Zápisnica č. 24 z rokovania Obecného zastupiteľstva v Radošine dňa 25.4.2022
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. Poslanci Mgr. Andrej Naňo, Mgr. Peter Čierňava a Pavol Matejovič sa
ospravedlnili, Ocz je uznášania schopné.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
Zariadenie pre seniorov (predstavenie projektu)
Kolumbárium a jeho umiestnenie na miestnom cintoríne
Rekonštrukcia chodníkov a okolia zdravotného strediska
Rekonštrukcia Školskej ulice
Záverečný účet obce za rok 2021
Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
Návrh na uznesenie
11. Záver

Starostka doplnila program rokovania o dva body: Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce na
rok 2021 a Nájomná zmluva s SPP – plynárenské zariadenie k bytovkám na Školskej ulici.
Hlasovanie za program : za/proti/zdržal sa: 6/0/0. Poslanci program rokovania s doplnením
jednohlasne schválili.
2. Návrhová komisia – Mgr. Gabriela Bahelková, Ing. Peter Lukačovič, Mgr. Andrej Siget
Zapisovateľka – Eva Chromá
Overovatelia zápisnice – Ing. Peter Matejovič, Mgr. Matej Močko, PhD.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 6/0/0
4. Starostka dala so súhlasom prítomných poslancov slovo zástupcom neziskovej organizácie, ktorá
prevádzkuje už tri zariadenia sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. Predstavili projekt
zariadenia, ktorý by postavili a následne prevádzkovali v Radošine. Pripravená štúdia predpokladala
zariadenie pre 80 osôb. Ing. Matejovič sa pýtal na ochranné pásmo vodného zdroja, problém
extravilánu a či by nebolo možné spýtať sa na umiestnenie zariadenia inde a nie na parc.č. 2520
(vlastníkom je Obec), napr. vo „farskej záhrade“ Mgr. Močko, PhD. Sa spýtal na to, v akom štádiu je
projekt Denného stacionára v budove bývalého MNV. Prednosta mu odpovedal, že momentálne sa
vybavuje stavebné povolenie.
Starostka následne prečítala návrh podmienok do obchodnej verejnej súťaže: Parc.č. 2520/1 (LV
820 Obec), Zariadenie pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby,
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ktoré dovŕšili dôchodkový vek, Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť bude
poskytovaná nepretržite, Minimálna kapacita 40 miest maximálna kapacita v dvoch objektoch
spolu najviac 80 osôb (zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov), všetky
inžinierske siete a prípojky vybuduje nájomca na vlastné náklady, realizácia celej stavby je
z vlastných zdrojov nájomcu, prevádzka zariadenia bude počas celej doby nájmu, nájomná
zmluva bude uzatvorená na dobu 50 rokov.
Hlasovanie: 5/0/1 (zdržal sa Mgr. Močko, PhD.)
3. Kontrola uznesenia:
Bod C/1 – trvá (list odišiel, odpoveď nebola ešte doručená)
Bod C/2 – trvá
Bod C/3 – splnené
Bod C/4 – trvá (list odišiel, odpoveď ešte nemáme)
Bod C/5 – Komisia životného prostredia ešte nezasadala
Bod C/6 – trvá (list odišiel, odpoveď ešte nemáme)
Bod C/7 – trvá
5. Kolumbárium a jeho umiestnenie. Prednosta oboznámil prítomných poslancov s návrhom
kolumbária, ktoré by bolo umiestnené v dolnom, zelenom páse na miestnom cintoríne. Čoraz viac
občanov sa dotazuje na kolumbárium. Postup je taký, že Obec by kolumbárium v cene cca 12.000,-€
zakúpila – ide o 21 schránok, firma, ktorá by to realizovala dáva teraz na to 25% dotáciu.

Hlasovanie: 6/0/0

4. Rekonštrukcia chodníkov pri zdravotnom stredisku
Ing. Matejovič namietal, že sa tam mohlo spraviť parkovisko. Prednosta vysvetlil, že tam bude riešené
pozdĺžne státie. V budúcnosti by sa mohlo riešiť parkovisko pred kaštieľom. Zároveň upresnil, že časť
nákladov by bola riešená z Programu obnovy dediny.

