
pokrylo aj výstavbu novej ulice aj nových bytoviek.
Starostka na vyjadrenia Ing. Kučeru, že ČOV nie je správne prevádzkovaná odpovedala, že v roku
2012 žiadala o nové užívacie povolenie, za prítomnosti všetkých zúčastnených organizácií a úradov
sme novú užívacie povolenie dostali bez väčších problémov.
Záverom dala starostka hlasovať za to, aby projektovú dokumentáciu na rozšírenie ČOV vyhotovila
firma AKVA Ing. Kučera, autor prvej projektovej dokumentácie, za maximálnu cenu 3.300,-€.
Hlasovanie : 9/0/0
9. Smernica o protispoločenskej činnosti.
Starostka informovala poslancov o potrebe uvedenej smernice, ktorú dala vyhotoviť. Zároveň
oznámila, že niektoré kompetencie z tejto smernice sa vzťahujú aj na hlavnú kontrolórku, ktorá sa so
smernicou oboznámila.
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. René Hauptvogel a manž.Zuzana

Obecný úrad zabezpečí zverejnenie zámeru tak, aby na najbližšom zasadnutí mohli poslanci hlasovať
i odpredaji.
11. Žiadosť o finančný príspevok SZZ Radošina
Poslanci sa dotazovali na to, akú činnosť doteraz záhradkári vykonali. Údajne si ohradili pozemok
vyhradený obcou a vysadili tam nejaké stromy.
Ing. Matejovič navrhol, aby Obec zabezpečila bránku a stromy, ktoré by si ďalej záhradkári vysadili.
Starostka povedala, že záhradkári ako aj všetky ostatné zložky obce majú k dispozícii na stretávanie
Komunitné centrum, napriek tomu sa záhradkári dožadovali niečoho svojho.
Róbert Štepka tiež navrhol vyčleniť peniaze na bránku, nejakých 250,-€ a zakúpiť stromy.
Starostka dala hlasovať. Poslanci schválili 300,-€ pre SZZ Radošina, s tým, že musia predmetné
peniaze zdokladovať.
Hlasovanie : 9/0/0
12. Oprava cesty v Bzinciach
Poslankyňa Jarmila Šišková predložila list vlastníctva, poslanci skonštatovali, že cesta má veľmi veľa
vlastníkov, niektorých mŕtvych zastupuje SPF, je potrebné cestu najskôr majetkoprávne vysporiadať.
Obec nie je vlastníkom.
JUDr. Jurčová navrhla osloviť občanov listom, aby sme vedeli, či budú mať v budúcnosti záujem
o kanalizáciu, keď by sa teraz mala robiť cesta. Poslanec Štepka navrhol ako dočasné riešenie
asfaltovú drť. Ing. Matejovič navrhol tiež začať s majetkoprávnym vysporiadavaním tejto cesty.
13. Žiadosť AmPoS Piešťany o zníženie nájomného.
MUDr. Dudová podala túto žiadosť, nakoľko prerábala ďalšie dve miestnosti, kládla tam aj nové
podlahy, celkový rozpočet na prerábky bol 1.500,-€. Po diskusii poslanci schválili znížiť ročné
nájomné o 870,-€.
Hlasovanie : 8/0/1 zdržal sa hlasovania: R.Štepka
14. Vyradenie motorového vozidla /SKODA PICK UP TO 588 AI, informácia o motorovom vozidle
Nissan TO 612 EC
Starostka informovala prítomných poslancov, že z dôvodu zlého technického stavu vzhľadom k veku
vozidla musíme vyradiť Škodu TO 588 AI. Taktiež oboznámila poslancov s tým, že Obec získala
bezplatne z polície motorové vozidlo Nissan TO 612 EC. Za sprostredkovanie sa poďakovala
poslancovi Róbertovi Štepkovi
Hlasovanie: 9/0/0
15. Žiadosť o NFP na Zberný dvor, zmluva s externým manažmentom
Poslanci si vyžiadali čas na zistenie všetkých podrobností ohľadom možnej výstavby Zberného dvora
aj na preštudovanie mandátnej zmluvy.

