Zápisnica č. 13/2020 z rokovania Obecného zastupiteľstva v Radošine dňa 8.6.2020

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 18.00 hod., Kultúrny dom - svadobka
1. Otvorenie
Starostka otvorila rokovanie OcZ a privítala prítomných poslancov a občanov. Počet
prítomných poslancov je 9 a OcZ je uznášania schopné.
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia úloh z uznesení
Návrh na odkúpenie parc. o výmere 410 m2 podľa GP 47991577-006/2019
– M.Kadlic (po zverejnení zámeru)

5. Návrh na odkúpenie parc.č. 101/19 – Ing. A. Šablický (po zverejnení zámeru)
6. Návrh na odkúpenie parc.č.2000/5 Ing. Antalík ( po zverejnení zámeru)
7. Návrh na odkúpenie parc.č. 239/15 A.Jánošík (po zverejnení zámeru)
8. Návrh na odkúpenie parc.č.2066/5 P.Šugra (po zverejnení zámeru)
9. Návrh na odkúpenie parc.č. 1037/3 P. Sliško (po zverejnení zámeru)
10. Návrh na odkúpenie parc.č. 399/27 N.Antalík (po zverejnení zámeru)
11. Návrh na odkúpenie parc.č. 71/8 a 71/7 J. Markovič a spol. (po zverejnení zámeru)
12. Obchodná verejná súťaž – parc.č.24/1 ĽUŠ - MUDr. Lepeyová, J. Vražba
13. Návrh na odkúpenie parc.č. 1057/14 pre Obec od Mgr. Bazalová
14. Žiadosť o odkúpenie parc.č. 71/1 J. Michler (po obhliadke poslancov)
15. Žiadosť o.z. Radošinská sýpka o príspevok na vernisáž výstavy PRVÁ STOVKA
16. Oznámenie OZ Hlavina o verejnom kultúrnom podujatí a žiadosť o oslobodenie od
poplatku za prenájom priestorov
17. Žiadosť Romana Kršáka Emer Club o odpustenie nájomného za obdobie pandémie
a zákazu verejných akcií v KD Radošina
18. Informácie o projektoch
19. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
20. Návrh na uznesenie
21. Záver
Starostka navrhla zmenu programu:
- Bod 9 sa ruší. P. Sliško vzal žiadosť o odkúpenie parcely späť
- Bod 15 sa ruší – vernisáž výstavy sa neuskutoční
- Doplní sa:
- Oprava strechy Divadielka
- Žiadosť Ing. Beňo o odkúpenie parcely č. 28/6,28/5 o výmere 102 m2
- Žiadosť občanov Bziniec o osadenie zrkadla
- Žiadosť Slovenského cykloklubu o cykloturistické značenie
Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 9/0/0
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Starostka pozvala na rokovanie Ing. Ásca, ktorý informoval o technických detailoch
pripravovanej výstavby bytoviek.
Poslanci mali otázky:
Róbert Štepka – sa spýtal koľko trvá verejné obstarávanie a kedy boli ukončené technické
veci projektu.
Ing. Ács – časovo 21 pracovných dní od vypísania, prebieha 2-3 mesiace čo je štandardná
doba podľa počtu uchádzačov. Stavebné povolenie bolo vydané v januári a právoplatnosť
nadobudlo vo februári 2020.
Pavol Matejovič sa spýtal či sa bude rokovať aj o výstavbe bytovky v Bzinciach.
Starostka – keď bude vybratý uchádzač o výstavbu potom s ním prebehnú ďalšie rokovania.
2. Návrhová komisia – Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka
Zapisovateľka – Eva Chromá
Overovatelia zápisnice – Mgr. Andrej Naňo, Ing. František Šugra
3. Kontrola plnenia uznesenia z 9.3.2020
C/1 – Firma Schurter pokračuje v nájme
C/2 – Rakovinský járok – čistenie po pandémii
C/3 – Žiadosti o kúpu pozemkov v Bzinciach nedošli
Pavol Matejovič sa vyjadril, že keď je tam kopa betónov tak tie pozemky nikto nebude chcieť.
Mgr. Matej Močko – treba pozemky skultúrniť, vyčisti, vyčistiť a dotiahnuť siete a dať ponuku
do regionálnej tlače.
Ing. František Šugra – podľa stavebného zákona nie sú stavebné pozemky. Posledný
pozemok mal byť pre ČOV, bude to slepá ulica pozemky nebudú zokruhované. Treba
pokračovať v čistení a vykolíkovať pozemky.
