Zápisnica č. 7 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 25.6.2019
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 prečítala program a doplnila rokovanie o ďalšie body:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
5. Návrh štatútu obce Radošina
6. Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce
7. Požiarny poriadok obce Radošina
8. Návrh zmluvy o odohraní divadelného predstavenia
9. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Doplnené body rokovania:
-

Voľba člena Obecnej rady

-

Nájomná zmluva uzatvorená s Urbárom Radošina, Obec bude nájomca parc.č. 196/22
v k.ú.Radošina na 50 rokov za 1 € ročne)

-

Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – Peter Sliško

-

Žiadosť PZ Havran I. o poskytnutie dotácie

-

List vedúcej školskej jedálne pri ZŠ Radošina

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
2) Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Poslanci schválili zapisovateľku Mgr. Chochulovú. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Siget, R.
Štepka, Ing. Lukačovič. Overovateľov zápisnice v zložení Mgr. Naňo, P. Matejovič.

3) Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Bod B/1 – rokovať so zriadenou komisiou Obecného úradu a PD Radošinka k upresneniu zmluvy
k výstavbe bytových domov v areáli PD Radošinka.
Starostka oboznámila prítomných, že ďalšie konkrétne jednanie chce vyvolať až po začatí výstavby
dvoch bytoviek na Školskej ulici. Ing. Šugra mal námietku, že sa to stále odkladá, ale podľa jeho
názoru tam aj tak nepripadá do úvahy výstavba bytoviek, stavebný zákon neumožňuje stavať bytovky
alebo rodinné domy bližšie ako 50 metrov od hranice pozemku cintorína. Starostka informovala
prítomných, že podľa informácií z Rady ZMOS jedným z novelizovaných bodov je aj skutočnosť, že
o tom, či obec dovolí alebo nedovolí stavať rodinné domy okolo cintorína bude rozhodovať obec.
Malo by to vyriešiť hlavne také prípady, keď okolo cintorína už viac rodinných domov stojí.
Samozrejme, že bude potrebné vykonať aj zmeny územného plánu, o čom už s Ing. arch. Coplákom
rokovala. Ďalej starostka informovala, že o stanovisko k výstavbe firmou za jej vlastné prostriedky má
stanovisko NKÚ, verejné obstarávanie sa bude robiť ihneď po obdržaní potrebných stavebných
povolení. T.č. sa vydáva územné rozhodnutie.
Bod B/2 – Dopracovať štatút obce s pripomienkami poslancov Obecného zastupiteľstva – splnené.
Bod B/3 – Dopracovať Požiarny poriadok obce s pripomienkami DHZ. Zhotoviteľ Požiarneho poriadku
niektoré pripomienky DHZ vysvetlil, vzhľadom k tomu, že má všetky potrebné oprávnenia
a certifikáty na vypracovanie Požiarneho poriadku, považuje ho za správny. Vypracovaný požiarny
poriadok je však iba pre Radošinu, je potrebné dať vypracovať aj pre Bzince.
Bod B/4 – Zverejniť interné normy na webovej stránke obce – splnené.
Bod B/5 – Vyvolať jednanie s firmou Krošlák ohľadom pokládky VN v kat.úz. Radošina od stĺpu č. 242
v extraviláne obce cez parc.č. 1249 o výmere 1759 m2 a parc.č. 1659 o výmere 571 m2 s odplatným
titulom zriadenia vecného bremena na uvedených parcelách v spolupráci s ekonomickou komisiou.
Starostka prečítala nahlas list od pána Krošláka, v ktorom objasňuje svoj podnikateľský zámer –
vytvoriť tam priemyselný park, v žiadnom prípade nie výstavbu nájomných domov alebo bytov. Ďalej
ponúka služby svojej firmy pre školu, škôlku, prípadne pre postihnutých spoluobčanov, ako
sponzorský dar. Mgr. Naňo povedal, že výška vecného bremena sa dá stanoviť znaleckým posudkom.
Starostka tiež objasnila situáciu, že vecné bremeno sa bude zriaďovať v prospech západoslovenskej
distribučnej, nie v prospech firmy Krošlák. Ing. Šugra mal pripomienku, že pozemok „Štompárka“, na
ktorom bude firma Krošlák budovať priemyselný park bol v katastrálnom území Radošina. On si
pamätá, že keď sa diskutovalo o hraniciach katastrálnych území, do Nitrianskej Blatnice malo prejsť
iba pár posledných domov (nakoľko všetky služby im poskytovala N.Blatnica – odvoz odpadu, ver.
osvetlenie...), nevie, ako sa mohla dostať do kat. územia Nitrianska Blatnica aj „Štompárka“.
Starostka nemá vedomosť o týchto informáciách, v čase keď nastúpila do funkcie boli hranice
katastrálnych území platné a „Štompárka“ už vtedy bola viac rokov v k.ú. N. Blatnica.
Bod B/6 – Jednať s MUDr. Lepiešovou ohľadom prevzatia zdravotného pediatrického obvodu po
vzájomnej dohode s MUDr. Mancovou v spolupráci s obcou Veľké Ripňany.
Starostka jednala s MUDr. Lepiešovou, tá v spolupráci so starostom V. Ripňán Dr. Krištofom už
podnikla kroky na NSK.

