Zápisnica č. 19 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 20.6.2018
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 7
a OcZ je uznášania schopné. Ospravedlnili sa Ing. Matejovič a Ing. Lukačovič. Starostka doplnila
rokovanie o bod č.14
Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 a stanovisko k Záverečnému
účtu za rok 2017
Záverečný účet 2017
Žiadosť o riešenie havarijnej situácie v školskej kuchyni
Žiadosť Ing. Michala Matejoviča o odkúpenie parc.č.9/1 (po zverejnení zámeru)
Žiadosť Petra Slišku o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č.1024/3 (po zverejnení
zámeru)
Žiadosť o odkúpenie predzáhradky - pozemku Ing. René Hauptvogel a manž. Zuzana (po
zverejnení zámeru)
Žiadosť Tomáša Antalíka o dlhodobý prenájom pozemku parc.č. 399/25 – 18 m2
Žiadosť Jána Šíru a manželky o zámenu pozemku
Žiadosť Ing. Viery Benedikovičovej o vysporiadanie časti obecnej cesty
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov pod Obecným úradom D. Štepka a P.Blahuš
Žiadosť o schválenie príspevku pre FK Radošina na novú sezónu
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre vol. Obdobie 2018 - 2022
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
2) Na začiatku rokovania starostka privítala prítomných, poslanci schválili zapisovateľku Mgr.
Chochulovú, overovateľov zápisnice JUDr. Jurčovú, JUDr. Escherovú, členov návrhovej
komisie Mgr. Bahelkovú, J.Šišková, R.Štepka
JUDr. Escherová upozornila na dodržiavanie rokovacieho poriadku, aby poslanci dostávali
s dostatočným predstihom na vedomie termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva. Na to starostka
navrhla termín ďalšieho zastupiteľstva na deň 19.9.2018 o 17.00 hod.
3) Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 18

C/1 – splnené, C/2 splnené, C/3 priebežne sa plní, C/4 splnené, C/5 splnené, C/6 splnené
V súvislosti s plnením bodu C/2 starostka oboznámila prítomných poslancov so stretnutím so
žiadateľmi o byty, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.5.2018.. O byty v Radošine je stále veľký záujem, dve
bytovky, ktoré sa plánujú postaviť na Školskej ulici v Radošine sú už v podstate obsadené žiadateľmi,
pričom jedna bytovka by sa stavala priamo na odkúpenie záujemcom do vlastníctva a druhá bytovka
by bola nájomná. Napriek tomu bude však ešte dosť veľký počet záujemcov o byty v Radošine, preto
starostka oslovila poslancov s návrhom PD Radošinka, aby sa v priestoroch bývalého družstva
z budovy, ktorá patrí PD postupne spravila bytovka o 35 b.j. ako nájomná bytovka.
Poslanci po dôkladnej diskusii schválili: Zámer kúpy 35 nájomných bytov Obcou Radošina od
združenia vytvoreného spoločnosťami PD Radošinka a Revistav s.r.o. Bratislava, z finančných
prostriedkov získaných s podporou ŠFRB a MDaV SR. Byty budú bežného štandardu a budú spĺňať
všetky podmienky na získanie úveru zo ŠFRB a dotácie vo výške 40% z obstarávacej ceny MD
a VSR. Dispozícia jednotlivých bytov bude podľa štúdie vypracovanej spoločnosťou Revistav s.r.o.
byty budú postavené na pozemkoch parc.č. 1195/17, 49, 55 a 57, k.ú. Radošina (LV 83). Predmetné
pozemky po kúpe bytov budú odpredané Obci Radošina.

