Uznesenie č. 21 z Obecného zastupiteľstva v Radošine, konaného dňa 27.9.2021
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Program Obecného zastupiteľstva, doplnený o:
(a) Žiadosť Miroslava a Adriany Valachovičových o odkúpenie parc.č. 239/68
o výmere 68 m2 – zámer
(b) Žiadosť obyvateľov Bziniec – uličky pri kostole o osadenie zrkadla
2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Andrej Siget, Mgr. Matej Močko, PhD.
3. Návrhovú komisiu: Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka, Ing. Peter Lukačovič
4. Zapisovateľ: Eva Chromá
5. Zámennú zmluvu - zameniť v kat. úz. Radošina parc. č. 98/9 o výmere 22 m2 vo
vlastníctve obce za parc. č. 44/4 o výmere 36 m2 vo vlastníctve p. Vladimíra Vlasáka
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí, prevod pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
6. Kúpnu zmluvu - odpredaj časť parc.č. 1410/3 k.ú. Radošina o výmere 110 m2
Viktorovi a Helene Štrausovým, spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona
o majetku obcí z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je, že žiadatelia majú
znemožnený vstup na parcelu za domom, ktorá je v ich vlastníctve od roku 1983, bez
tohto pozemku nie je možné bezproblémové užívanie ich nehnuteľnosti a pre obec je
nevyužiteľný, za cenu 1 m2/13,50€, po predložení overeného geometrického plánu..
7. Kúpnu zmluvu odpredaj parc.č. 239/9 k.ú. Radošina, LV č. 820 o výmere 104 m2
Róbertovi a Renáte Vlasákovým spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona
o majetku obcí z dôvodu osobitného zreteľa. Jedná sa o prevod nízkej výmery a
pozemok tvorí priľahlú plochu k zastavanej časti stavbou žiadateľa.
8. Zverejniť zámer - odpredať parc.č. 239/16 k.ú. Radošina o výmere 68 m2 Miroslavovi
a Adriane Valachovičovým spôsobom, prevod majetku obce podľa § 9a ods.8, písm. e
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom OZ
rozhodlo 3/5 väčšinou. Jedná sa o predzáhradku s umiestnenou prípojkou, ako aj
o menšiu výmeru.
9. Romanovi Kršákovi zľavu za prenájom priestorov v KD Radošina vo výške 50% na
mesiace apríl – september 2021.
10. Vypracovanie projektovej dokumentácie (budova bývalého MNV) na ZSS – denný
stacionár za predloženú cenovú ponuku 7.450,-€.

B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky obce Radošina č. 2021/1
C) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Zverejniť zámer odpredať parc.č. 239/16 k.ú. Radošina o výmere 68 m2 Miroslavovi
a Adriane Valachovičovým spôsobom, prevod majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8, písm. b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, o ktorom OZ rozhodlo 3/5 väčšinou. Jedná sa
o predzáhradku s umiestnenou prípojkou, ako aj o menšiu výmeru.

Zodpovedný: Obecný úrad

Termín: do 31.10.2021

2. Osadiť zrkadlo v Bzinciach oproti uličke pri kostole na miesto odsúhlasené
dopravným inžinierom ODI OR PZ v Topoľčanoch.
Zodpovedný: Obecný úrad

Termín: do 31.10.2021

3. Predložiť štúdiu na bytovku v Bzinciach zo starej školy
Zodpovedný: Obecný úrad

Termín: najbližšie zasadnutie OcZ

4. Zvolať zasadnutie komisie rozvoja v KD Bzince (vybudovanie toalety). Následne sa
komisia dohodla na stretnutí v Bzinciach dňa 4.10.2021 o 17.00 hod.
5. Vyzvať všetkých občanov, formou listu do schránky každého domu, na parkovanie
motorových vozidiel vo vlastných dvoroch a nie na miestnych komunikáciách
a chodníkoch.
Zodpovedný: Obecný úrad

Uznesenie vypracovala návrhová komisia:
Mgr. Gabriela Bahelková ............................
Róbert Štepka

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

Ing. Peter Lukačovič

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

Termín: do 31.10.2021

