Uznesenie č. 19 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.4.2021

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Program Obecného zastupiteľstva doplnený o zloženie sľubu nového poslanca Ing.
Petra Matejoviča a o schválenie zatiaľ navrhovaných zmien a doplnkov č.1 Územného
plánu obce Radošina
2. Overovateľov zápisnice: – Mgr. Andrej Naňo, Mgr. Matej Močko
Návrhovú komisiu: Mgr. Gabriela Bahelková, Ing. Peter Lukačovič, Róbert Štepka
Zapisovateľ: Eva Chromá
3. Záverečný účet obce za rok 2020 s výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje
bez výhrad.“
4. Tvorbu rezervného fondu vo výške 20.250,73€
5. Rokovací poriadok
6. Kúpnu zmluvu - odpredaj 46 m2 – novovytvorenej parc.č. 98/5 v kat. území Radošina
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za cenu 13,50 €/ m2 Bc. Kataríne Nemcovej
7. Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov p. Božene Antalíkovej – ocelokôlňa
kat.územie Radošina, nachádzajúca sa na LV 557. Výpoveď dať 1. mája 2021.
8. Začatie konania o Návrhu zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Radošina
9. Voľbu hlavnej kontrolórky obce Radošina - Ing. Zuzana Bednáriková. V zmysle §18c
ods. 5 zákona o obecnom zriadení schvaľuje mesačnú odmenu vo výške 20%
z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa ods.1.
B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2020
2. Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020
3. Informácie o nových projektoch a začínajúcich prácach
C) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Pozvať na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva zástupcov firmy
REKONDÍCIA SK Bošany, spolu so záujemcami o nájomné byty ako aj o byty
priamo na odpredaj v Radošine. Zároveň pozvať tiež záujemcov o bytovku
v Bzinciach, pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.
Zodpovedný: Obecný úrad

Termín: najbližšie zasadnutie OcZ

2. Pozvať na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva predstaviteľov firmy, ktorá
bude realizovať prekládku elektrického vedenia pri bytovke na Školskej ulici, pri
dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.
Zodpovedný: Obecný úrad

Termín: najbližšie zasadnutie OcZ

3. Zverejniť zámer – zámenná zmluva -parc.č. 98/9 o výmere 22 m2 v kat.území
Radošina vo vlastníctve Obce a parc.č. 44/4 o výmere 36 m2 vo vlastníctve
p.Vladimíra Vlasáka.
Zodpovedný: Obecný úrad

Termín: do 30.4.2021

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení:
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