Zápisnica č. 22/2021 z rokovania Obecného zastupiteľstva v Radošine dňa 8.12.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 17.00 hod., Obecný úrad Radošina
1. Starostka otvorila rokovanie a privítala prítomných poslancov a občanov. Počet prítomných
poslancov je 8. Mgr. Peter Čierňava sa ospravedlnil, Ocz je uznášania schopné.
Starostka doplnila program rokovania o žiadosť p. Márie Kusej o vysporiadanie parcely č.
24/1 v Bzinciach.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. VZN č.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
5. Úprava rozpočtu na rok 2021 – návrh
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radošina na rok 2022
a k viacročnému rozpočtu na roky 2023 a 2024
7. Rozpočet na roky 2022 – 2024 – návrh
8. Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky.
9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou v Radošine za školský rok 2020/2021
10. Návrh kúpnej zmluvy – odpredaj majetku obce (po zverejnení zámeru) kat. úz. Radošina
parc.č. 239/16 o výmere 68 m2 A. a M. Valachovičovým
11. Informácia o projektoch
12. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
Hlasovanie za program a jeho doplnenie: za/proti/zdržal sa: 8/0/0. Poslanci program rokovania
a jeho doplnenie jednohlasne schválili.
Starostka udelila slovo pani Kusej, ktorá chcela sama odprezentovať svoju žiadosť. Žiadala
o vysporiadanie parcely č. 24/1 v katastrálnom území Bzince, jej otec uvedenú parcelu odkúpil za
asi 5 tis. korún niekedy v rokoch 1950 ešte za predsedu Vičana ale nebolo to zaevidované na
katastri jedná sa o 136 m2 a ona má na to svedkov.
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Poslanci rozhodli, že p. Kusá dá vypracovať geometrický plán a oni následne rozhodnú o odpredaji,
nakoľko vysporiadanie uvedenej parcely sa dá iba predajom alebo súdnou cestou.
2. Návrhová komisia – Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka, Ing. Peter Lukačovič
Zapisovateľka – Eva Chromá
Overovatelia zápisnice – Mgr. Andrej Siget, Mgr. Andrej Naňo
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 8/0/0
3. Kontrola uznesenia:
Bod C/1 – Zámer odpredaj Valachovičoví - splnené
Bod C/2 - Zrkadlo Bzince – splnené
Bod C/3 – Štúdia na bytovku v Bzinciach – Evidovaní žiadatelia už o byt nemajú záujem. Komisia
navrhla po novom roku odpredať bývalú školu.
Bod C/4 – Komisia ohľadom vybudovania toaliet zasadala
Bod C/5 – Občanom boli do schránok doručené oznamy o zákaze parkovania na chodníkoch
4. Do VZN č. 1/2001 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia ekonómka odstránila v
§3 odsek 3. – prílohách č. 2 a doplnila v §5 odsek 1 nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V prílohe č. 1 zmenila výšku finančných prostriedkov na
dieťa/na žiaka z dôvodu, že v čase zverejnenia návrhu VZN bola hodnota jednotkového koeficientu
94,02 € ale najnovšia zverejnená hodnota jednotkového koeficientu MFSR je 98,70 € na rok 2022.
Výška
finančných Výška finančných prostriedkov
prostriedkov na dieťa/na na dieťa/na žiaka v eurách
žiaka v eurách
Návrh na schválenie
Predložený
návrh
Hodnota koeficientu 94,02 Hodnota koeficientu 98,70 €
€
Materská škola

2567

2695

Školský klub detí

564

592

Školská jedáleň

170

178

Poslanci schválili nový návrh s hodnotou jednotkového koeficientu 98,70 € na dieťa/na žiaka.
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Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 8/0/0
5. Dňa 22.11.2021 sa poslanci stretli aby prekonzultovali pripravený návrh rozpočtu na rok 2022,
výhľadový rozpočet na roky 2023 a 2024, ako aj úpravu rozpočtu na rok 2021. Ekonómka navrhla
úpravu rozpočtu na rok 2021 ešte v položkách: bežného rozpočtu a to o zvýšenie :stavebný dozor
bytovky 3000 €, oplotenie haly 1300 €, zasklievanie zastávok Bzince 1360 €.
V kapitálovom rozpočte zvýšenie o – plechová garáž a sklad 2906 €, štvorec hrázd 2079 €, územný
plán o 2850 €.
Poslanci schválili návrh úpravy rozpočtu na rok 2021:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy ZŠ s MŠ - (BP+KP)
Spolu
Príjmové finančné operácie
Príjmové FO ZŠ s MŠ
Spolu BP+KP+FO

