Zápisnica č. 25 z rokovania Obecného zastupiteľstva v Radošine dňa 30.6.2022
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: Pavol Matejovič a Ing. Peter Matejovič sa
ospravedlnili. Ocz je uznášania schopné.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
VZN 1/2022 – prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku obce Radošina
a Radošina – Bzince
5. Návrh na určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov do orgánov
samosprávy obce Radošina na volebné obdobie 2022 - 2026
6. Úprava rozpočtu na rok 2022 – čerpanie rezervného fondu na investície
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Radošina na II.polrok 2022
8. Informácia o projektoch a akciách
9. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Hlasovanie za program :
jednohlasne schválili.

za/proti/zdržal sa: 7/0/0. Poslanci program rokovania

2. Návrhová komisia – Mgr. Matej Močko, PhD., Mgr. Andrej Naňo, Mgr. Andrej Siget
Zapisovateľka – Eva Chromá
Overovatelia zápisnice – Mgr.. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 7/0/0
4. Starostka dala so súhlasom prítomných poslancov slovo zástupcovi TJ Piršelovi Martinovi,
ktorý predložil poslancom dve cenové ponuky na revitalizáciu trávnika:
Gardenteam, Bytča v čiastke s DPH 2373 €
Eurogreen-Slovensko v čiastke 2999,81 €
Vysvetlil poslancom nutnosť revitalizácie trávnika na ihrisku a navrhol im, že on zakúpi
kosačku za 6 tis. € keď sa zaviažu, že obec ju bude servisovať. Poslanci revitalizáciu schválili
ale kosačku, ktorou sa kosí obec aj ihrisko má obec funkčnú takže nepotrebuje ďalšiu.
Poslanci Mgr. Siget, Mgr. Čierňava a Štepka navrhli aby sa vypracoval prevádzkový poriadok
ihriska a bol umožnený vstup aj iným zložkám do areálu TJ.
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Poslanci schválili uvoľnenie finančných prostriedkov na opravu trávnika vo výške 2373 €.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 7/0/0
Osobne prednesená žiadosť p. Ondríka zo Bziniec, ktorý má záujem o kúpu budovy bývalej
ZŠ Bzince na prestavbu 6 dvojizbových bytov. Poslanci sa k žiadosti nevyjadrili nakoľko p.
Ondrík nemal presný situačný nákres, v ktorom by bolo vyjadrené koľko m2 pozemku
potrebuje na výstavbu parkovacích plôch. Je potrebné urobiť nový znalecký posudok na
predaj uvedenej nehnuteľnosti.
Starostka informovala poslancov o druhej ponuke Vičanovej Jany, ktorá má tiež záujem
o kúpu budovy na zriadenie obchodu so včelárskymi potrebami a projekčnej kancelárie.
Poslanci uložili vyzvať záujemcov aby konkretizovali svoje ponuky a požiadavky.
3. Kontrola uznesenia:
Uznesenie č. 23 zo dňa 14.3.2022
Bod C/1 – splnené, Okresný úrad Topoľčany, katastrálny odbor zaslal vyjadrenie.
Bod C/2 – splnené
Na základe Zásad hospodárenia s majetkom obce Radošina článok IX. Nakladanie
s pohľadávkami a inými majetkovými právami, bod 3, písmeno e – odpustenie pohľadávky
a upustenie od vymáhania pohľadávky vyššej ako 1000 €.
Navrhujem o odpustenie pohľadávky:
OF 2011/56 – 330,25 €, OF 2011/149 – 181,60 €, OF 2012/18 – 77,04 €, OF 2012/19 –
830,25 €,
OF 2012/39 – 77 € spolu v čiastke 1496,14 €
Firma Unipot Radošina bola zrušená 22.12.2017, dňa 8.2.2013 bol vydaný platobný rozkaz na
úhradu pohľadávky, doteraz nebol uhradený.
Poslanci schválili upustenie od vymáhania uvedených pohľadávok.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 7/0/0
Odpis daňovej pohľadávky je možný na základe daňového poriadku.
Bod C/3 – splnené
Bod C/4 – splnené
Bod C/5 – splnené
Bod C/6 – splnené
Bod C/7 – splnené, regulácia oplotenia nie je možné dá sa určiť v stavebnom povolení
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Uznesenie č. 24 zo dňa 25.4.2022
Bod C/1 – splnené, p. dekan sa vyjadril, že farská záhrada ak sa bude predávať tak len na
výstavbu rodinných domov.
Bod C/2 – splnené, prenájom lesného pozemku je možný ak dajú žiadosť všetci vlastníci
pozemkov t.j. Kováč, Valovič, Bazalová a Šugra.
4. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku sa dopĺňa o:
Článok 5, bod 1 f.) V novej časti pohrebiska sekcia III. Od radu č. 27 a vyššie sa kopú
zásadne prehĺbené hroby do hĺbky min. 220 cm, prípadne dvakrát prehĺbené do hĺbky min 270
cm.
Bod 5) spopolnené ľudské pozostatky sa ukladajú v urne do existujúceho hrobového miesta,
do kolumbária alebo do hrobky.
Článok 6, bod 5) Nájomnú zmluvu na nové voľné hrobové miesto je možné uzatvárať len za
účelom bezprostredného pochovania ľudských pozostatkov alebo ostatkov, nie vopred.
Článok 11, bod 2, písmeno f, predaj urnovej bunky v kolumbáriu za cenu 650 € + písmená
podľa aktuálnej ceny.
Poslanci uvedené VZN č. 1/2022 schválili.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 7/0/0
5. Návrh na určenie volebných obvodov a určenie počtu poslancov do orgánov samosprávy
obce Radošina na volebné obdobie 2022 – 2026. Volebné obvody 1 – Radošina, 2 – Bzince.
Počet poslancov vo volebnom obvode Radošina – 8, vo volebnom obvode Bzince – 1.
Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 7/0/0
6. Ekonómka predložila návrh úpravy rozpočtu na rok 2022:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
ZŠ s MŠ
Spolu príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
ZŠ s MŠ výdavky
Výdavky spolu

