Zápisnica č. 2 z rokovania Obecného zastupiteľstva
Obce Radošina konaného dňa 11.12.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod. Obecný úrad
1) Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila starostka obce a privítala prítomných . Počet prítomných poslancov je 9
a OcZ je uznášania schopné. Upozornila na skutočnosť, že z obecného zastupiteľstva sa bude robiť
zvukový aj obrazový záznam, ktorý bude zverejnený na web stránke obce. Súhlas prítomní občania
potvrdili svojim podpisom.
Pred schválením programu zasadnutia starostka doplnila program o bod – doplnenie členov komisií.
Program dnešného rokovania:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4) Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej závierky 2017
5) Správa nezávislého audítora o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky 2017
6) Úprava rozpočtu na r. 2018
7) Rozpočet na rok 2019
8) Rozpočet na roky 2020-2021
9) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Radošina na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu
10) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Radošina na 1. polrok 2019
11) VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12) VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce
13) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ v Radošine za
školský rok 2017/2018
14) Určenie platu starostu obce
15) Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
16) Návrh na uznesenie
17) Záver
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
2) Za overovateľov zápisnice boli schválení Mgr. Andrej Siget, Róbert Štepka,
Zapisovateľka je p. Eva Chromá, členovia návrhovej komisie Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela
Bahelková. Starostka zároveň navrhla poslancom, aby sa zápisnice aj uznesenie zo zasadnutí robili
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v jednom dokumente, ako to robí už veľa miest a obcí. Poslanci s takýmto riešením nesúhlasili. Ing.
Šugra navrhol, aby bolo uznesenie napísané, podpísané návrhovou komisiou, nafotené a rozdané
všetkým poslancom. Starostka uzatvorila vyjadrenia poslancov tým, že z ďalšieho zastupiteľstva budú
dva výstupy – zápisnica aj uznesenie, nebude to v jednom, ako to bolo v ustanovujúcom zasadnutí.

3) Starostka prešla uznesenia z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva č. 20 zo dňa
19.9.2018.
B1) splnené
B2) splnené
B3) splnené
B4) splnené, kritické miesta boli upravené, celková rekonštrukcia bude možná v budúcnosti podľa
finančných prostriedkov
Do diskusie ku kontrole uznesení sa hlásila p. Katarína Sigetová, ktorej starostka neudelila slovo. Ing.
Šugra povedal, že keď sa chce občan vyjadriť, mali by sme mu dať priestor. Hlavná kontrolórka
poukázala na rokovací poriadok - § 7 bod 13, z ktorého vyplýva že pripomienky občanov by mali byť
predmetom bodu diskusia. Pani Sigetová stále napádala komisie, resp. schválenie ich členov. Starostka
preto dala hlasovať o nových členoch jednotlivých komisií:
Ekonomická komisia – doterajší - predseda Mgr. Močko, členovia – Eva Chromá
Za nových členov prebehlo hlasovanie jednotlivo: Ing. Rolinec
Hlasovanie za/proti/zdržal sa
9/0/0
Mgr. Gorylová
Hlasovanie za/proti/zdržal sa
5/0/4
K.Sigetová
Hlasovania za/proti/zdržal sa
4/0/5
Komisia rozvoja – doterajší – predseda Mgr. Siget, členovia – Mgr.Čierňava, P.Matejovič, Ing.Šugra,
Mgr. Naňo, Ing. Bartošek
Nová členka: Mgr. Bahelková
Hlasovanie za/proti/zdržal sa
9/0/0

4) Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej závierky 2017, ktorú poslanci mali k
dispozícii s pozvánkou na zastupiteľstvo, vzali poslanci na vedomie.

5) Správa nezávislého audítora o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky 2017, ktorú
poslanci mali k dispozícii s pozvánkou na zastupiteľstvo, vzali poslanci na vedomie.
Súčasne sa v rámci prejednávania týchto dvoch bodov poslanci vyjadrovali nasledovne:
Pavol Matejovič sa spýtal, čo sa urobilo v Bzinciach. Ing. Šugra mu povedal, že sa v Bzinciach budú
robiť chodníky na dve etapy a do rozpočtu na rok 2019 sa dostalo finančné krytie na I.etapu vo výške
27.000,-€. Pavol Matejovič sa pýtal ako bude riešený chodník v katastri Šalgovce, žiadal aby bol
oslovený starosta Šalgoviec so žiadosťou o spoluúčasť. Ďalej sa dožadoval rekonštrukcie kultúrneho
domu a výmeny okien.

