Uznesenie č. 15 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.9.2020
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Členov návrhovej komisie – Mgr. Andrej Siget, Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert
Štepka
Overovateľov zápisnice – Ing. František Šugra, Mgr. Matej Močko
Zapisovateľa – Eva Chromá
2. Zmenu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o podmienkach držania zvierat, ich chovu na
území obce Radošina
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok obce Radošina
5. Zrušenie Uznesenia č. 14 bod A/3 Vyhlásenie OVS - 3
6. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc poskytovanú v súlade s § 13 a nasl. zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s § 269 ods.
2 Obchodného zákonníka Ministerstvom financií SR vo výške 38.220,-€
7. Zakúpenie materiálu na výstavbu chodníka na novej časti Piešťanskej ulice – parc.č.
7/16 v kat. území Radošina s tým, že práce s tým spojené si budú hradiť občania
8. Dohodu č. 01/2020 uzatvorenú v zmysle § 13c zákona č. 155/2020 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
hospodárstva SR v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z.z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej
ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení zákona č. 92/2020 Z.z. s Romanom Kršákom a o zľave na nájomnom v čase
sťaženého užívania
9. Žiadosť Daniela Valku o umiestnenie dopravného značenia po odbornom vyjadrení
PZ
10. Žiadosť Daniela Štepku o poskytnutie finančného príspevku 1.000,-€ na energie
v priestoroch posilňovne pod Obecným úradom
11. Odhlásenie motorového vozidla ŠKODA PICK UP EČV TO400CF
motorových vozidiel
B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

z evidencie

1. Správu hlavnej kontrolórky obce č. 2020/1
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu návratnej finančnej výpomoci
poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 262 ods. 1 v spojení s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Ministerstvom financií SR
C) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. zverejnenie zámeru na odpredaj pozemkov v kat. území Bzince spôsobom OVS,
novovytvorené parc.č. 62/1, 62/9, 62/10, 62/11, 62/12
Zodpovedný: Obecný úrad

Termín: najbližšie Obecné zastupiteľstvo

2. Zabezpečiť vyhotovenie štúdie návrhu využitia budovy bývalej ZUŠ v Radošine na
sociálne účely
Zodpovedný: prednosta OcÚ

Termín: január 2021

3. Pozvať na deň 12. októbra 2020 na 17:00 hod
- pána Ondríka na spojené zasadnutie komisií Obecného úradu ohľadom bližšieho
vysvetlenia žiadosti o odkúpenie pozemkov v Bzinciach
- pána Kováčika na spojené zasadnutie komisií Obecného úradu ohľadom bližšieho
vysvetlenia žiadosti o odkúpenie budovy v Bzinciach s.č.29
- pána Ácsa na spojené zasadnutie komisií Obecného úradu ohľadom aktuálnych
informácií k prebiehajúcemu verejnému obstarávaniu na výstavbu bytoviek
Zodpovedný: Obecný úrad

Termín: ihneď

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení:
Mgr. Gabriela Bahelková
Mgr. Andrej Siget
Róbert Štepka
Prednosta: Ing. Bohuš Bartošek
JUDr. Marta Kolková
Starostka obce