Napriek tomu, že Obec má vydané právoplatné stavebné povolenie za Pizzériou, viacerí poslanci sa
vyjadrili, že teraz, keď je v prevádzke amfiteáter by možno zberný dvor na takomto mieste nebol
vhodný.
Mgr. Čierňava poznamenal, že situácia na mieste, kde sa plánuje postaviť zberný dvor sa zmenila. Je
to centrum obce, kde sa zrekultivoval priestor za kultúrnym domom a bude tam detské ihrisko. Je to
miesto okolo ktorého chodia ľudia do amfiteátra na rôzne kultúrne akcie a pod. Zberný dvor určite
Radošina potrebuje, len je nutné vybrať také miesto, kde sa zberný dvor aj hodí a citlivo pristupovať
k jeho vizuálnej stránke, aby čo najmenej rušil okolie.
JUDr. Jurčová povedala, že v prípade, že zberný dvor bude postavený a murovaným plotom oddelený,
nemal by byť problém, veď aj v Petržalke je zberný dvor medzi bytovkami.
Prednosta navrhol využiť možnosť pre Obec, že by Zberný dvor, ktorého majiteľom môže byť iná
firma, vykonával tieto služby aj pre Obec a jej obyvateľov v areáli Poľnohospodárskeho družstva
Radošinka.
16.Určenie miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o určenie miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou v Radošine na rok
2018/2019
Mgr. Bahelková oznámila, že tento rok bude zápis do prvého ročníka 5.apríla 2018 v čase od 14.00 do
17.00 hod.
17. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne.
JUDr.Jurčová sa spýtala na vyhodnotenie projektu na rekonštrukciu Obecného polyfunkčného domu.
Starostka odpovedala, že vyhodnotenie výzvy ešte neprebehlo.
Viacerí poslanci sa pýtali na možnosť opravy cesty vedľa železnice. Je to železničná cesta, vyzveme
železnice.
JUDr. Escherová požiadala, aby bol na zasadnutí zastupiteľstva k dispozícii projektor a internet, aby si
poslanci mohli priamo na zasadnutí pozrieť o aké lokality ide.
Poslanci sa potom vrátili k žiadosti Petra Slišku o odkúpenie časti parcely č. 1024/3 o výmere
1500m2. Poslanci žiadali aby p.Sliško doložil geometrický plán a súhlas dotknutých vlastníkov
susedných nehnuteľností. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o podmočený pozemok, ktorý ani z hľadiska
prístupu nemá žiadne možné využitie pre Obec, poslanci o odpredaji hlasovali.
JUDr. Escherová navrhla, aby sa takto získané finančné prostriedky účelovo viazali na nákup
pozemkov do vlastníctva obce – v prvom rade na vysporiadanie pozemku cintorína parc.č. 1039 vo
vlastníctve súrodencov Krškových, prípadne cesty pri budove železnice alebo pozemku vo vlastníctve
NSK pod budovou bývalej vývarovne charity za komunitným centrom.
Hlasovanie: 9/0/0
Žiadosť Ing. Michala Matejoviča o odpredaj časti parc.č. 9/1 o výmere 195 m2. Jedná sa o zarastený
pozemok priamo susediaci s jeho domom. Poslanci navrhli zverejniť tento zámer a po zverejnení budú
o odpredaji hlasovať na ďalšom zasadnutí.