Bod B/7 – Zverejniť pracovný poriadok obce Radošina na webovej stránke obce – splnené
Bod B/8 – Zosúladiť webovú stránku obce s informačnými tabuľami Radošina a Bzince (v tabuliach
zverejňovanie materiálov s časovým obmedzením) – splnené
Do Bziniec budú prenesené informačné tabule spred kultúrneho domu v Radošine, aby bol dostatok
krytého priestoru pre zverejňovanie.
Bod B/9 – informovať poslancov o zasadnutiach obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva
a zasielať im zápisy z rokovaní.
V tomto bode informovali predsedovia jednotlivých komisií:
Mgr. Močko – materiál zaslal, dostal podklady ku kontrole faktúr za kultúrne služby. (V tejto súvislosti
starostka oboznámila poslancov s kontrolnými a informačnými oprávneniami poslanca obecného
zastupiteľstva.) Ďalej predseda komisie informoval o spolupráci s vedúcou školskej jedálne p.
Lukačovičovou a s prednostom pri výbere nového vybavenie školskej kuchyne.
Mgr. Siget – na jednom zasadnutí sa komisia venovala aj pamätníku obetiam I. a II. svetovej vojny, ale
tento bod bol doriešený na predchádzajúcom zastupiteľstve. Cestu k bytovkám si boli členovia
komisie pozrieť a navrhujú ju zaradiť do plánu ciest na rekonštrukciu, nakoľko je v zlom stave. Na
ďalšom zasadnutí sa zaoberali projektom opravy hlavne strechy KD Bzince. Bol prizvaný aj jediný
záujemca, ktorý reagoval na zverejnený zámer o prenájom, resp. odkúpenie starej školy v Bzinciach –
Dr.Volšák spolu s otcom. Firma prejavila seriózny záujem o odkúpenie nehnuteľnosti, ktorý by
následne zrekonštruovala a prestavila na bytový dom o štyroch bytových jednotkách. Záujemkyňa
o prenájom na účely skladových priestorov Ing. Zacharová, súhlasila s tým, že výstavba bytov má
prednosť. Mgr. Naňo mal otázku, že aké záruky bude mať Obec, že firma to následne odpredá obci.
Poslanci navrhli aby sa opätovne zverejnil zámer na odpredaj s následnou výstavbou 4 bytových
jednotiek a potom sa vyhodnotia ponuky a ceny. Poslanec Štepka sa vyjadril, že on súhlasí s takouto
výstavbou bytov. Ing. Šugra povedal, že žumpa je tam spoločná aj s kultúrnym domom, aby sme
pamätali na to, aby aj v budúcnosti zostala žumpa aj pre KD. Mgr. Naňo navrhol verejnú súťaž aj
s kritériami a presne dohodnutými podmienkami. Mgr. Čierňava navrhol, či by nebolo dobré
ustanoviť zvlášť komisiu, ktorá sa bude venovať len Bzinskej škole. Následne sa poslanci dohodli, že
bude zverejnený nový zámer a ďalej sa bude pokračovať verejnou obchodnou súťažou.
R. Štepka – komisia zasadala jeden raz, nakoľko dostala len jeden podnet – sťažnosť J.Macháča zo
Bziniec na suseda Gálika. Sťažnosť bola doriešená a pán Gálik sa zaviazal do 1. novembra odstrániť
zvod vody zo svojej strechy na ulicu.
Mgr. Čierňava - informoval o stretnutí komisie s p. Mochákovou, navrhli jej riešenie – výsadbu
vysokých stromov, ktoré by zabránili výhľadu do dvora jej rodinného domu. Ide o také stromy, ktoré
boli navrhované aj v projekte. Osem poslancov s tým súhlasilo. Mgr. Siget sa zdržal hlasovania. Ďalej
prezentoval, že po vyčistení priestoru pred kaštieľom sa tam bude vysievať zmes lúčnych kvetov.
Prednosta oznámil, že tú zmes má už zakúpenú. Tiež má komisia pripravenú prezentáciu – zmena
niektorých miest v obci v rokoch 2008 – 2019.

