Uznesenie č. 11 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.3.2020

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Členov návrhovej komisie – Ing. Peter Lukačovič, Mgr. Andrej Siget, Mgr. Matej Močko
Zapisovateľa – Eva Chromá
Overovateľov zápisnice – Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková
2. Zmenu programu – z dôvodu neprítomnosti verejnosti sa vypúšťajú body 4 – 11 programu.
Bod 7. programu sa vypúšťa z toho dôvodu, že p. Vlasák zobral svoju žiadosť späť.
3. VZN č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území Obce Radošina

4. Zmenu Sadzobníka úhrad za služby v Komunitnom centre pre Občianske združenia
a organizačné zložky obce Radošina (schválené 10.12.2019 uzn. Č. 10)
– spotrebované energie – 0€

B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
2. Podanie informácie o stave riešenia odstránenia nelegálnej skládky odpadu v časti
„Rakovinský jarok“
3. Informáciu o ukončení nájomného pomeru firmou SCHURTER k 30.6.2020
4. Informáciu o vykonaní a ukončení Inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov obce za rok
2019
5. Žiadosť o jednorazový finančný príspevok k príležitosti vernisáže výstavy „Prvá stovka“
v Radošinskej sýpke dňa 28.6.2020
6. Informácie o podaných projektoch

C) Obecné zastupiteľstvo ukladá

1. Podať inzerát v celoslovenskej ako aj regionálnej tlači na prenájom priestorov
uvoľnených firmou SCHURTER.
Termín: 31.3.2020

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Vyzvať všetkých vlastníkov pozemkov v Rakovinskom jarku na spoluprácu za účelom
vyčistenia parciel od komunálneho odpadu (nielen parc.registra „E“ 641 a 642, ale aj
susediace parcely)
Termín: 31.3. 2020

Zodpovedný: Obecný úrad

3. Zabezpečiť dokončenie geometrického plánu na rozparceľovanie obecných pozemkov
v Bzinciach, oboznámiť s tým všetkých poslancov
Termín: 31.3.2020

Zodpovedný: Obecný úrad

4. Predložiť rozhodnutie o neschválení projektu na Zberný dvor v roku 2019 a informovať
o tom poslancov
Termín: 31.3. 2020

Zodpovedný: Obecný úrad

5. Komisii rozvoja a ekonomickej komisii vypracovať v súčinnosti s ostatnými poslancami
podmienky verejnej obchodnej súťaže pri odpredaji bývalého MNV
Termín: 31.3. 2020

Zodpovední: členovia komisií

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení:
Mgr. Andrej Siget, Ing. Peter Lukačovič, Mgr. Matej Močko

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

