Zápisnica č. 10 z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Radošina konaného
dňa 21.9.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 17.30 hod. Obecný úrad
1. Otvorenie
Rokovanie OcZ otvorila starostka obce a privítala prítomných . Počet prítomných poslancov je 8
a OcZ je uznášania schopné. Ing. Peter Lukačovičsa ospravedlnil.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Správa audítora o overovaní účtovnej závierky za rok 2015
Plán kontrolnej činnosti HK obce Radošina na II. polrok 2016
Úprava rozpočtu na rok 2016
Podmienky mimosúdnej dohody s firmou Developgroup, a.s.
Schválenie stravnej jednotky v školskej jedálni
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
Záver
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Návrhová komisia: Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková, Jarmila Šišková
Zapisovateľka: Eva Chromá
Overovatelia zápisnice: JUDr. Jana Jurčová, JUDr. Mária Escherová
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 6 z 9.12.2015 C/4 vytýčenie chodníkov na cintoríne sa nestihlo urobiť k 30.6. presun termínu.
JUDr. Escherová navrhla majetkovoprávne vysporiadať cintorín.
Uznesenie č. 9 z 8.6.2016 C/1 – prebieha
4. Správa audítora o overovaní účtovnej závierky za rok 2015
Poslancom bola prečítaná Správa nezávislého audítora Ing. Mariána Péteriho o overovaní
účtovnej závierky za rok 2015 a Správa o overovaní konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015.
Poslanci uvedené správy vzali na vedomie.

5. Plán kontrolnej činnosti HK obce Radošina na II. polrok 2016
Starostka informovala poslancov o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Ing.Bednárikovej.
Poslanci plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
6. Úprava rozpočtu na rok 2016
Ekonómka Eva Chromá informovala poslancov o úpravách rozpočtu na rok 2016.
Úprava rozpočtu:
Bežné výdavky Obec
504618,93 €
Bežné výdavky ZŠ s MŠ
665156,47 €
Kapitálové výdavky
112238,20 €
Finančné operácie
44268,23 €
Spolu
1326281,83 €
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Príjmy ZŠ s MŠ
Spolu

1214795 €
7628 €
91700 €
12500 €
1326623 €

JUDr. Escherová mala otázky k navrhovaným zmenám v položke riadenie obce, reprezentačné
výdavky a k zaradeniu investície výmeny okien na požiarnej zbrojnici do položky Požiarnici.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0

7. Podmienky mimosúdnej dohody s firmou Developgroup, a.s.
Poslanci po diskusii k tejto otázke navrhli zrušenie bodu A.4 z Uznesenia Obecného zastupiteľstva č.7
zo dňa 2.3.2016 o výstavbe 4 bytoviek firmou Developgroup v Radošine. Taktiež v zmysle § 18
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemôže
obec uzatvoriť s predmetnou firmou dodatok č. 2 k zmluve, nakoľko tu dochádza k podstatnej zmene
pôvodnej zmluvy. Poslanci Mgr. Siget a Robert Štepka, vyjadrili svoje znalosti ohľadom bytoviek,
ktoré táto firma už stavala, a síce hlavne ohľadom mnohých nedostatkov a chýb.
8. Schválenie stravnej jednotky v školskej jedálni
Predloženú žiadosť vedúcej školskej jedálne p. Lukačovičovej na schválenie novej stravnej
jednotky od 1.1.2017 poslanci schválili.
Stravná jednotka podľa vekových kategórií stravníkov:
MŠ: Desiata
0,28 €
Obed
0,68 €
Olovrant
0,23 €
Spolu
1,19 €
ZŠ: 1.- 4. ročník
1,01 €
5.- 9. ročník
1,09 €

