Zápisnica č. 6/2019 z rokovania Obecného zastupiteľstva
Obce Radošina konaného dňa 20.5.2019
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. Ing. František Šugra svoju neúčasť neospravedlnil.
Upozornila, že z OcZ sa bude robiť zvukový aj obrazový záznam.
Program:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Doplnenie člena Obecnej rady
3. Zhotovenie pomníka obetiam I. a II. svetovej vojny
4. Schválenie podania žiadosti na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice Radošina
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa – 8/0/0
1) Do návrhovej komisie boli schválení Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková,
zapisovateľka je Eva Chromá, overovatelia zápisnice Ing. Lukačovič. Starostka zopakovala, že
dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva zvolala na návrh tretiny poslancov.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa – 8/0/0
2) Vzhľadom k tomu, že starostka odvolala z funkcie zástupcu starostu Mgr. Naňa a ustanovila
za zástupcu Mgr. Sigeta, zostalo v Obecnej rade voľné jedno miesto. Starostka navrhla
doplniť ho nezávislým kandidátom, aby bol dodržaný požadovaný pomer a navrhla Mgr.
Andrej Naňo. Tento povedal, že nechce byť členom Obecnej rady. On sám navrhol p.
Matejoviča. Zástupca starostky navrhol Mgr. Čierňavu.
Mgr. Naňo požiadal, aby bolo zverejnené, prečo bol odvolaný z funkcie zástupcu. Starostka
zopakovala svoje pôvodné odôvodnenie. Do tejto funkcie ho navrhla ako nového poslanca,
právnika, aby získal viac skúseností v tejto oblasti. Vzhľadom k problémom ohľadom
zverejňovania neopravdivých informácií a útokov na svoju osobu potrebovala mať podporu
svojho zástupcu jednoznačnú, čo zo strany Mgr. Naňa nebolo. Mgr. Naňo uviedol, že
o uvedenú funkciu aj tak nemal záujem.

Hlasovanie:
Pavol Matejovič: Za 4 poslanci (Matejovič, Mgr.Naňo, Mgr.Močko, Mgr.Čierňava), zdržali sa 4
Mgr. Čierňava: Za 4 poslanci (Mgr.Siget, Ing.Lukačovič,Mgr. Bahelková, R.Štepka), zdržali sa 4
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3) Pomník obetiam I. a II. svetovej vojny, resp. jeho technická realizácia sa
skomplikovala. Sponzor, ktorý chcel vyhotoviť pomník na vlastné náklady, vinou aj
niektorých členov zastupiteľstva odstúpil. Zástupca starostky navrhol, aby bol
pomník podľa pôvodného návrhu realizovaný tak, aby sa to časovo aj s výsadbou
slávnostne odhalilo 11.11.2019. Mgr. Naňo navrhoval dať vypracovať jeho
vizualizáciu študentom. Vzhľadom ku koncu semestra by sme to však nestihli.
Niektorí poslanci však trvali na tom, aby sa pomník obetiam určite dal vyrobiť,
a navrhli uvoľniť čiastku 2.500,-€ z obecného rozpočtu.
Hlasovanie: za návrh – 5
Zdržali sa 3 – Mgr. Naňo, Mgr. Močko, Matejovič

4) Prednosta predniesol žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky Účel výzvy: Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa §2 písm.
c) zákona č.526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky Základný cieľ projektu: Podpora ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcia a modernizácie stavieb hasičských staníc
a hasičských zbrojníc. Kód výzvy: Výzva číslo V. P HaZZ 2019. Názov projektu:
„POŽIARNA ZBROJNICA – stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti
budovy“ s financovaním projektu s názvom: „POŽIARNA ZBROJNICA – stavebná úprava,
zníženie energetickej náročnosti budovy“, - zabezpečí finančné prostriedky na povinné
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu a zabezpečí financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce

Celkové oprávnené výdavky projektu: 33 625,47 Eur
Dotácia: 30 000,00 Eur
Spolufinancovanie: 3 625,47 Eur
Po diskusii prítomní poslanci vybrali z navrhovaných rekonštrukčných prác – strechu +
klampiarske práce, výmena okien a dverí.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa – 8/0/0

Starostka obce ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapisovateľka:

Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Andrej Siget

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

Ing. Peter Lukačovič ............................
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