Bod B/10 – Vykonať všetky nápravné opatrenia pri prevode majetku obce v zmysle Správy hlavnej
kontrolórky č. 2019/02. po ich schválení Obecným zastupiteľstvom budú predložené žiadosti
prerokované Obecným zastupiteľstvom.
Hlavná kontrolórka obce vypracovala návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Radošina.
K predmetnému materiálu môžu poslať zaslať na Obecný úrad svoje návrhy na zmenu, prípadne
doplnenie. V rámci týchto doplnení by mohli byť predložené ešte aj návrhy poslancov, prípadne
ekonomickej komisie na cenové odstupňovanie pozemkov pri predaji. Následne sa kompletné zásady
zverejnia, aby najbližšie Obecné zastupiteľstvo mohlo prijať zásady a následne podľa nich postupovať.
Bod B/11 – Pozvať záujemkyňu o kúpu starej školy v Bzinciach Ing. Zacharovú na najbližšie zasadnutie
OcZ. – splnené
Bod B/12 – Zverejniť zámer obce prenechať do dlhodobého prenájmu budovu starej školy v Bzinciach
a bývalého MNV Radošina na webovej stránke obce z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a, 9c,
zákona č. 138/1991 Z.z., nakoľko budovy sú pre obec nevyužiteľné, nepoužívateľné a chátrajú, čím sa
znižuje ich hodnota – splnené
Bod B/13 – doriešiť úpravu trávnatej plochy v Bzinciach v zmysle žiadosti poslanca Matejoviča.
Prednosta Obecného úradu povedal, že už dvakrát tam úpravu robili, a v najbližších dňoch tam príde
pracovník s bagrom, aby sa to už viac neopakovalo
Bod B/14 – Zaslať žiadosť na NSK o úpravu vozovky štátnej cesty v smere z intravilánu obce Radošina
do Bziniec – splnené, žiadosť išla na ďalší deň po zastupiteľstve, t.č. už s povrchom vozovky pracujú.
Bod B/15 – Opraviť poškodené schodíky v mieste vstupu do Domu smútku v Bzinciach – úloha
v riešení
Bod B/16 – Vybaviť stavebné povolenie na rozšírenie ČOV s kanalizačným pripojením Bziniec.
Stavebné povolenie na rozšírenie ČOV vrátane projektovej dokumentácie je vybavené. Starostka
uviedla, že v prvom rade sa musí podať žiadosť na rozšírenie ČOV, v prípade že budeme úspešní,
určitý čas budú trvať stavebné práce a až následne dáme obnoviť projektovú dokumentáciu na
kanalizáciu Bzince, nakoľko časom môže prísť aj na technické zmeny atď. Viackrát obnovovať a dať
vyhotoviť projektovú dokumentáciu by bolo zbytočné. Ing. Šugra navrhoval pracovať aj na kanalizácii
Bzince súčasne, aby sme v prípade výzvy boli pripravení.
Bod B/17 – Spracovať orientačne rozčlenenie podielových daní a nákladov na Radošinu a Bzince. Mgr.
Močko premietol prezentáciu výpočtu.
Bod B/18 – navrhnúť riešenie zástavby podľa požiadaviek občanov Bziniec za účasti komisie – Mgr.
Močko, Pavol Matejovič, Ing. Marián Ondrejka, Ing. Bohuš Bartošek – úloha v riešení
Bod B/19 – Rokovať s firmou Marius Pedersen o zmene umiestnenia kontajnerov pred KD Bzince –
kontajnery v Bzinciach sú umiestnené vedľa kultúrneho domu – splnené
Bod B/20 – Vyzvať pani Bazalovú na spresnenie požiadavky ohľadom umiestnenia dopravnej značky
Zákaz vjazdu nákladných motorových vozidiel – prednosta Obecného úradu sa dohodol s pani
Bazalovou, že do septembra bude pani Bazalová sledovať počet ťažkých nákladných motorových
vozidiel na Nádražnej ulici, následne sa k problému vrátime – úloha v riešení

