Zápisnica č. 4/2019 z rokovania Obecného zastupiteľstva
Obce Radošina konaného dňa 12.3.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 16.30 hod., Obecný úrad
1) Otvorenie
Starostka otvorila rokovanie OcZ a privítala prítomných poslancov a občanov. Počet prítomných
poslancov je 8 a OcZ je uznášania schopné. Mgr. Andrej Naňo sa ospravedlnil, neúčasť z pracovných
dôvodov. Upozornila, že z OcZ sa bude robiť zvukový aj obrazový záznam.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Návrh uznesenia k ŽNFP „Vodozádržné opatrenia v obci Radošina“
4. Návrh uznesenia k Žiadosti o poskytnutie dotácie „Skvalitnenie športu v obci Radošina“
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa – 8/0/0
2) Do návrhovej komisie boli schválení Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková,
zapisovateľka je Eva Chromá, overovatelia zápisnice Róbert Štepka, Mgr. Andrej Siget.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa – 8/0/0
3) Prednosta Ing. Bartošek informoval poslancov o projekte „Vodozádržné opatrenia v obci
Radošina“. Mgr. Močko sa spýtal či do projektu sa zahŕňa aj oprava múru za Obecným
úradom. Ing. Šugru vyrušuje termín záplavové územie a park, nie je obecný a projekty
podáva obec len na vlastnej parcele. Nemáme verejné obstarávanie a nemáme vybavené
stavebné povolenie. Ing. Bartošek im odpovedal, že na opravu múru dal urobiť dve ponuky,
ktoré boli v cenách 15 tis. EUR až 25 tis. EUR a uvedený projekt už počíta aj s opravou múru.
Stavebné povolenie a verejné obstarávanie sa dá robiť, až keď poslanci schvália realizáciu
uvedeného projektu. Starostka dala hlasovať za nasledovné uznesenie:

-

-

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade so 40. výzvou
s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 na predkladanie žiadostí o NFP zameranú
na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) na projekt
s na projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Radošina“
Realizáciu projekt v súlade s podmienkami poskytnutého finančného príspevku
Spolufinancovanie realizovaného projektu z rozpočtu obce vo výške najmenej 5
% z celkového rozpočtu projektu v súlade s podmienkami poskytnutého
finančného príspevku
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-

Celkové oprávnené výdavky projektu: 189 000 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 179 550 EUR
Rozdiel – spolufinancovanie: 9 450 EUR
Financovanie prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

Hlasovanie: Za- 5 poslancov (Ing. Lukačovič, Mgr. Bahelková, Mgr. Siget, Mgr. Čierňava,
Štepka)
Proti – 1 poslanec (Ing. Šugra)
Zdržal sa – 2 poslanci (Mgr. Močko, Matejovič)
4) K žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja športu na rok 2019“
projekt s názvom „Skvalitnenie športu v obci Radošina“ podal vysvetlenie prednosta
Ing. Bartošek.
Ing. Šugra sa spýtal nato či bol urobený prieskum trhu a v akých čiastkach sa budeme
pohybovať. Ing. Bartošek odpovedal, že nákup športových potrieb pre deti do
základnej školy bude cca 6 tis. EUR, oprava multifunkčného ihriska 18 tis. EUR
a detské ihrisko cca 12 tis. EUR.
Starostka dala hlasovať za nasledovné uznesenie:
a) Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v programe „Podpora rozvoja
športu na rok 2019“ na projekt s názvom “Skvalitnenie športu v obci
Radošina“, Podprogram č. 2 – Výstavba detských ihrísk, Podprogram č. 3 –
Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, Podprogram č. 4
– Nákup športovej výbavy.
b) Pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce,
c) Obec má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje,
zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške stanovenej
zákonom, to znamená vo výške 5 % zo sumy projektu.
d) Zabezpečenie
financovania
neoprávnených výdavkov projektu
predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými
oprávnenými výdavkami projektu v prípade, že vzniknú v priebehu
realizácie projektu
e) Projekt bude realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej
republiky.
Hlasovanie: Za- 7 poslancov, Proti – 0, Zdržal sa – 1 poslanec (Ing. Šugra)
Starostka obce ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapisovateľka:

Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Andrej Siget

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

Róbert Štepka

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