6) Úprava rozpočtu na rok 2018
Ekonómka predniesla nasledovný návrh úpravy rozpočtu:
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Druh rozpočtu
Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu

Schválený Upravený Upravený Upravený
19.9.2018 11.12.2018
6.12.2017 20.6.2018
1328575
1328575
1371402
1395916
1195233
1195233
1303001
1350533
133342
133342
68401
45383

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu

2794
37000
-34206

2794
278800
-276006

3982
278166
-274184

27216
36653
-9437

Finančné operácie príjmové celkom
Finančné operácie výdavkové celkom
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu

0
35946
-35946

241800
35946
205854

252300
46446
205854

10500
46446
-35946

Poslanci sa pýtali o aké zmeny ide. Nevedeli sa dostatočne zorientovať v predloženom návrhu.
Ekonómka im vysvetlila všetky položky, v ktorých prebehla úprava s tým, že zverejnila rozpočet
presne podľa zákona č. 583/2004 Z.z., § 10 ods.4, podľa ekonomickej klasifikácie a podľa § 10 ods.3
v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Hlavná kontrolórka potvrdila
správnosť postupu ekonómky.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa
9/0/0
7) Rozpočet na rok 2019-2021
Ekonómka predniesla nasledovný návrh rozpočtu

Bežné príjmy celkom
Bežné výdavky celkom
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu

Rozpočet Rozpočet Rozpočet
2019
2020
2021
1434589,00 1463199,00 1490449,00
1354099,00 1392548,00 1443037,00
80490,00
70651,00
47412,00

Kapitálové príjmy celkom
Kapitálové výdavky celkom
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu

2794,00
268800,00
-266006,00

2794,00
17400,00
-14606,00

2794,00
0,00
2794,00

Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
(+) prebytok, (-) schodok rozpočtu