Bod B/21 – zabezpečiť ešte dve cenové ponuky na investíciu – rekonštrukciu vykurovania KD
Radošina – splnené.
Bod B/22 – zverejniť zámer predaja obecného majetku
1. parc.č. 71/7 (Bohuš Močko, Juraj Močko, Lýdia Šebeňová, Mária Markovičová, Marcela
Pavelková, Miriama Markovičová
2. parc.č. 1023/32 (Jozef Vícen a manželka Antónia Vícenová)
3. zámer prenájmu priestorov v zdravotnom stredisku Radošina na prevádzku Kozmetika,
manikúra, depilácia pani Radke Klukovej
- splnené
Bod B/23 – zaradiť do plánu komisie pre rozvoj obce investíciu – oprava cesty v okolí bytoviek na
Piešťanskej ulici – splnené
Bod B/24 – Zverejniť vizualizáciu pomníka na webovej stránke obce a v obecných novinách spolu
s ďalšími návrhmi – po zverejnení o tomto bode rozhodlo Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa
20.5.2019
Bod B/25 – predložiť poslancom prehľad nájomných zmlúv na pozemky a nebytové priestory –
splnené
Bod B/26 – zabezpečiť zverejnenie Uznesenia a Zápisnice z valného zhromaždenia pozemkového
spoločenstva Urbárske lesy Radošina, na webovej stránke obce – splnené
Bod B/27 – Zanalyzovať cenové ponuky na rekonštrukciu kuchyne v ZŠ Radošina - splnené
4) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh svojej činnosti na II. polrok 2019. Mgr. Močko žiadal
opätovne preveriť riešenie úveru na rekonštrukciu Mierovej ulice. Ing. Bednáriková uviedla, že pred
schválením úveru obecným zastupiteľstvom a uzatvorením úverovej zmluvy dala svoje stanovisko,
bez ktorého by úver nebol možný. Starostka doplnila informáciu, že v priebehu najbližších dní jej
bude doručená projektová dokumentácia, v ktorej sú riešené aj podané pripomienky. Následne zvolá
schôdzu obyvateľov Mierovej ulice . Poslanci uvedený návrh vzali na vedomie.

5) Návrh štatútu obce Radošina
K návrhu štatútu obce Radošina neboli žiadne ďalšie pripomienky alebo doplnenia. Starostka dala
o štatúte hlasovať. Štatút bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
6) Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce
Pri kontrole uznesenia sa poslanci dohodli, že k uvedenému materiálu zašlú svoje pripomienky
a následne po zverejnení budú na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva o ňom hlasovať
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

7) Požiarny poriadok obce Radošina
K uvedenému požiarnemu poriadku je potrebné vypracovať aj požiarny poriadok miestnej časti
Bzince, následne budú poslanci o schválení požiarnych poriadkov hlasovať.
8) Návrh zmluvy o odohraní divadelného predstavenia
Divadlo komédie Bratislava môže na amfiteátri dňa 27.júla 2019 odohrať komédiu o partnerských
vzťahoch „Horúca sprcha“. Návrh zmluvy dostali poslanci spolu s materiálmi na zastupiteľstvo.
Obecný úrad uhradí náklady spojené s realizáciou vo výške 2.800,-€ ako aj tantiémy – 9% z celkového
hrubého príjmu. Cena jednej vstupenky je 10,-€.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
9) Doplnenie členov Obecnej rady
Starostka dala hlasovať o doplnení jedného člena Obecnej rady.
Za poslanca Pavla Matejoviča ako člena Obecnej rady hlasovali: Mgr. Naňo, Mgr. Močko, P.Matejovič,
Ing. Šugra, ostatní poslanci sa zdržali hlasovania
Za poslanca Mgr. Čierňavu ako člena Obecnej rady hlasovali: Mgr. Siget, Mgr. Bahelková, Mgr.
Čierňava, Ing. Lukačovič, R.Štepka.
Ďalším členom Obecnej rady sa stal Mgr. Peter Čierňava.
10) Dlhodobý prenájom parc.č. 196/22 v k.ú.Radošina
Urbárske lesy Radošina ako prenajímateľ súhlasia s nájomnou zmluvou, ktorou predmetnú parcelu
prenajmú Obci Radošina na 50 rokov za cenu 1,-€ ročne. Jedná sa o úzku a dlhú parcelu okolo
parkoviska pred ihriskom. Následne by obec na základe takého dlhodobého prenájmu mohla na
úpravu aj tejto parcely podať žiadosť v prípade vhodnej výzvy.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
11) Žiadosť Petra Slišku o odkúpenie parc.č. 1024/35 a 1037/3
Žiadosť Romana Furku o odkúpenie časti parc.č. 69/1 v k.ú.Bzince
Žiadosť Viery Schlikovej o odkúpenie parc.č. 1023/33
Žiadosť Petra Šugru o odkúpenie parc.č. 2066/5
Žiadosť Miroslava Kadlica o odkúpenie viac parciel podľa GP
Zámer na odpredaje bude zverejnený a bude sa postupovať rovnako so všetkými žiadosťami
a schvaľovať na najbližšom zastupiteľstve. Zároveň sa poslanci zhodli na tom, že svoje pripomienky
k zásadám zašlú na Obecný úrad najneskôr do 10.júla, aby potom zásady boli zverejnené a mohli byť
schvaľované. Ing. Šugra navrhol, aby si záujemcovia dali urobiť znalecké posudky na predmetné
nehnuteľnosti v prípade, že ich výmera bude viac ako 100 m2.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