1649155,08
256465,86
28752,00
1934372,94
333139,11
7740,00
2275252,05

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky ZŠ s MŠ - (BV+KV)
Spolu
Výdavkové finančné operácie
Spolu BV+KV+FO
Rozdiel BP+KP - BV+KV
Rozdiel celkom

722488,94
601901,37
838627,00
2163017,31
90383,00
2253400,31
-228644,37
21851,74

Hlasovanie za úpravu rozpočtu na rok 2021 a čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu cesty
Mierovej vo výške 47709,91 €: Za/proti/zdržal sa: 8/0/0
Mgr. Matej Močko, PhD. požaduje rozpočet predkladať poslancom v exceli a v pdf.
6. Hlavná kontrolórka Ing. Bednáriková predložila poslancom písomné stanovisko k rozpočtu.
7. V rozpočte na rok 2022 ekonómka navrhla znížiť položku výnos dane z príjmov o 16030 €, nakoľko
MF SR zverejnilo na svojom webovom sídle výnos prevodu dane z príjmov fyzických osôb do
rozpočtov miest a obcí na rok 2022 a táto suma je nižšia ako sa očakávalo a zníženie kapitálového
rozpočtu o 2850 € územný plán, nakoľko táto čiastka bola uhradená už v roku 2021.
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Rozpočet na roky 2022,2023 a 2024:

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmy ZŠ s MŠ - (BP+KP)
Spolu
Príjmové finančné operácie
Príjmové FO ZŠ s MŠ
Spolu BP+KP+FO

2022
1605584,92
0,00
40000,00
1645584,92
0,00
0,00
1645584,92

2023
1704148,92
0,00
40000,00
1744148,92
0,00
0,00
1744148,92

2024
1821544,92
0,00
40000,00
1861544,92
0,00
0,00
1861544,92

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavky ZŠ s MŠ - (BV+KV)
Spolu
Výdavkové finančné operácie
Spolu BV+KV+FO
Rozdiel BP+KP - BV+KV
Rozdiel celkom

688303,56
45500,00
842763,00
1576566,56
31674,00
1608240,56
69018,36
37344,36

642738,56
0,00
927039,00
1569777,56
31674,00
1601451,56
174371,36
142697,36

642019,56
0,00
1019743,00
1661762,56
31674,00
1693436,56
199782,36
168108,36

Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 8/0/0
8. Správu z auditu účtovnej závierky a správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky predložil
cerifikovaný audítor Ing. Marián Péteri uvedené správy boli poslancom poskytnuté k nahliadnutiu. Na
základe poznatkov audítora o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré získal počas auditu
konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky, je povinný uviesť, či zistil významné nesprávnosti
konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy, ktorú obdržal pred
dátumom vydania tejto správy . V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by mal uviesť. Poslanci
správu audítora vzali na vedomie
9. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ za školský rok
2020/2021 mali poslanci k dispozícii v elektronickej pošte.

Zástupkyňa školy, poslankyňa Mgr.

