Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Radošina
konaného dňa 21. 11. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod., Obecný úrad
1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila JUDr. Marta Kolková, starostka obce a privítala všetkých prítomných.
Starostka oboznámila poslancov, že bod č. 9. sa presúva na najbližšie zastupiteľstvo, ktoré sa bude
konať dňa 11. 12. 2018 z dôvodu účinnosti zákona č.320/2018 Z.z.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ing. Andrej Siget
Róbert Štepka
Zapisovateľka: Mgr. Iveta Chochulová
Počet prítomných pri hlasovaní: 9/0/0
3. – 5. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
(predseda miestnej volebnej komisie)
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
PaedDr. Dušan Kolník, predseda miestnej volebnej komisie (MVK) prečítal výsledky
volieb a vyzval zvolenú starostku JUDr. Martu Kolkovú k zloženiu sľubu starostu obce
Radošina. Starostke odovzdal osvedčenie o zvolení starostu obce.
Predseda MVK prečítal sľub poslancov obecného zastupiteľstva obce Radošina
a poslanci jednotlivo sľub potvrdili podpisom a slovom sľubujem. Predseda MVK zároveň
odovzdal poslancom osvedčenia o zvolení za poslanca obce.
Poslanci OcZ:
Mgr. Gabriela Bahelková
Mgr. Andrej Naňo
Mgr. Peter Čierňava
Ing. Peter Lukačovič
Mgr. Matej Močko
Róbert Štepka
Mgr. Andrej Siget
Ing. František Šugra
Pavol Matejovič
Zároveň starostka prečítala Čestné vyhlásenie Ing. Bohuša Bartoška o vzdaní sa poslaneckého
mandátu.

Predseda MVK poďakoval všetkým členom volebných komisií aj pani Bc. Ivete Pospíšekovej,
zapisovateľke MVK za dobré a správne vypracovanie volebných výsledkov. A všetkým
novozvoleným poslancom aj pani starostke zablahoželal.
6.

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
9. Diskusia
10. Záver

Poslanci návrh programu schválili.
Počet prítomných pri hlasovaní: 9
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
Starostka oznámila poslancom, že za zástupcu si volí Mgr. Andreja Naňa, ktorý funkciu zástupcu
starostu obce prijal. Doteraz bola vo funkcii zástupcu starostu Mgr. Gabriela Bahelková. Nakoľko je
zástupkyňa ZŠ s MŠ v Radošine prenecháva miesto inému.

7. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starostka oznámila poslancom, že za zástupcu si volí Mgr. Andreja Naňa, ktorý funkciu zástupcu
starostu obce prijal. Doteraz bola vo funkcii zástupcu starostu Mgr. Gabriela Bahelková, ktorá
vzhľadom k pracovnej vyťaženosti, keďže je zástupkyňa ZŠ s MŠ v Radošine, prenecháva miesto
niekomu z nových mladých poslancov.
Ďalej sa pristúpilo k voľbe členov Obecnej rady. Členom Obecnej rady sa zo zákona stáva zástupca
starostu Mgr. Andrej Naňo, starostka navrhla ďalších členov rady Mgr. Bahelkovú a Mgr. Sigeta.
Poslanec Mgr. Matej Močko sa opýtal, či nie možné dať miesto inej strane ako SMER-u, nakoľko 2
členovia sú za stranu SMER. Starostka vysvetlila, že v zmysle zákona sa v zložení Obecnej rady
prihliada na pomerné zastúpenie politických strán a nezávislých poslancov.
Obecná rada: Mgr. Andrej Naňo
zo zákona
Mgr. Bahelková Gabriela za 7
Mgr. Andrej Siget
za 5
Zároveň boli zvolení sobášiaci poslanci: Mgr. Gabriela Bahelková a Mgr. Andrej Siget.
Do Rady školy bol zvolený Mgr. Matej Močko.

8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov
Tento bod vyvolal diskusiu o jednotlivých komisiách, z ktorých niektoré ktoré boli v podstate
v priebehu rokovania vytvorené.
Návrh komisií:
Komisia životného prostredia: Mgr. Peter Čierňava, predseda
Členovia: Ing. Peter Lukačovič
Mgr. Matej Močko
Ing. Marek Vražba
Ing. Stanislav Antalík
Ing. Bohuš Bartošek
Komisia na ochranu verejného poriadku: Róbert Štepka, predseda
Mgr. Gabriela Bahelková
Pavol Matejovič
PaedDr. Dušan Kolník
Starostka vzhľadom k právnickému vzdelaniu navrhla do tejto komisie aj Mgr. Andreja Naňa, ktorý
odmietol pracovať v tejto komisii.
Komisia pre miestny rozvoj: Mgr. Andrej Siget, predseda
Mgr. Peter Čierňava
Mgr. Andrej Naňo
Pavol Matejovič
Ing. Bohuš Bartošek
Ing. František Šugra
Ing. Šugra navrhol za členku komisie pre miestny rozvoj pani Katarínu Sigetovú.
Poslanec Mgr. Matej Močko sa pýtal, či je v priebehu roka možné členov komisií aj meniť, teda, keď
niektorí už nebudú chcieť pracovať v komisii, a niektorí aj z radov občanov by chceli. Je to možné,
vždy to ale podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom.
Starostka uviedla, že v uplynulých obdobiach najviac zasadnutí mala komisia na ochranu verejného
poriadku, kde spomenula aj na členstvo zosnulého Dominika Mitošinku, ktorý v tejto komisii aktívne
ako občan pracoval. Preto privítala aj členstvo Dr. Kolníka v tejto komisii, kde bude možné využiť
jeho pracovné skúsenosti.
Poslanec Mgr. Matej Močko mal záujem o vytvorenie ekonomickej komisie, kde by bol zároveň
predsedom. Členkou tejto komisie by bola ekonómka Obecného úradu p. Eva Chromá. Starostka
navrhla, že osloví Ing. Blažeja Rolinca, ktorý pracoval v takejto komisii a ako odborník v oblasti
ekonómie by bol v tejto komisii vítaný.
Niektorí poslanci uvažovali aj o vytvorení komisie pre kultúru a šport. Táto oblasť bola po diskusii
zaradená do komisie na miestny rozvoj.
Počet prítomných pri hlasovaní: 9/0/0