12) Žiadosť o prenájom priestorov na zdravotnom stredisku
Zámer na prenájom priestorov bol zverejnený a pani Radka Kluková by si chcela predmetný priestor
vyčistiť, vymaľovať, aby mohla začať ponúkať svoje služby. Starostka dala preto hlasovať o prenájme
uvedených priestorov v zdravotnom stredisku pani Radke Klukovej na prevádzku Kozmetika.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
13) Žiadosť Tomáša Antalíka o udelenie povolenia na organizáciu podujatia Pivný
festival
Pivný festival sa uskutoční v amfiteátri v Radošine dňa 6.7.2019 od 16:00 hod. Okrem vysvetlenia
celého postupu varenia piva budú vystupovať aj hudobné skupiny.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
14) Žiadosť DHZ Bzince o povolenie hodovej zábavy dňa 7.9.2019
Poslanci uvedenú žiadosť ako tradičnú hodovú aktivitu schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
15) Žiadosť PZ Havran I. o dotáciu
PZ Havran I. požiadal o dotáciu na svoju činnosť vo výške 3.000,-€. Poslanci uvedenú žiadosť schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
16) Žiadosť Romana Kršáka o odpustenie nájmu na obdobie júl – august 2019
Poslanec Róbert Štepka vyjadril svoj súhlas, vzhľadom k tomu, že nájomník Roman Kršák chce
v týchto letných mesiacoch celkovo vyčistiť a vymaľovať celý priestor a zároveň vymeniť aj
nevyhovujúce kúrenie. Poslanci uvedenú žiadosť prediskutovali. Poslanec Mgr. Čierňava povedal, že
si treba uvedomiť, že ročne nám nájomník platí 9.600,-€ nájomné. Nakoniec sa dohodli na tom,
Roman Kršák vymení počas týchto dvoch mesiacov v prenajatých priestorov kúrenie, a nebude mať
v týchto dvoch mesiacoch žiadnu akciu v prenajatých priestoroch. Výmenu kúrenia vo výške najnižšej
cenovej ponuky Ing. Lesaya 7.500,-€ mu bude odpočítaná z ďalšieho nájomného. Obecný úrad
pripraví dodatok k nájomnej zmluve, v ktorej zníži ročné nájomné za rok 2019 o 1.600,-€.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/1 (zdržal sa Ing. Šugra)
17) Informácie vedúcej školskej jedálne pri ZŠ Radošina k stravovaniu od 1.9.2019
Listom informovala vedúca školskej jedálne p. Lukačovičová o tom, ako to bude prebiehať od
1.septembra 2019 s výdajom a platením za obedy, pri poskytovaní dotácie zo strany štátu. Všetky
podrobnosti budú musieť byť zapracované do VZN, ktoré bude tieto veci záväzne riešiť.
Ing. Šugra sa spýtal, ako je to so zmluvou pani Ščasnej z Bziniec. Starostka mu odpovedala, že pani
Ščasná doručila zatiaľ na Obecný úrad geometrický plán bez úradného overenia. Ihneď po overení
bude vypracovaná zmluva.