4) Pred schválením záverečného účtu poinformovala hlavná kontrolórka obce o správe
o kontrolnej činnosti za rok 2017 a o jej stanovisku k záverečnému účtu za rok 2017. V zmysle § 16
ods.10 zákona o RP ÚS Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2017
s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
JUDr. Escherová pripomienkovala nesprávne používanie, resp. nesprávnu formu používania dotácií
z rozpočtu obce, nedodržiavaním VZN obce Radošina o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Radošina.
Hlavná kontrolórka tiež vysvetlila fungovanie rezervného fondu, nakoľko k rekonštrukcii Mierovej
ulici po obdržaní podkladov bude potrebné použiť aj tento. JUDr. Escherová sa pýtala, či bola
predložená cenová ponuka a vypracovaný projekt na rekonštrukciu Mierovej ulice, po stretnutí
s odborníkom a občanmi na ulici v marci 2018. Ing. Bartošek oboznámil poslancov so stavom
vybavovania stavebného povolenia – Ing. Streďanský vypracováva projekt a okrem rekonštrukcie je
nevyhnutné riešiť aj dažďovú kanalizáciu, čím sa navýšia náklady. Poslanci s tým súhlasili, že nech sa
to radšej spraví poriadne. Momentálne sa vybavuje stavebné povolenie, rekonštrukcia by mala
prebiehať v mesiacoch september a október 2018. JUDr. Escherová uviedla, že nie je proti
rekonštrukcii Mierovej ulice, ale k hospodáreniu obce za rok 2017 má výhrady. Následne poslanci na
jej návrh hlasovali o jednotlivých bodoch nasledovne:
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku príjmových finančných operácií na tvorbu
rezervného fondu vo výške 16700,97 €.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške
3286,40 €.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.

Z dôvodu rozpočtovaných vyšších nákladov na rekonštrukciu Mierovej ulice čerpanie
rezervného fondu vo výške 41800,-- € /Zostatok rezervného fondu k 31.5.2018 41954,-- €
v tom 16700,97€ tvorba za rok 2018/
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/1/0 (proti JUDr. Escherová)
4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 41800 € na kapitálové
výdavky rekonštrukciu Mierovej ulice.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
5. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2018 v položke finančné operácie
príjmové navýšenie o + 41800 €, kapitálové výdavky – rekonštrukcia ciest navýšenie o +
41800.
Návrh úpravy rozpočtu:
Príjmy v EURÁCH:
Názov rozpočtu
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu

Schválený 6.12.2017
Upravený 5.3.2018
Návrh úpravy 6/2018
1272389,00
1272389,00
1272389,00
2794,00
2794,00
2794,00
0
200000,00
241800,00
1275183,00
1475183,00
1516983,00

Výdavky v EURÁCH:
Názov rozpočtu
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Finančné operácie
Spolu

Schválený 6.12.2017
Upravený 5.3.2018
Návrh úpravy 6/2018
526001,00
526001,00
526001,00
37000,00
237000,00
278800,00
35946,00
35946,00
35946,00
598947,00
798947,00
840747,00

/Jedná sa o rozpočet obce Radošina bez ZŠ s MŠ Radošina/
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0

5) Starostka oboznámila poslancov so situáciou v školskej kuchyni, na základe vyjadrenia
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Topoľčany je tu zastaralé elektrické vedenie
a vzduchotechnika, následkom toho vznikajú plesne a stav je už havarijný. Musíme sa vyvarovať
toho, aby kuchyňa nebola z týchto dôvodov zatvorená. Riaditeľ školy predložil nacenenie
nevyhnutných opráv v celkovej výške cca 30.000,-€. Nakoľko kuchyňa funguje od začiatku, teda
od roku 1965 a dodnes v nej nebola spravená generálna oprava, táto je už nevyhnutná. Mgr.
Čierňava sa pýtal, či sú na to finančné prostriedky. Starostka povedala, že sa združia finančné
prostriedky so školou a na splátky sa to uhradí. JUDr. Jurčová a R.Štepka súhlasili s tým, že
rekonštrukcia je naozaj potrebná. Aj všetci ostatní poslanci bez výhrad podporili rekonštrukciu
kuchyne. Vzhľadom k tomu, že je potrebné spraviť verejné obstarávanie, aby sa to robilo cez
prázdniny a aby mohla kuchyňa riadne fungovať od začiatku nového školského roka, vyzvala
starostka poslancov k hlasovaniu:

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
6) Žiadosť Ing. Matejoviča. Ing. Matejovič predložil geometrický plán, ktorý starostka predložila
Poslancom priamo na rokovaní. Títo sa pýtali, či je to pozemok o ktorom sa už diskutovalo. Nie, toto
je nová žiadosť. Zámer predaja pozemku bol zverejnený na stránke obce s tým, že výmera bude
upresnená geometrickým plánom. JUDr. Escherová navrhla priamo na rokovaní pozrieť satelitnú
snímku a zistiť, či GP počíta aj s možnosťou prechodu do lokality za rodinnými domami , nakoľko
brána bývalého vstupu do gaštanice je už v súčasnosti uzatvorená. Poslanci potom diskutovali o tom,
či bude táto časť stačiť v prípade potreby Obce na prejazd. Poslanci potom navrhli, že sa radšej pôjdu
pozrieť priamo na miesto, aby mali lepšiu predstavu o skutočnom stave. O tejto žiadosti budú následne
hlasovať na najbližšom zastupiteľstve. Žiadosť zatiaľ zobrali na vedomie.
7) Žiadosť P.Slišku. Nakoľko ešte nebol predložený geometrický plán, poslanci navrhli pri
jednom
stretnutí obhliadku aj tohto pozemku (aj Ing. Matejoviča), potom sa rozhodnú. .Žiadosť zatiaľ zobrali
na vedomie.
8) Žiadosť Ing. Hauptvogela a manž. Starostka oboznámila prítomných s tým, že manželia
Hauptvogeloví sú vlastníci priľahlého pozemku. V podstate chcú odkúpiť len predzáhradku (60 m2),
aby mohli začať s výstavbou rodinného domu.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
9) Žiadosť o prenájom Tomáš Antalík. Tomáš Antalík mal záujem o dlhodobý prenájom. JUDr.
Escherová upozornila na potrebu dodržiavania § 9a ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
podľa ktorého obec musí zverejňovať zámer aj v prípade prenájmu pozemkov. Starostka obce
namietala, že nejde o prevod, ale len o prenájom 18 m2, JUDr. Escherová citovala presné znenie
zákona. o zverejnení zámeru sa poslanci vrátia k žiadosti.
10) Žiadosť manželov Šírových. Starostka oboznámila s celkovou situáciou. Jedná sa o skutkový
stav, ktorý bol oplotený niekedy pred 50 rokmi, takže aj pre Obec bude výhodnejšie, keď časť obecnej
parcely, ktorá je prihradená bude vo vlastníctve Šírových a časť Šírových pozemku, ktorá je ohradená
k obecnému, bude vo vlastníctve Obce. Zvyšných 6 m2 si Šíroví odkúpia za 13,50€/m2.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
11) Žiadosť Ing. Benedikovičovej. Ing. Benedikovičová pri vysporadúvaní si vedľajších stavieb na
svojej parcele zistila, že časť cesty (Nádražná ulica) je stále jej vlastníctvom, napriek tomu, že ako
cesta slúži už dlhé roky. Róbert Štepka súhlasil s odkúpením, povedal, že cesta by mala byť vo
vlastníctve Obce. Poslanci súhlasili, že keď takéto úseky odpredávame, tak by sme taký úsek cesty
mali aj odkúpiť. Poslanci súhlasili s odkúpením na cenu 13,50€/m2.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
12) Prenájom nebytových priestorov v priestoroch budovy Obecného úradu pre P.Blahuša

