Zápisnica č. 23 z rokovania Obecného zastupiteľstva v Radošine dňa 14.3.2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod., Obecný úrad Radošina
1. Starostka otvorila rokovanie a privítala prítomných poslancov a občanov. Počet prítomných
poslancov je 6. Ing. Peter Lukačovič, Róbert Štepka a Mgr. Matej Močko, PhD.
sa ospravedlnili, Ocz je uznášania schopné.
Program rokovania:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. Úprava rozpočtu na rok 2022 - návrh
5. Správa hlavnej kontrolórky obce Radošina o kontrolnej činnosti za rok 2021
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na I. polrok 2022
7. Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov obce za rok 2021
8. Informácia o projektoch
9. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Hlasovanie za program : za/proti/zdržal sa: 6/0/0. Poslanci program rokovania jednohlasne
schválili.
2. Návrhová komisia – Mgr. Gabriela Bahelková, Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Andrej Siget
Zapisovateľka – Eva Chromá
Overovatelia zápisnice – Ing. Peter Matejovič, Mgr. Andrej Naňo
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 6/0/0
3. Kontrola uznesenia:
Bod C/1 – trvá
Bod C/2 –splnené
Bod C/3 – splnené
4. ZŠ s MŠ požiadala o úprava navýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti o 5668 €.
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Položka

ŠKD

MŠ

Jedáleň

610 Mzdy, platy

700

2450

1050

620 Poistné odvody

245

856

367

Spolu

945

3306

1417

Odôvodnenie: 14.12.2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok
2021 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2022. Podľa dodatku č. 1 zamestnávatelia, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme poskytnú zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu
31.12.2021 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa §20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z.z.
v sume 350 €.
Hlasovanie: za 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
Poslanci navýšenie rozpočtu schválili.
5. a 6. Kontrolórka Ing. Zuzana Bednáriková predložila poslancom Správu hlavnej kontrolórky obce
Radošina o kontrolnej činnosti za rok 2021 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Radošina na I. polrok 2022. Poslanci k dokumentom nemali pripomienky a vzali ich na vedomie.
7. Správu o vykonanej inventarizácii majetku, pohľadávok a záväzkov obce podala ekonómka Eva
Chromá. Informovala poslancov o zistenom inventarizačnom rozdiely 117 € pri pozemkoch a to
parcela č. 239/14 o výmere 20 m2 v účtovnej hodnote 65 € bola v roku 2019 na LV obce a teraz je na
katastri na neevidovanom liste vlastníctva, pri parcelách

č.2066 je rozdiel vo výmere 16 m2

v účtovnej hodnote 52 €. Jedná sa o parcely, ktoré sa v minulom roku predávali ako stavebné
pozemky. Inventarizačná komisia doporučila preveriť uvedené zápisy na Úrade geodézie, kartografie
a katastra SR.
Poslanci uložili obecnému úradu požiadať kataster o písomné vyjadrenie k strate časti uvedených
parciel. Ing. Peter Matejovič navrhol pripraviť vyradenie nevymožiteľných pohľadávok.
Ekonómka tiež navrhla vyradenie majetku, ktorý neprináša do budúcna ekonomický úžitok a to:
- materiál na prístrešok na zber odpadu vo výške 5398,80 € (z rokov 2008 a 2009), časť z neho sa
použila pri rôznych opravách obecného majetku vo vlastnej réžii.
- projektovú dokumentáciu vo výške 13.300 € (roky 2012 a 2013) uvedená dokumentácia bola na
nezrealizované projekty
- vyradenie nepojazdného, plne odpísaného auta Fiat Stilo v obstarávacej cene 2500 €.