mliečna desiata
0,40 €
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
9. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Žiadosť OZ Hlavina o oslobodenie od poplatku za prenájom priestorov úhradu energií v KD
počas kultúrneho podujatia Radošinské Vianoce a oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí
s nasledovným programom:
9. a 10. 12. 2016 Radošinské naivné divadlo – To nemá chybu
11. a 17. 12.2016 Divadlo Hlavina – Loď svet
18. 12.2016 Divadlo Hlavina Junior – Kniha morí
Poslanci žiadosť schválili. Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
Informácie starostky JUDr. Marty Kolkovej:
- obci bolo doručené súhlasné odborné stanovisko OR PZ – okresný dopravný inšpektorát Topoľčany
k pasportizácii ciest
- list od p. Ľudmily Cvengrošovej s fotkami sadrového modelu medaile „Radošina“.
Starostka oboznámila poslancov s plánom pri príležitosti životného jubilea p. Cvengrošovej urobiť
výstavu jej medailí v Radošine roku 2017. JUDr. Escherová navrhla udeliť Ľ. Cvengrošovej pri tejto
príležitosti čestné občianstvo obce Radošina.
JUDr. Escherová navrhla preveriť možnosť kúpy a stav rodinného domu vo vlastníctve rod. Pupákovej
na Nitrianskej ulici, za účelom zriadenia múzea.
Informácie prednostu Ing. Bohuša Bartošeka:
- rozosielanie oznamov a správ miestneho rozhlasu formou SMS správ – zakúpenie prístroja náklady
cca 2000 €. Poslanci s návrhom súhlasili.
- odkanalizovanie kultúrneho domu, požiarnej zbrojnice a budovy COOP Jednota, cena prečerpávačky
1059 €. Poslanci s návrhom súhlasili.
- oprava časti Družstevnej ulice cenová ponuka 32000 €. Nakoľko finančné prostriedky obce na túto
opravu nie sú navrhol žiadať o poskytnutie úveru.
Poslanci navrhli dať vypracovať aj cenovú ponuku na rekonštrukciu Mierovej ulice.
Interpelácie poslancov:
JUDr. Mária Escherová – sociálne zariadenia v priestoroch kultúrneho domu pri kinosále a svadobke
sú nefunkčné, upozornila na zlý stav budovy kultúrneho domu. Poukázala aj na potrebu opravy jám na
parkovisku pred COOP Jednotou
Ing. Peter Matejovič – Vyzvať Pivnicu Radošina na opravu cesty na Piešťanskej ulici, ktorú rozkopali
pri budovaní kanalizácie k svojim objektom. Upozorniť Martina Piršela na ulici kpt. J. Nálepku na
opravu cesty po rozkopávke. Upraviť stromy na ulici kpt. Nálepku, aby mohli občania chodiť po
chodníku.
JUDr. Jana Jurčová – dať odpadový kôš pred budovu zdravotného strediska. Upratať miestnosť na
zdravotnom stredisku vedľa vchodu kde sú odpady ešte z rekonštrukcie strediska. Upozorniť
opakovane p. Piknu na osadenie obrubníka, ktorý vybral na ulici kpt. Nálepku a pri dažďoch voda
tečie z jeho pozemku po ulici.
Mgr. Gabriela Bahelková – zabezpečiť kôš na separovaný odpad do ZŠ. Zistiť či stavebník na ulici
Školskej p. Jánoš má stavebné povolenie na rekonštrukciu rodinného domu.
Jarmila Šišková – sa spýtala či sa bude realizovať zastrešenie domu smútku v Bzinciach a chodník.

Predniesla sťažnosť rodičov stravníkov školskej jedálne na varenie, že sa veľa varí z polotovarov,
jedlá nie sú kvalitné, chutné, často sa opakujú deti ich nechcú. Kuchárky v jedálni nie sú vyučené
v odbore. Poslanci navrhli pozvať vedúcu školskej jedálne a problém vyriešiť.
10. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prečítali Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková a Jarmila Šišková.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
6. Záver
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť na rokovaní.
V Radošine 21.9.2016
Zapísala:
Eva Chromá
..........................................
Overovatelia zápisnice:JUDr. Jana Jurčová ..........................................
JUDr. Mária Escherová
.........................................