18) Žiadosť ambulancie praktického lekára pre deti a dorast Radošina
MUDr. Mancová podala žiadosť o zmenu ordinačných hodín: pondelok 7.00-12.00, streda 7.00-12.00,
štvrtok 10.30-13.00 poradňa, piatok 7.00-12.00. Poslanci sa vyjadrili, že do doby kedy dôjde k dohode
medzi MUDr. Mancovou a MUDr. Lepiešovou, budú súhlasiť aj s takouto zmenou. V budúcnosti by
ale určite požadovali ordinačné hodiny každý pracovný deň.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 7/0/2
19) Zmluva o pripojení a zmluva o nájme s firmou Wircom group s.r.o.
Poslanci boli oboznámení so zmluvou o nájme, na základe ktorej bude nájomca Wircom Group
uhrádzať Obci za plochu na streche a fasáde Obecného úradu. Zároveň bude Obec na základe zmluvy
o pripojení uhrádzať poskytovateľovi Wircom s.r.o. mimoriadne znížené mesačné splátky za
pripojenie v Radošine aj v Bzinciach.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
20) Kultúrny dom Bzince – oprava strechy
Komisia pre miestny rozvoj navrhla využiť výzvu v rámci MAS 024/7.4/1 a predložiť žiadosť o NFP
v rámci rekonštrukcie jestvujúcich kultúrnych domov na projekt s názvom „Kultúrny dom Bzince –
stavebná úprava“, konkrétne výmenu strešnej krytiny – opravu strechy.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
Poslanec Matejovič na tému chodníkov v Bzinciach povedal, že občania sa ho pýtali, prečo platia za
to, čo im firma robila až k domu (pokiaľ mali záujem). Chodník na obecnom pozemku samozrejme
platí obecný úrad, ale plochy vydláždené až k domu, podľa záujmu občanov, si platí každý sám.
Využila sa len príležitosť, že firma to mohla urobiť v celku. Ďalej povedal, že k odpadu z chodníka,
ktorý je sústredený na jedno miesto už údajne nejaké auto z Radošiny doviezlo škridlu.
Ing. Šugra sa pýtal na schod pri vstupe do školy, je treba pripomenúť riaditeľovi školy a upraviť
podezdu pred vstupom do školy.
Mgr. Močko sa spýtal na odpredaj časti obecnej parcely pri dome pod cintorínom, starostka
odpovedala, že všetky odpredaje sa budú riešiť na najbližšom zastupiteľstve po schválení nových
zásad, tak ako si to odhlasovali poslanci. Tiež chcel vedieť ako je to s úverom a Mierovou ulicou.
Starostka odpovedala, že začiatok čerpania úveru bol posunutý. V týchto dňoch očakáva novú
projektovú dokumentáciu Mierovej ulice, kde budú zapracované všetky pripomienky. Následne zvolá
schôdzu občanov bývajúcich na tejto ulici a s novou projektovou dokumentáciou sa budú riešiť
potrebné povolenia aby sa mohlo začať s prácami.
Mgr. Naňo žiadal pripraviť podklady k zbernému dvoru, kde sme v žiadosti neboli úspešní.
Mgr. Bahelková žiadala o vyhlásenie relácie, kde budú občania upozornení na nesprávne parkovanie
svojich áut na chodníkoch, čím vytvárajú pre chodcov prekážky na chodníku a môže sa stať úraz,
prípadne dopravná nehoda.