a D.Štepku. . Starostka oboznámila poslancov so zámerom týchto dvoch žiadateľov, ktorí v prípade, že
poslanci budú súhlasiť, následne si založia občianske združenie. Predtým bola táto posilňovňa
v priestoroch u Cingelových. Slúžila by všetkým občanom, využívať by ju mohli aj žiaci základnej
školy cez hodiny telesnej výchovy a aj futbalisti v rámci tréningov. V prvom roku by sa odsledovalo
množstvo spotrebovanej energie, ktorú si žiadatelia uhradia. Po založení občianskeho združenia bude
s nimi uzatvorená nájomná zmluva, ktorá bude predložená Obecnému zastupiteľstvu. Samozrejme pre
potreby obce bude miestnosť uvoľnená.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
13) Starostka oboznámila poslancov s tým, že od novej sezóny (od druhej polovice augusta) už
bude
hrať aj A mužstvo, kde tiež budú potrebné financie. Poslanec Štepka sa pýtal, načo sa majú
schvaľovať peniaze pre futbal, keď už raz boli schválené. Aj poslanec Mgr.Čierňava potvrdil, že
z tých peňazí, čo boli schválené sa vyčerpalo len veľmi málo, nakoľko hrali zatiaľ len žiaci. Následne
sa poslanci dohodli, že ak bude treba, po vyčerpaní doteraz schválených prostriedkov sa k tomu
poslanci znovu vrátia. Poslanci sa tiež pýtali aký je výbor, starostka povedala, že pozíciu predsedu
zastáva ona, vo výbore je ešte ešte Tomáš Kozák, o financie sa zatiaľ stará Mgr.Čierňava, pomoc
sľúbil Miroslav Horváth st. a Tomáš Vičan st.. Ďalej sa o ihrisko stará pán Jozef Piršel st. Starostka
povedala, že v prípade, že sa futbal rozbehne, určite sa nájdu aj ďalší, ktorí futbalu pomôžu. Aj hráči
sa vrátili. Trénovať A mužstvo bude Ľuboš Bartošek a žiakov Laco Krajčír.

14) V súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré sa budú konať v novembri 2018 je potrebné, aby
poslanci schválili Návrh na určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov do orgánov
samosprávy obce Radošina na volebné obdobie 2018-2022. V zmysle § 166 zákona č.180/2017 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení neskorších zákonov, volebné obvody
a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote
uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Počet poslancov na celé volebné obdobie určuje obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods.3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v počte od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov.
Volebné obvody navrhujeme určiť tak, ako boli určené v predchádzajúcich voľbách a to dva volebné
obvody:
Volebný obvod č. 1 Radošina v ktorom bude 8 poslancov
Volebný obvod č.2 Radošina Bzince v ktorom bude 1 poslanec
Návrh počtu poslancov vychádza z doterajšieho stavu.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/0
15) Starostka oboznámila poslancov, že 2.7. odchádza do letného tábora 90 detí. Letný tábor
z minulého roka bol z prostriedkov Okresného úradu Nitra, v rámci prevencie kriminality
refundovaný. Poslanec Mgr. Siget vyjadril presvedčenie, že v súlade s podaným projektom tak tomu
bude aj tento rok. Podľa jeho informácií by v blízkej dobe mali byť schválené aj finančné prostriedky