Starosta oznámila poslancom, že RND má záujem o odohranie predstavenie „Besame mucho“
v amfiteátri v Radošine dňa 24.júna 2018 (nedeľa) o 19.30 hod. Poslanci súhlasili s týmto návrhom za
tých istých podmienok prostredníctvom zmluvy s OZ Človečina, ako bolo odohrané predstavenie
minulý rok.
Hlasovanie: 9/0/0
Starostka oboznámila prítomných s tým, že majetkové priznanie podala v zmysle zákona hlavná
kontrolórka Ing. Bednáriková.
JUDr.Escherová sa pýtala, či je možné použiť obecný autobus, že Hlavina by potrebovala na prevoz
do Bratislavy dňa 4.5. Starostka povedala, že ak bude mať voľný termín šofér – p. Feranec, nie je
žiadny problém. Zároveň informovala poslancov, že dňa 17.3. idú autobusom na súťaž do Tesárskych
Mlyňán mladí hasiči – dievčence.
JUDr.Escherová a Ing.Matejovič žiadali o predloženie článkov do novín aspoň tri dni pred termínom
uzávierky Radošinských novín. Starostka oznámila, že zápisnicu zo zasadnutia dostanú všetci poslanci
na odsúhlasenie.
JUDr.Jurčová upozornila na vrak Felície, ktorá je odstavená na Hlavine, prednosta Ing. Bartošek
povedal, že už viackrát majiteľa D.Krajčíra na to upozorňoval a že ten sa zaviazal, že to odstráni.
Ing. Lukačovič žiadal zdvihnúť chodník na zákrute ulice kpt.Nálepku a osadiť tam rúru na odtok
dažďovej vody. Následne vyzvať cestárov, aby opravili a zvýšili rozbitú cestu tak, aby dažďová voda
mohla z cesty odtekať.
Mgr.Siget žiada, aby sa poslanci prišli v jarných mesiacoch pozrieť na aktivity R.Vlasáka na pozemku
vedľa bytovky. Tiež navrhol vzhľadom k sťažnosti, ktorú riešilo Obecné zastupiteľstvo v minulom
roku na vyučujúcu v základnej škole, že by mohli zvážiť osadenie kamerového systému do každej
triedy, čo by predišlo zbytočných problémom. Starostka tento návrh prekonzultuje s riaditeľom školy.
Mgr. Čierňava upozornil na parkovanie kamiónu pred stavebninami. Pracovníci úradu zistia
vlastníctvo pozemku a podľa toho sa bude riešiť upozornenie.
Starostka oboznámila poslancov s tým, že príslušníci polície riešili opakovane poškodenie
odparkovaných autobusov počas noci. Dohodla sa s políciou, že dočasne, len počas noci (/medzi
posledným a prvým ranným spojom) budú stáť autobusy pred zdravotným strediskom, kde môže
poškodenie zachytiť jestvujúci kamerový systém. Poslanci súhlasili.
18 Návrh na uznesenie
Ing. Peter Čierňava predniesol:
Berie na vedomie
1. Inventarizáciu majetku obce k 31.12.2017
2. Smernicu o protispoločenskej činnosti
3. Majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce Ing. Bednárikovej

Ukladá:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otočiť zrkadlo na Mierovej ulici
Preveriť projektový zámer PD Radošinka s budovou v areáli PD Radošinka (bývalý DIOTEC)
Oznámiť občanom Bziniec o oprave a vysporiadaní cesty v Bzinciach
Zverejniť žiadosť o odkúpenie Ing. René Hauptvogela a manž. Zuzany
Zverejniť žiadosť o odkúpenie Ing. Michala Matejoviča
Zistiť podrobnosti projektu na Zberný dvor
Zasielať poslancom text do novín tri dni vopred

Schvaľuje:
1. Návrh na novú ulicu, jedna strana súkromná, jedna vlastníctvo Biskupstva a zároveň ½
sietí a komunikácie financovaná obcou a ½ financovaná Biskupstvom
2. Úver Obce v Primabanke vo výške 200.000,-€ na 5 rokov na rekonštrukciu Mierovej ulice
3. Úpravu rozpočtu na rok 2018 o navýšenie v položkách finančné operácie príjmové
+200.000,-€, kapitálové výdavky – rekonštrukcia ciest +200.000,-€
4. Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu dvoch bytoviek na Školskej ulici
5. Zadanie projektovej dokumentácie na rozšírenie ČOV projekčnej kancelárii AKVA Ing.
Ľubomír Kučera
6. Sumu 300,-€ pre SZZ Radošina pri zdokladovaní použitých prostriedkov
7. Žiadosť AmPoS Piešťany o zníženie nájomného o sumu 870,-€
8. Vyradenie motorového vozidla ŠKODA PICK UP EČV TO 588 AI
9. Odpredaj časti parc.č.1024/3 Petrovi Sliškovi po doložení súhlasu vlastníkov susedných
nehnuteľností, 1500m2 za cenu 13,50€/m2. Takto získané finančné prostriedky použiť na
odkúpenie pozemkov najmä parc.č. 1039 pod cintorínom od súrodencov Krškových
10. Kultúrne podujatie – divadelné vystúpenie RND „Besame mucho“ v amfiteátri dňa
24.6.2018 o 19:30 hod. Podpísanie zmluvy s OZ Človečina.
11. Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ v Radošine dňa 5.4.2018 od 14.00 do 17.00 hod.
19 Záver
Starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie.

Zapísala: Mgr. Iveta Chochulová

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

Overovatelia zápisnice:
JUDr. Mária Escherová

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

JUDr. Jana Jurčová

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