2

Poslanci návrh na vyradenie schválili. Hlasovanie: za 6 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 0
8. Informácie o projekte na opravu strechy Kultúrneho domu v Bzinciach podal Ing. Bohuš Bartošek,
informoval poslancov o zmenách cien a uvedená oprava navýši pôvodný rozpočet o viac tisíc Eur.
Spôsobené to jednak dlhým časom od podania projektu a jednak enormným rastom cien stavebného
materiálu.
Starostka informovala poslancov o výstavbe dvoch bytoviek.
9. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne:
- Žiadosť p. Kusej o vysporiadanie parcely č. 24/1 v Bzinciach o výmere 154 m2.
Poslanci schválili kúpnu zmluvu – odpredaj majetku obce v k.ú. Bzince – novovytvorené – parč. č.
23/4 zast. plocha o výmere 4 m2, parc.č. 24/6 zast. plocha o výmere 111 m2, parc.č. 24/7 zast. plocha
o výmere 19 m2, parc. č. 24/10 zast. plocha o výmere 14 m2 a parc.č. 25/5 zast. plocha o výmere 6 m2
za cenu 10 €/m2 podľa §9 a ods.8 písm. b) Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.
Schválili aj zámennú zmluvu s p. Kusou parc.č. 24/11 zastavaná plocha o výmere 6 m2.
Hlasovanie: za 5 poslancov, (Ing. Matejovič, Mgr. Naňo, P.Matejovič, Mgr. Siget, Mgr. Čierňava
proti: 0, zdržal sa: 1 (Mgr. Bahelková)
Žiadosť Bc. Kataríny Nemcovej o odkúpenie parc.č. 98/10 vo výmere 33 m2. Poslanci si obhliadli
uvedenú parcelu a neschválili jej predaj nakoľko by nebol medzi cestou a pozemkom p. Nemcovej
žiadny zelený pás na prípadné vedenie sietí alebo chodníka a uložili obecnému úradu vyzvať ju na
prekládku už zriadenej elektrickej prípojky.
Hlasovanie: za 0 poslancov, proti: 6, zdržal sa: 0
Žiadosť p. Kršáka o neplatenie nájomného v mesiacoch máj a jún 2021, z dôvodu uzatvorenia
prevádzky na základe nariadenia vlády. Poslanci žiadosť schválili.
Hlasovanie: za 5 poslancov, proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Matejovič Peter)
Pavol Matejovič sa spýtal čo ďalej s bývalou školou v Bzinciach? Poslanci mu navrhli nech sa občania
Bziniec vyjadria či ju ponúknu na predaj a zisk z predaja by sa použil na rekonštrukciu kultúrneho
domu. Dohodli sa usporiadať schôdzu pre občanov Bziniec dňa 20.4.2022 o 17.00 hod.
Mgr. Andrej Siget navrhol vyvolať stretnutie so spoločnosťou Arriva ohľadom parkovania autobusov
pred zdravotným strediskom a obecným úradom, na ktoré sa občania sťažujú. Poslanci navrhli riešiť
parkovanie na jednom mieste a napojiť tam kamerový systém, na ktorý by prispela Arriva.
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Ing. Gállová sa spýtala čo ďalej s Mierovou ulicou, treba tam urobiť jarky a navrhla dať urobiť
vizualizáciu ulice a podľa nej urobiť výsadbu stromov, tiež navrhla dať do územného plánu aby
oplotenie predzáhradiek občanov bolo zo 60 % priehľadné a nie betónové.
Poslanci uložili komisii životného prostredia navrhnúť výsadbu na Mierovej ulici a preveriť možnosť
regulácie oplotenia rodinných domov.
Mgr. Hana Gorylová sa spýtala kedy môže vyviezť konáre na svojej vlečke. Odpovedal jej Ing. Bohuš
Bartošek, že treba jemu zavolať a dohodnú si termín.
Mgr. Peter Čierňava sa spýtal či by nebolo možné zistiť odovzdávanie plastov a plechoviek v obchode
Jednota.
Ing. Peter Matejovič sa spýtal na emailovú správu, ktorú dostali poslanci od p. Sigetovej.
Starostka sa vyjadrila: Manželia Katarína a Matej Sigetoví mali v rámci zákona o slobodnom prístupe
k informáciám záujem o nahliadnutie do kompletného spisu (podľa ich požiadaviek do „normatívneho
právneho aktu“). Starostka vysvetlila, že sa jedná (až do schválenia zmien a doplnkov 1 k územnému
plánu Obecným zastupiteľstvom) o pracovný materiál, ktorý mali predložený na Obecnom úrade.
Následne mali záujem aj o zmluvy s tým súvisiace, ktoré im vzhľadom k chráneným osobným údajom
starostka nepredložila.
10. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Hlasovanie: : za/proti/zdržal sa: 6/0/0
14. Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapisovateľka: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Matejovič

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

Mgr. Andrej Naňo

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

Prednosta: Ing. Bohuš Bartošek

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

JUDr. Marta Kolková
starostka obce
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