na rozšírenie jestvujúceho kamerového systému v Radošine. Tiež navrhol, aby poslanci prišli pozrieť
deti do tábora.
Ing. Bartošek požiadal poslancov, aby do cenníka prác a služieb poskytovaných obcou zaradili aj
požičanie mulčovaču – 30€/hod. Tiež predniesol žiadosť p.Romana Kršáka, ktorý mu telefonoval.
Počas leta dva mesiace by chcel robiť rozsiahlejšie upratovanie a výmenu kobercov atď., takže bude
mať zatvorené, nebudú tam žiadne akcie, tak by žiadal o odpustenie nájomného na tieto dva mesiace.
JUDr.Escherová upozornila, že aj elektroinštalácia v kultúrnom dome by potrebovala celkovú
rekonštrukciu. Starostka informovala, že projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu nebol schválený,
z toho dôvodu, že budova nemôže dosiahnuť potrebné úspory elektrickej energie. Ing. Bartošek
navrhol, že by sme postupne začali riešiť kultúrny dom, najprv odvodnením, odkopať základy
a vysypať makadomom, a potom postupne ďalej.
Ďalej sa JUDr. Escherová pýtala, či bola na Obecný úrad doručená sťažnosť Mateja Sigeta. Starostka
povedala, že sťažnosť prišla na vytekanie znečistenej vody z kanála pri sýpke. Celú vec riešili
pracovníci Obecného úradu, ktorí kanál prečistili, ale zrejme to bola len voda s hlinou následkom
prudkého dažďa. Starostka dala poslancom sťažnosť aj s fotodokumentáciou. JUDr. Escherová sa
pýtala, či sú v danej lokalite napojené všetky objekty na obecnú kanalizáciu, podľa vyjadrenia
starostky je tomu tak.
Poslanec Štepka sa spýtal, či bola podaná žiadosť na Zberný dvor. Žiadosť bola podaná a teraz
musíme čakať na rozhodnutie.
Mgr. Čierňava sa pýtal na to, či Ing. Kučera už odovzdal projekt na rozšírenie ČOV. Starostka
odpovedala, že ešte nie. Za Obecný úrad vyžiadala tie údaje zo SHMÚ, ktoré k tomu potreboval, ale
do dnešného dňa obdržala iba mailovú správu, že má problémy získať nejaké údaje od vodární. Projekt
ešte nepredložil. Poslanci poverili starostku, aby požiadala Ing. Kučeru o vyjadrenie, kedy bude
projekt k dispozícii.
Mgr. Bahelková sa pýtala ohľadom veľkokapacitných kontajnerov, či obec neuvažuje rozvážať ich až
v sobotu, aby ich mohli využiť aj ľudia, ktorí sú v zamestnaní. Ing. Bartošek odpovedal, že naposledy
sa rozvážali až poobede a podľa požiadaviek občanov bola na stránke obce mapky s vyznačením
miest, kde kontajnery budú. Poslankyňa tiež žiadala, aby bol vyčistený jarok a chodník na Nitrianskej
ulici od Petrušových ďalej. Ing. Bartošek potvrdil, že tam stále stoja autá a nie je možné tam ani
poriadne pokosiť, lebo pracovníci sa boja, že odfrknutý kameň poškodí odstavené autá.
Ďalej sa Mgr.Bahelková pýtala na to, či si občania môžu na svojich pozemkoch stavať rôzne stavby
bez toho, aby boli stavby ohlásené na úrad ako drobné stavby, prípadne bez stavebného povolenia.
JUDr. Jurčová požiadala, aby bol pri zdravotné stredisko umiestnený odpadkový kôš.
Mgr.Čierňava sa pýtal, aký je ďalší zámer obce s priestorom za kultúrnym domom. Jazierko je
vyčistené, priestor sa pravidelne kosí.
Poslankyňa Šišková požiadala o smetný kôš na detské ihrisko v Bzinciach a spýtala sa, či by bolo
možné zakúpiť aj do Bziniec aspoň jeden fitness stroj pre staršie deti. Prednosta Ing. Bartošek
odpovedal, že v roku 2019 plánuje obec zakúpiť na detské ihrisko do Radošiny ešte nejaké hrazdy, tak
by sa dali aj do Bziniec.