Mgr. Močko navrhol za člena ekonomickej komisie Ing. Michala Matejoviča, ktorý bol následne
schválený.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 5/2/2
Mgr. Močko sa pýtal, či už obec dostala peniaze z projektu na tábor v minulom roku. Starostka
vysvetlila, že žiadosť o dotáciu podáva každý rok, ale za minulý rok ešte neboli žiadosti vyhodnotené.
A nikdy dopredu nevieme, kedy tieto dotácie budú vyhodnocované.
Mgr. Siget požiadal, aby do budúceho zastupiteľstva obdržali všetci poslanci nájomnú zmluvu, ktorú
má OZ Hlavina uzatvorenú od roku 2003 s Obecným úradom a ktorá sa týka užívania KD Radošina.
Prednosta Ing. Bartošek doplnil, že pôvodne mali byť namontované merače aby sa hradili energie, ale
postupne sa nemontovali merače.
Mgr. Močko žiadal predkladať na každé zastupiteľstvo čerpanie jednotlivých kapitol rozpočtu.
Mgr. Čierňava sa pýtal, či bola uložená pokuta za odpad na cintoríne. Pokuta bola uložená
a momentálne je opakovane doporučene aj obyčajne doručovaná.
Mgr. Močko sa pýtal ešte na to, ako dopadla kontrola zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
OZ Topoľčany. Starostka oboznámila s kontrolou na podnet, s jej kladným záverom ako aj s listami,
ktoré vedenie na Obec aj poslancovi Mgr. Čierňavovi poslali. Bola aj na osobnom jednaní s riaditeľom.
Poslanci všetci sa zhodli na tom, že meno toho, kto dal podnet na kontrolu je známe.
Návrh na uznesenie
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie:

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice Mgr. Naňo, Pavol Matejovič, návrhová komisia Mgr. Siget,
Ing. Lukačovič, Róbert Štepka, zapisovateľka Mgr. Chochulová
2. Štatút Obce Radošina
3. Prekládku VN v k. ú. Radošina od stĺpu č. 242 v extraviláne obce cez parcelu č. 1249
o výmere 1759 m2 a parcelu č. 1659 o výmere 571 m2
4. Divadelné predstavenie „Horúca sprcha“ dňa 27.07.2019. Cena za 1 vstupenku 10,- Eur
5. Člena do Obecnej rady Mgr. Petra Čierňavu
6. Nájomnú zmluvu, kde Obec Radošina ako nájomca bude mať od pozemkového
spoločenstva Urbárske lesy Radošina prenajatú v k.ú. Radošina parc.č. 196/22 o výmere
667 m2 na 50 rokov za 1,- Euro ročne
7. Zámer na odkúpenie pozemku o ktorý žiada: p. Peter Šugra, Peter Sliško, Viera Schliková,
Roman Furka, Miroslav Kadlic, Zuzana Ščasná
8. Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku, pani Radke Klukovej za účelom zriadenia
kozmetického salónu
9. Žiadosť p. Tomáša Antalíka o usporiadanie kultúrneho podujatia – pivný festival,
dňa 06. 07. 2019
10. Žiadosť o povolenie hodovej tanečnej zábavy – DHZ Bzince
11. Žiadosť PZ Havran I. Radošina na finančný príspevok vo výške 3000,- Eur na rok 2019
12. Žiadosť p. Kršáka Romana o zníženie ročného nájmu za rok 2019 o 1600,- Eur

13. Rekonštrukciu kúrenia v KD (tanečná miestnosť) v sume 7500,- Eur, ktoré sa odrátajú
z nájomného
14. Žiadosť MUDr. Mancovej o zmenu ordinačných hodín
15. Výsadbu stromov na parcele, na ktorej budú vystavané 2 byt. domy z dôvodu
zabezpečenia súkromia okolitých rodinných domov
16. Ing. Michala Matejoviča za člena ekonomickej komisie
17. Zmluvu o nájme s nájomcom Wircom Group s.r.o. č. HNSYP/2019 a Zmluvu o pripojení
č. 190710076 s poskytovateľom Wircom s.r.o.
18. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
s kódom výzvy MAS_024/7.4/1 na projekt s názvom „KULTÚRNY DOM BZINCE –
stavebná úprava“
B) Berie na vedomie
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2019
2. Informáciu vedúcej školskej jedálne o dotácii štátu „obedy s dotáciou štátu“
C) Ukladá
1. Pokračovať v jednaní s MUDr. Lepiešovou ohľadom prevzatia pediatrickej ambulancie
v Radošine
2. Zverejniť nový zámer na školu v Bzinciach, ohľadom výstavby 4 bytovej jednotky –
verejná obchodná súťaž
3. Dohľadať doklady k zbernému dvoru a zistiť závady, pre ktoré nebol schválený projekt
4. Predložiť nájomnú zmluvu s občianskym združením Hlavina
5. Predkladať aktuálny stav rozpočtu podľa jednotlivých kapitol ku každému zastupiteľstvu
6. Vypracovať Požiarny poriadok pre Bzince
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0

Záver
Starostka ukončila rokovanie o 21.05 hod a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 25.6.2019

Zapísala:

Mgr. Chochulová

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Naňo
P.Matejovič
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