241800,00
56014,00
185786,00

0,00
56014,00
-56014,00

0,00
49883,00
-49883,00

Riaditeľ ZŠ s MŠ sa pýtal, či je v rozpočte zahrnutá požiadavka rekonštrukcie jedálne, nakoľko
v zmysle vládou schváleného projektu o bezplatných obedoch pre deti v ZŠ a MŠ, vzrastie od
septembra 2019 počet stravníkov o 50. Starostka povedala, že podľa informácií zo ZMOS-u prebieha
jednanie ZMOS-u s vládou, kde predstavitelia samospráv požadujú na tento projekt dotáciu od vlády,
nielen na pracovníkov – kuchárov, ale hlavne na dovybavenie kuchýň. To potvrdil aj Mgr.Siget, ktorý
je riaditeľ sociálneho odboru na UPSVaR Topoľčany. Predpokladáme, že do konania nasledovného
zasadania zastupiteľstva budeme mať už z tejto strany nejaké bližšie a konkrétnejšie informácie. Ing.
Bartošek povedal, že za takýmto účelom bude potrebné dokončenie kompletnej rekonštrukcie a teda,
že dáme vypracovať odborníkovi projekt. Tento návrh podporil aj poslanec Štepka. Z nedostatku
finančných prostriedkov zatiaľ nie je v rozpočte rekonštrukcia zahrnutá, ihneď po informácii z vlády
o dotáciách na technické vybavenie sa poslanci k tomuto bodu vrátia.
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Mgr.Čierňava navrhol aby komisia rozvoja zasadala a navrhla postupnosť priorít, ako sa budú riešiť
nasledujúce 4 roky. Mgr. Siget ako predseda komisie povedal, že chce najprv požiadavky jednotlivých
organizácií a zložiek predebatovať s ich zástupcami, potom to v komisii vyhodnotia. Zatiaľ mal
stretnutie s DHZ a s futbalistami. Prítomný bol aj člen DHZ pán Gálik, ktorý odprezentoval žiadosť
o dotáciu na rok 2019. Poslanec Štepka navrhol, aby sme sa do najbližšej výzvy na rekonštrukciu
požiarnej zbrojnice zapojili. Mgr. Močko navrhol sledovať výzvy na čerpanie fondov a informovať
poslancov na obecných zastupiteľstvách.
Mgr. Siget navrhol, aby poslanci zrušili pevne stanovený termín na podanie žiadosti, nakoľko vidíme,
že je potrebné reagovať hocikedy v priebehu roka.
Mgr. Čierňava navrhol, aby sa uznesenie, ktoré nebolo splnené do najbližšieho zastupiteľstva
prenieslo na ďalšie zastupiteľstvo.
Ďalej pokračoval Ing. Šugra, s tým, že záhradkárov je 28, a chcú pomôcť pri vysádzaní drevín v obci.
Predniesol ich plán činnosti na rok 2019. Zároveň sa pýtal na výdavky na futbal v roku 2018.
Mgr.Čierňava vysvetlil, že v nákladoch pre futbal sú zahrnuté energie na ihrisku, faktúry na futbalový
zväz a rozhodcov a mzda troch ľudí – dvoch trénerov a jedného správcu areálu. Na návrh, že aj
futbalisti by mali robiť brigády, povedal, že robia a udržujú ihrisko.
Ing. Šugra navrhol, aby boli jednotlivé zložky viazané aj na pomoc obci, a že teda dostanú plnú
dotáciu len vtedy, keď spravia pre obec brigádu. K tomuto sa pripojili tiež Mgr. Močko a Mgr.
Čierňava. Poslanci prijali záver, že 80% v rozpočte navrhovaných finančných prostriedkov organizácie
dostanú automaticky, o zvyšných 20% rozhodnú poslanci podľa pomoci obci. Mgr. Močko sa pýtal, či
majú futbalisti občianske združenie a prečo si nepýtajú 2% z daní. Mgr. Čierňava povedal, že
občianske združenie je právne nefunkčné. Starostka povedala, že je rada, že futbal sa po ročnej
prestávke v Radošine začal opäť hrať, záujem občanov je veľký. Viackrát sa snažila osloviť občanov
o prácu vo výbore, avšak nikto nemá záujem. Mgr. Bahelková povedala, že je dobré keď 27 detí
nesedí doma pri počítači, ale hrá futbal. Z úst niektorých poslancov sa vzniesli námietky na nešportové
správanie niektorých futbalistov. Mgr.Čierňava povedal, že futbalisti udržiavajú celý areál.
Na otázku, ako spravuje Hlavina kultúrny dom, ktorý jedine toto OZ využíva Mgr. Močko povedal, že
teraz upravili chodbu. Podrobnejšie informácie získame po vyčíslení všetkých nákladov.
Mgr. Naňo sa pýtal na informácie ohľadom súdneho sporu s Develop group ohľadom bytoviek. Súdny
spor je pred vyhlásením rozsudku začiatkom februára 2019. Kópie zápisníc sú k dispozícii na
Obecnom úrade, nie je problém sa spojiť s advokátom. Ing. Šugra povedal, že keby sme boli bytovky
s firmou stavali, nebol by súdny spor, veď on po odchode z funkcie zanechal stavebné povolenie na
štyri bytovky. Starostka uviedla, že bytovky nemali vypracované pripojenie na siete, a že ťažko by
niekto skolaudoval bytovky bez vody, plynu a elektriny. Po sťažnostiach obyvateľov bytoviek
v Nitrianskej Blatnici poslanci rozhodli nestavať s Develop groupom, napriek zmluve, ktorú s nimi
Ing. Šugra podpísal. Žiadosti na ŠFRB spolu s Develop groupom boli podávané ešte dva roky po sebe,
ale neúspešne.
Následne poslanci hlasovali za rozpočet na rok 2019.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa
9/0/0
8) Rozpočet na roky 2020 – 2021
Poslanci tento informatívny rozpočet vzali na vedomie, nakoľko vždy na určený rok je rozpočet
podrobne schvaľovaný.
9) Hlavná kontrolórka v stručnosti predniesla svoje stanovisko k rozpočtom, ktoré poslanci
zobrali na vedomie.
10) Ďalej predniesla hlavná kontrolórka návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a
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Ing. Šugra navrhol kontrolu § 4 Rokovacieho poriadku o predkladaní materiálov na rokovanie
obecného zastupiteľstva a § 9 návrh uznesení obecného zastupiteľstva, ktoré majú byť predom
pripravené.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

9/0/0

11) VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12) VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce
Návrhy obidvoch VZN boli predmetom zasadnutia komisie na ochranu životného prostredia.
Najzákladnejšia bola otázka, či zostaneme pri lístkovom systéme, alebo prejdeme na systém
nálepkový, o ktorý mali občania veľký záujem. Mgr.Čierňava a Ing. Bartošek sa uvedenému problému
dôkladne venovali. Spolu s ostatnými členmi komisie odporučili poslancom systém nálepkový.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

8/0/1 (Ing. Šugra)