Bahelková informovala poslancov, že kamery na dištančné vzdelávanie sú v prevádzke, učitelia budú
prostredníctvom kamier učiť žiakov. Mgr. Močko, PhD sa spýtal či evidujú zlepšenie alebo pokles
vedomostí žiakov počas dištančnej výučby. Odpovedala mu, že sa stáva, že rodičia sedia počas
vyučovania pri deťoch a diktujú im a potom v škole sa to prejaví na previerkach. Poslanci správu vzali
na vedomie.
10. Návrh kúpnej zmluvy – odpredaj majetku obce (po zverejnení zámeru) kat. úz. Radošina parc.č.
239/16 o výmere 68 m2 A. a M. Valachovičovým poslanci schválili za cenu 13,50 €/m2.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 8/0/0
11. Prednosta Ing. Bartošek informoval poslancov o podaných projektoch:
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Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného
operačného programu na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti
s pandémiou COVID-19 na základe výzvy IROP-P07-SC77-2021-75 Podpora udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu Modernizácia kultúrnej inštitúcie v obci Radošina, vo výške 6294,31 €, čo činí 5 % rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP.
Poslanci podanie žiadosti a spolufinancovanie projektu schválili.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 8/0/0
Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie triedeného zberu
komunálnych odpadov – zelené odpady – kompostovisko so spoluúčasťou 5 % z hodnoty projektu cca
201 tis. eur. Náklady na vypracovanie projektu v čiastke 3 tis. eur.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 8/0/0
Podané projekty, ktoré už bežia sú čistička odpadových vôd, traktor a zametacie vozidlo a zmena
projektu na výsadbu stromov.
12. Žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy Roman Kršák – odpustenie nájomného v mesiacoch máj a jún
2021, nakoľko prevádzka bola zatvorená a za mesiac október vo výške 400 €.
Poslanci Ing. Matejovič a Mgr. Močko, PhD. s uvedeným návrhom nesúhlasili, lebo v septembri na
Ocz mu odsúhlasili 50 % zľavu na nájomnom za mesiace máj až september.
Hlasovanie za návrh odpustenie nájmu za mesiace máj a jún 2021: za: 0, proti 3 poslanci (Ing.
Lukačovič, Ing. Matejovič, Mgr. Močko, PhD.), zdržali sa: 5 poslanci (Mgr. Siget, Mgr. Bahelková,
Štepka, Matejovič, Mgr. Naňo)
Hlasovanie za návrh október, november, december 2021- 50 % zľava v prípade podania žiadosti
o dotáciu na nájomné za mesiace november a december 2021: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Starostka informovala poslancov, že od 1. novembra 2021 začala prebiehať inventarizácia majetku
a záväzkov.
Matejovič Pavol žiadal aby bola podaná žiadosť na NSK na opravu cesty Radošina-Bzince. Spýtal sa
aj na cestu na otoči v Bzinciach. Starostka mu odpovedala, ,že v pasporte ciest je zakreslená.
Ing. Matejovič Peter sa spýtal na opravu Piešťanskej ulice – 11.12.2018 bolo v uznesení OCZ uložené
dať vypracovať cenovú ponuku na opravu Piešťanskej ulice za zdravotným strediskom. Prednosta mu
cenovú ponuku predložil. Zároveň sa pýtal, čo sa ďalej s touto cestou robilo. Starostka odpovedala, že
Obecné zastupiteľstvo schválilo rekonštrukciu Mierovej ulice, ktorá sa následne aj robila.
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Mgr. Naňo Andrej sa spýtal ako napreduje Územný plán. Starostka mu odpovedala, že na najbližšie
rokovanie bude predložený aj so zapracovanými pripomienkami.
Ing. Matejovič Peter sa spýtal ako sa mali občania dozvedieť o navrhovaných zmenách územného
plánu, keď neboli o nich informovaní.
Starostka mu odpovedala, že bolo vyhlasované a bol zverejnený na úradnej tabuli pred Obecným
úradom a tiež na webovej stránke obce.
Ing. Matejovič Peter povedal, že mal byť zverejnený aj na elektronickej tabuli obce.
Poslanci sa dohodli na nasledovných termínoch rokovania OcZ:
9.3.2022, 1.6.2022, 7.9.2022 a 7.12.2022.
13. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Hlasovanie: : za/proti/zdržal sa: 8/0/0
14. Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapisovateľka: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Andrej Siget

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

Mgr. Andrej Naňo

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

Prednosta: Ing. Bohuš Bartošek

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

JUDr. Marta Kolková
starostka obce
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