Ďalej na žiadosť občanov z okolitých obcí požiadala o pomoc pri riešení spojov, ktoré dopravca
Arriva vždy cez celé prázdniny zruší. Ide o spoje s odchodom z Radošiny o 11.15 hod. a 19.25 hod.
Starostka sa spojí so susednými starostami a požiadajú dopravcu.
Mgr. Siget poďakoval pracovníkom Obecného úradu za akcie, ktoré sa konajú na amfiteátri, za
zrealizovanú výsadbu zelene v obci. Tiež sa pýtal, ako postupuje riešenie kamerového systému
v základnej škole a navrhol aby riaditeľstvo ZŠ s MŠ napísalo list na príslušný úrad, ktorý určí za
akých presných podmienok môže kamerový systém fungovať na základe novoprijatých právnych
predpisov. Rovnako požiadal aby hlásenie správ miestneho rozhlasu bolo aj okolo 18.00 hod., keď je
už väčšina obyvateľov obce doma.
Poslanci sa vyjadrili, že p.Kršák by mal dať riadnu písomnú žiadosť ohľadom odpustenia nájomného
počas letných mesiacov.
16) Návrh na uznesenie
Mgr. Bahelková predniesla návrh na uznesenie:
Berie na vedomie
1. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017 a o stanovisku k záverečnému účtu za rok
2017
2. Schodok rozpočtového hospodárenia vo výške 3.286,40€.
3. Žiadosť Ing. Michala Matejoviča o odkúpenie časti parc.č. 9/1
4. Žiadosť Petra Slišku o odkúpenie časti obecnej parcely č. 1024/3
5. Žiadosť Tomáša Antalíka o dlhodobý prenájom pozemku parc.č. 399/25 – 18 m2
Ukladá:
1. Vyvolať stretnutie a uskutočniť obhliadku pozemkov, ktoré boli požiadané o odpredaj –
parc.č. 9/1 a 1024/3
2. Vyzvať Ing. Kučeru o predloženie plánu na rozšírenie ČOV
3. Vyzvať p.Romana Kršáka o predloženie riadne žiadosti o odpustenie nájomného v letných
mesiacoch počas zatvorenia prevádzky
Schvaľuje:
1. Zámer kúpy 35 nájomných bytov Obcou Radošina od združenia vytvoreného
spoločnosťami PD Radošinka a Revistav s.r.o. Bratislava, z finančných prostriedkov
získaných s podporou ŠFRB a MDaV SR. Byty budú bežného štandardu a budú spĺňať
všetky podmienky na získanie úveru zo ŠFRB a dotácie vo výške 40% z obstarávacej ceny
MD a VSR. Dispozícia jednotlivých bytov bude podľa štúdie vypracovanej spoločnosťou
Revistav s.r.o. byty budú postavené na pozemkoch parc.č. 1195/17, 49, 55 a 57, k.ú.
Radošina (LV 83). Predmetné pozemky po kúpe bytov budú odpredané Obci Radošina
2. A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku príjmových finančných operácií na
tvorbu rezervného fondu vo výške 16700,97 €.
B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
C) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 41800 € na
kapitálové výdavky rekonštrukciu Mierovej ulice.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

D) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2018 v položke finančné
operácie príjmové navýšenie o + 41800 €, kapitálové výdavky – rekonštrukcia ciest
navýšenie o + 41800.
Riešenie havarijnej situácie v školskej kuchyni Základnej školy s MŠ Radošina
Žiadosť o odkúpenie predzáhradky - pozemku Ing. René Hauptvogel a manž. Zuzana
parc.č. 239/11 ostat.plocha o výmere 60 m2, za cenu 13,50€/m2
Žiadosť Jána Šíru a manželky o zámenu pozemkov parc.č. 190/7 a 191/8, ako aj
odkúpenie 6 m2 za cenu 13,50€/m2
Žiadosť Ing. Viery Benedikovičovej o vysporiadanie časti obecnej cesty, odkúpenie cesty
Obcou za cenu 13,50€/m2.
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov pod Obecným úradom za účelom vytvorenia
posilňovne - D. Štepka a P.Blahuš za cenu 1€/rok vrátane energií
A) Počet poslancov na celé volebné obdobie určuje obecné zastupiteľstvo podľa § 11
ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v počte od 1 001 do 3 000 obyvateľov
obce 7 až 9 poslancov.
B) Volebné obvody navrhujeme určiť tak, ako boli určené v predchádzajúcich voľbách
a to dva volebné obvody:
C) Volebný obvod č. 1 Radošina v ktorom bude 8 poslancov
D) Volebný obvod č.2 Radošina Bzince v ktorom bude 1 poslanec

17) Záver
Starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie.

Zapísala: Mgr. Iveta Chochulová
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Overovatelia zápisnice:
JUDr. Mária Escherová

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

JUDr. Jana Jurčová
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