Poslanec Štepka sa spýtal, či sa bude zvyšovať aj poplatok. Poplatok sa bude zvyšovať o 0,01€ na
osobu a deň, teda poplatok z roku 2018 vo výške 14,62 sa zvýši na 18,25€ na osobu a rok. Toto
navýšenie je spôsobené hlavne zvýšenými nákladmi na uskladnenie odpadu.
Libuša Lisová mala otázku, ako budú platiť poplatky podnikatelia. Poukázala na to, že ona je vo svojej
prevádzke sama, nevytvorí takmer žiadny odpad a nevie, prečo by mala platiť 62,90 €. Ing. Bartošek
vysvetlil prítomným, že poplatok podnikateľom je vypočítavaný inak ako občanom, teda 0,02€ na l
odpadu. Na rok 2019 to predstavuje sumu 68,64€. V prípade ako je ona, teda sama v prevádzke je
možné pristúpiť k vývozu nie každé dva týždne, ale každé štyri týždne, a teda bude platiť polovicu
34,32€. Poslanci hľadali spôsob, akým by mohli motivovať občanov k separovaniu, každý ale pristúpil
na to, že absolútne spravodlivý systém sa nedá vymyslieť, vždy bude niekto nespokojný. Mgr. Siget
navrhol, že v prípade, že domácnosť počtom členov má mať len jednu nádobu, druhú nálepku si môže
dokúpiť za sumu 30,-€.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

9/0/0

13) Prítomný riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Anton Fekula odpovedal na otázky. Člen Rady školy
Róbert Štepka povedal, že problémy a sťažnosti, ktoré rada školy riešila sú vyriešené. Tiež sa spýtal
riaditeľa školy, ako bola doriešená ochrana osobných údajov. Iveta Pospíšeková sa spýtala, prečo nie
je aktuálne využívaná elektronická žiacka knižka. Riaditeľ školy spolu s Mgr. Bahelkovou prisľúbili
nápravu. Poslanci správu vzali na vedomie. Prítomný Ing. Kučera predniesol požiadavku, aby bola
pred hlavnými dverami do budovy Základnej školy spravená podesta, nakoľko hrozí úraz.
14) Plat starostky. Hlavná kontrolórka predniesla zmenu zákona o platových pomeroch
starostov, základný plat vo výške 2.099,-€ a možné zvýšenie vo výške maximálne do 60%. Ing. Šugra
je za základný plat bez navýšenia, Mgr. Naňo navrhol prebrať navýšenie na Obecnej rade, Mgr.
Močko navrhol navyšovať plat až v priebehu volebného obdobia na základe zásluhovosti. Plat
starostky zostáva v základnej podobe, s tým, že prípadné navýšenie môže byť prehodnotené po pol
roku na základe návrhu obecnej rady.
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Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

za 5 poslancov: Mgr.Naňo, Ing. Šugra, Mgr.
Čierňava,
Mgr.Močko,
P.Matejovič
zdržali sa 3 poslanci: R.Štepka, Mgr.Bahelková,
Ing.Lukačovič
proti 1 poslanec: Mgr.Siget

15) Žiadosť KKP o podporu dvoch chovancov s trvalým pobytom v Radošine poslanci
schválili vo výške poukážky 7,-€.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

9/0/0

Žiadosť Norberta Antalíka o odkúpenie parc.č. 399/27 (18 m2). Poslanci schválili
zverejnenie zámeru spolu s mapkou na stránke obce.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

9/0/0

Žiadosť Viktora a Heleny Štrausových o odkúpenie parc,č, 1410/7. Poslanci schválili
Zverejnenie zámeru spolu s mapkou na stránke obce.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

9/0/0

Žiadosť Maroša Vadrnu o finančný príspevok pre syna Samuela, ktorý štyri roky
reprezentuje obec v motokrose. Poslanci schváli príspevok 260,-€ na štartovné.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

8/0/1 (Mgr. Bahelková)

Žiadosť Veterán klubu Radošina o príspevok vo výške 700,-€ na materiálno technické
zabezpečenie akcie – XI. ročník. Poslanci príspevok schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

8/0/1 (Mgr. Močko)