9. Diskusia
Poslanec Mgr. Močko: teší ho dostatok občanov, ktorí prišli na zastupiteľstvo, navrhol včleniť bod,
kde by sa vyčlenil priestor pre občanov.
Starostka novozvolenému poslancovi vysvetlila, že aj v predchádzajúcich volebných obdobiach, keď
prišli občania, vždy dostali priestor, prípadne aj prednosť pred ostatnými rokovacími bodmi.
Poslanec Mgr.Čierňava potvrdil, že občania, ktorí prišli na zastupiteľstvo vždy dostali priestor.
V zmysle rokovacieho poriadku môžu dávať aj návrhy.
Pani Katarína Sigetová: vidí rozpor s programom ohľadom komisií, každá komisia mala mať už
presne určenú náplň činnosti.
Starostka odpovedala, že nakoľko v predchádzajúcom období pracovali len dve komisie, tieto majú
vypracovaný štatút. Dnes novovytvorené komisie budú mať tento štatút dopracovaný.
Poslanec Mgr.Čierňava povedal, že prácu v komisiách treba zobrať zodpovedne a reálne sa tomu
venovať, len vtedy budú komisie funkčné.
Prednosta Ing. Bartošek povedal, že komisie by mali riešiť veci operatívne.
Mgr. Hana Gorylová: Len komisia pre miestny rozvoj bude pracovať pre miestny rozvoj, keď to má
v názve? Obec môže zavádzať, keď tu chce schovať čokoľvek. Netreba to nejako rozdeliť? Kde sa
dostanem k štatútu komisií?
Poslanec Ing. Šugra: Ani rokovací poriadok nie je na stránke obce.
Starostka odpovedala, že rokovací poriadok je určite na stránke obce.
Poslanec Ing. Šugra: chce vedieť dopredu termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starostka odpovedala, že tým, že oslovovala poslancov o jednotlivých termínoch, chcela dosiahnuť ich
čo najväčšiu účasť. Ale keď poslanci potrebujú vedieť termíny dlho dopredu, môžu sa dohodnúť aj
tak, že obecné zastupiteľstvo bude zasadať napr. každú prvú stredu v štvrťroku.
Poslanec Mgr. Čierňava: či nemôže byť zastupiteľstvo aj častejšie, k tomu sa pripojil aj Mgr. Močko.
Starostka povedala, že zvolávať zastupiteľstvo je v jej kompetencii, doteraz vždy sa zvolávalo raz za
tri mesiace a v prípade, že bolo potrebné niečo prediskutovať a schváliť aj medzitým, bolo zvolané
mimoriadne zastupiteľstvo.
Niektorí poslanci žiadali, aby bolo zastupiteľstvo v piatok, niektorí poslanci práve s piatkom
nesúhlasili.
Mgr. Siget teda navrhol, aby sa vždy na zastupiteľstve dohodol termín nasledujúceho zastupiteľstva.
Poslanci Pavol Matejovič a Ing. Šugra vystúpili s požiadavkou na rekonštrukciu kultúrneho domu
v Bzinciach, kde by sa podľa ich názoru aj robili nejaké akcie, keby bol zrekonštruovaný a vybavený
inventárom. Pán Matejovič ale prehlásil, že v obci sú viac potrebné opravené chodníky ako kultúrny
dom.
Starostka obce pripomenula, že na schôdzi, ktorá sa v minulom období konala v Bzinciach a na ktorú
dostali všetci obyvatelia Bziniec pozvánku do schránky (pozvánky rozniesla vtedajšia poslankyňa p.
Šišková a pracovníčkou OcÚ Bc. Pospíšekovou) sa väčšina prítomných občanov vyjadrila v prospech
prístrešku pri budove smútku.
Na záver sa poslanci zhodli na termíne ďalšieho zastupiteľstva na deň 11. decembra 2018 o 18.00 hod.

9. Záver
Starostka poďakovala poslancom za účasť a ukončila rokovanie.
Zapísala: Mgr. Iveta Chochulová

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

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Andrej Siget

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

Róbert Štepka

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