Schválený
Upravený
1605584,92
1621228,55
0
73823,99
0
320071,47
40000
40000
1645584,92
2055124,01
688303,56
709788,06
45500
364135,03
31674
31674
842763
848431
1608240,56
1954028,09
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Poslanci predložený návrh úpravy rozpočtu na rok 2022 schválili.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 7/0/0
Starostka informovala poslancov o prácach navyše na Bytovom dome B vo výške 66081,47 €.
Poslanci schválili čerpanie rezervného fondu vo výške 48 tis. EUR na kapitálové výdavky.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 7/0/0
7. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov s Návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Radošina na II. polrok 2022.
Poslanci uvedený návrh vzali na vedomie.
8. Prednosta Ing. Bartošek informoval poslancov o projektoch a akciách:
Projekt na rekonštrukciu strechy KD Bzince – schválený projekt vo výške 18500 € od
poskytovateľa Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava. Na zhotoviteľa prebieha nové
verejné obstarávanie.
Podaný projekt na Environmentálny fond - na stavebnú úpravu a zateplenie obecného úradu
L8.
Ďalšie projekty, ktoré sú podané a zaradené do zásobníka:
E3101 – Radošina, ochrana vodného zdroja – ČOV, 2. Etapa
E2857 – Triedený zber komunálneho odpadu v obci Radošina
E3976 – Zlepšenie kvality ovzdušia
Projekt Zelené obce sa čaká na realizáciu, je podpísaná nová zmluva.
Pripravuje sa podanie projektu Program obnovy dediny 2022.
Rekonštrukcia budovy na Piešťanskej ulici na stacionár sa vybavuje stavebné povolenie.
Starostka informovala poslancov a žiadala o schválenie vystúpenia Cigánskych diablov na
Poľovníckych slávnostiach vo výške cca 5500 €. Poslanci súhlasili a navrhli vyberať vstupné
občania s trvalým pobytom v obci 3 € a cudzí 5 €, domáci starobní dôchodcovia majú vstup
zadarmo.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 7/0/0
Vystúpenie Divadla komédie vo výške 3500 € s cenou lístka 10 €. Mgr.Bahelková sa zdržala,
nakoľko sa pre viac voľných dní obáva o menší záujem.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa: 5/0/2 (zdržali sa Mgr. Bahelková, Mgr. Matej Močko, PhD.)
Poslanci obidva návrhy schválili.
9. Mgr. Bahelková žiadala upozorniť Jaroslava Šugru, ktorý chodí s autami okolo potoka po
trávnatej ploche vedľa potoka, aby používal kamennú cestu na výjazd zo svojej nehnuteľnosti.
Dochádza k poškodeniu kanalizačných poklopov, ktoré už museli pracovníci Obecného úradu
podhádzať hlinou. A je to poľná cesta na pešiu chôdzu.
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10. Návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie.
Hlasovanie: : za/proti/zdržal sa: 7/0/0
11. Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapisovateľka: Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice: Mgr. Peter Čierňava

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

Mgr. Gabriela Bahelková
Prednosta: Ing. Bohuš Bartošek

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

JUDr. Marta Kolková
starostka obce
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