Žiadosť o opravu Piešťanskej ulice. Poslanci sa touto žiadosťou zaoberali a jej opravu
zaradili po oprave cesty Mierovej. Ing. Šugra žiadal, aby Pivnica Radošina opravila tú časť
komunikácie, ktorú rozkopali pri odkanalizovaní pivnice. R.Štepka a Mgr.Močko žiadali
o zabezpečenie cenovej ponuky na opravu tejto ulice. Mgr.Siget dodal, že tam treba riešiť aj
odvodnenie.
Mgr. Čierňava tiež predniesol závery komisie prešetrujúcej sťažnosť manželov
Sigetových na vytekanie odpadových vôd na parcele č. 238. Po prvom oznámení bol kanál vyčistený
pracovníkmi Obecného úradu. Vzhľadom k tomu, že sťažovatelia trvali na svojej sťažnosti, ktorá bola
prejednávaná aj na Obecnom zastupiteľstve, prednosta úradu objednal monitoring stokových sietí,
ktorý pracovníci Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra dňa 16.10.2018 aj vykonali. Dňa
19.10.2018 bol doručený výstup z monitoringu, ktorý následne riešila komisia ŽP. Závery komisie sú
také, že splaškové vody tam nevytekajú žiadne, z jednej rúry bolo preukázané drobné slizenie. Vody,
ktoré preukázateľne prenikli z pivnice Radošina budú podľa vyjadrenia vlastníka na jar 2019
doriešené. Pán Zachar, majiteľ nehnuteľnosti povedal, že sa určite jedná len o drenážne rúry na
odvodnenie pozemkov, ktoré tam boli dávno predtým, ako tam býva on, on má rodinný dom
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odkanalizovaný. Rúry mali určite zabezpečiť vedenie odvodnenia z vinohradov ešte pred 50 rokmi.
Ing. Bartošek upozornil na to, že my môžeme požiadať občana o vykonanie kontroly, ktoré nám ale
nemusí umožniť. Takže do jednotlivých rodinných domov nemusíme mať prístup.
V závere predniesol predseda komisie na ochranu životného prostredia návrh, aby poslanci schválili
pokutu vo výške 50,-€ za priestupok, ktorého sa dopustil majiteľ motorového vozidla vyvážajúci
odpad do kontajnera v areáli cintorína 13.10.2018.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8/0/1 (Mgr. Močko)

16) Na záver predniesla návrhová komisia návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Overovateľov zápisnice Mgr. Siget, Róbert Štepka, návrhová komisia Mgr. Čierňava, Mgr.
Bahelková
Doplnenie ekonomickej komisie o Ing. Blažeja Rolinca, Mgr. Hanu Gorylovú a p. Katarínu
Sigetovú
Doplnenie komisie Rozvoja obce o Mgr. Gabrielu Bahelkovú
Úprava rozpočtu na rok 2018
Rozpočet na rok 2019 (viazať dotácie organizačným zložkám vo výške 20% na budúce
rozhodnutia OZ)
Úpravu VZN, ktoré upravuje prideľovanie dotácií obecným zložkám, tak že sa vypustí dátum
predkladania žiadosti do marca kalendárneho roku a uvedie sa možnosť predkladať žiadosti
kedykoľvek
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Radošina na I. polrok 2019
VZN 1/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce
Finančný príspevok pre chovancov KKP k Vianociam 2018 vo výške 7,-€ na osobu
Základný plat starostky podľa zákona
Finančný príspevok vo výške 260,-€ pre Maroša Vadrnu pre syna Samuela Vadrnu
Schvaľuje príspevok Veterán klubu Radošina vo výške 700,- na XI. ročník zrazu veteránov
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
Správa nezávislého audítora o overovaní účtovnej uzávierky
Rozpočet na roky 2020 – 2021
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Obce Radošina na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu
Správu o výsledkoch a podmienkach v ich výchovnovzdelávacích činností ZŠ s MŠ v Radošine za
šk. rok 2017/2018
Ukladá
Začať stavebné konanie k rekonštrukcii chodníka v Bzinciach
Jednanie s Obecným úradom Šalgovce na spolufinancovaní časti chodníka v Bzinciach v KÚ
Šalgovce
Vypracovať projekt na rekonštrukciu kuchyne v školskej jedálni
Sledovať výzvy a vypracovať projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
Sledovať nesplnené body uznesení a preniesť ich k ďalšiemu rokovaniu
Zverejniť zámer o odkúpení parcely č. 399/27 N. Antalíkom a parcely 1410/7 rodiny Štrausových
Dať vypracovať cenovú ponuku na opravu cesty na Piešťanskej ulici
Udeliť pokutu vo výške 50,00 Eur za nezákonné uloženie odpadu v kontajneri na miestnom
cintoríne v zmysle priestupku čísla spisu ORPZ – TO – OPP4-104/2018 - P

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení: Mgr. Bahelková Gabriela, Mgr. Peter Čierňava
7

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa

9/0/0

Poslanci sa zároveň dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia na 13.2.2018.
17)
Starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a rokovanie zastupiteľstva
ukončila.
V Radošine 12.12.2018

Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Andrej Siget
Róbert Štepka

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