Hlasovanie: 5/0/1 (zdržal sa Ing. Matejovič)

7. Rekonštrukcia Školskej ulice. Starostka predniesla návrh rekonštrukcie Školskej ulice od hornej
autobusovej zastávky až po Jánošových. Cenová ponuka je na 185.000,-€. Ing. Matejovič sa pýtal,
z akých peňazí by sa rekonštrukcia robila. Išlo by to z vlastných financií, nakoľko sa posledné dva
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roky nerobila z dôvodu COVIDu žiadna väčšia akcia a vzhľadom k súčasnej inflácii by bolo lepšie
niečo z tých peňazí v obci vybudovať. Pred viacerými rokmi sa poslanci dohodli na postupnej
rekonštrukcii, prípadne obnove všetkých ciest. Ing. Matejovič a Mgr. Matej Močko, PhD. sa pýtali
v akom štádiu sú pozemky vo vlastníctve nitrianskeho biskupstva, kde je zamýšľaná ďalšia výstavba
rodinných domov. Starostka povedala, že podľa jej poslednej návštevy na Biskupskom úrade koncom
februára, pracovníci architektonickej kancelárie na tom pracujú.

Hlasovanie: 6/0/0

10. Uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou SPP – distribúcia a.s., na základe ktorej

obec prenajme spoločnosti SPP distribúcia plynárenské zariadenie – STL distribučný
plynovod PE D50 a 2 ks STL pripojovacích plynovodov PE D32 v Radošine, parc.č. 430/1,
467/5, 446/36 (pre dve novopostavené bytové domy na Školskej ulici).
Hlasovanie: 6/0/0
8. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s jej stanoviskom k Záverečnému účtu obce za
rok 2021, Záverečný účet obce Radošina za rok 2021 navrhuje schváliť s výrokom
„Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“
Hlasovanie: 6/0/0
9. Záverečnú účet obce za rok 2021.
Hlasovanie: 6/0/0
10.Na základe výsledkov hospodárenia – prebytku finančných operácií vo výške 282538,41 € je
v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použiť 10 %
na tvorbu rezervného fondu za rok 2021 t.j. vo výške 28.253,84€.

Hlasovanie: 6/0/0
11.V súvislosti so žiadosťou A.Valoviča o odkúpenie časti parc.č. 2066/1, ktorá sa nachádza tesne za
jeho stavebným pozemkom, je potrebné najprv preveriť možnosti, nakoľko sa jedná o lesný pozemok.
O možnosti nájmu, prípadne odkúpenia sa informovali aj majitelia susedných pozemkov, ktorí by si
tiež chceli upratať a upraviť okolie svojich pozemkov. Starostka preverí všetky možnosti a poslanci sa
k uvedenej žiadosti vrátia na najbližšom zasadnutí.
Mgr. Bahelková sa pýtala, ako to bude s obnovou Nitrianskej ulice. Starostka odpovedala, že na NSK
je požiadavka o opravu cesty Radošina – Behynce, aj Radošina – Bzince.
Prednosta predniesol žiadosť Petra a Martina Grznárovcov o poskytnutie priestorov futbalového
ihriska na deň 2.7.2022, kde by sa uskutočnila charitatívna akcia pre deti s onkologickým ochorením.

Hlasovanie: 6/0/0
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Starostka zároveň pripomenula, že dna 4.6.2022 sa v prírodnom amfiteátri uskutoční tradičná
akcia – Folklórne slávnosti kde je spoluorganizátor Tríbečské osvetové stredisko, súčasne
bude ja súťaž vo varení gulášu a súťažná akcia Strongman.
12. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Hlasovanie: : za/proti/zdržal sa: 6/0/0
13. Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapisovateľka: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Peter Matejovič

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

Mgr. Matej Močko, PhD.

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

Prednosta: Ing. Bohuš Bartošek

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

JUDr. Marta Kolková
starostka obce
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