C/4, C/5 – splnené
Kontrola plnenia uznesenia z 12.5.2020
C/1 – splnené
C/2 – splnené
C/3 – splnené
C/4 – splnené
C/5 – prebieha
C/6 – splnené
4. Predaj nehnuteľného majetku obce po zverejnení zámeru /6.9.2019/, nehnuteľnosť v KÚ
Radošina, evidované na LV č. 820 , parcela registra „C“ oddelené GP č. 47991577006/2019 : z parc. č. 2066/19 – 79m2, z parc. č. 2066/18 – 123m2, z parc. č. 2002/27 –
18m2, z parc. č. 2067/9 – 132m2, z parc. č. 2067/7 – 18m2, z parc. č. 2067/5 – 7m2, z parc.
č. 2067/8 – 33m2, t.j. spolu 410m2 , v cene 13,50 eur/m2, t.j. 5.535,-- eur za celok, kupujúci
p. Miroslav Kadlic, Nádražná 144 Radošina, spôsobom prevod majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom OZ rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Dôvodom osobitného zreteľa je dlhodobé užívanie bez právneho dôvodu.
Hlasovanie: za 8 proti 0 zdržal sa 1(P, Matejovič)
5. Predaj nehnuteľného majetku obce po zverejnení zámeru /6.9.2019/, nehnuteľnosť v KÚ
Radošina, evidované na LV č. 820 , parcela registra „C“ parc.č. 101/19 oddelené GP č.
50940759-116/2019 o výmere 5m2, v cene 13,50 eur/m2, t.j. 67,50 eur za celok, kupujúci
Ing. Adrián Šablický, M.Benku 2423/2, Topoľčany, spôsobom prevod majetku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom OZ rozhodlo 3/5 väčšinou
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Hlasovanie: za 8 proti 0 zdržal sa 1 (P.Matejovič)
6. Predaj nehnuteľného majetku obce po zverejnení zámeru /18.5.2020/, nehnuteľnosť v KÚ
Radošina, evidované na LV č. 820 , parcela registra „C“ parc.č. 2000/5, záhrada o výmere
1339m2.
Námietky poslancov:
Mgr. Matej Močko prezentoval, že uvedený pozemok môže byť plnohodnotný stavebný
pozemok.
Ing. Stanislav Antalík – cez uvedený pozemok ide vysoké napätie a mám tam zriadené
vecné bremeno právo prechodu a vedenia inžinierskych sietí. Uvedený pozemok je svahovitý
a to by dosť predražilo prípadnú výstavbu domu.
Mgr. Andrej Naňo- Ing. Antalík znehodnotil stavebný pozemok a uvedenú cestu nevyužíva.
Obec mala zrušiť vecné bremeno. Ing. Stanislav Antalík – nemal inú možnosť dotiahnuť siete
na stavebný pozemok.
JUDr. Mária Escherová – vecné bremeno bolo zriadené inak ako bolo zapísané. Skontrolujte
si to.
Starostka kataster zapísal vecné bremeno na základe dohody o zriadení vecného bremena
riadne schválenej obecným zastupiteľstvom.
Mgr. Andrej Siget – na komisii rozvoja bola otvorená otázka možnosti zámeny pozemkov
s Ing. Antalíkom, ktorý ponúkol parcely v okolí Amfiteátra vo výmere 1028 m2. Ing. Antalík
navrhol cenu 12 € + pozemky vo výmere 1028 m2 bezodplatne prevedie na obec. Mgr.
Andrej Naňo – ak niekto znehodnotil pozemok a nezaplatil za to nemôžeme mu ho potom
predať ako znehodnotený. Mgr. Gabriela Bahelková mali by sme si to odložiť a ísť sa pozrieť
na miesto. Mgr. Matej Močko navrhol cenu pozemku 25 €. Róbert Štepka navrhol cenu
pozemku 13,50 €
Hlasovanie za návrh Róberta Štepku cena 13,50 €/m2:
Za 4 (R.Štepka, Mgr.Siget, Mgr. Čierňava, Ing. Lukačovič, proti 3 (Mgr. Močko, P.Matejovič,
Mgr. Naňo, zdržal sa 2 (Ing. Šugra, Mgr. Bahelková)
Poslanci predaj pozemku v cene 13,50 €/m2 neschválili.
7. Predaj nehnuteľného majetku obce po zverejnení zámeru /18.5.2020/, nehnuteľnosť v KÚ
Radošina, evidované na LV č. 820 , parcela registra „C“ parc.č. 239/15, o výmere 4m2 ,
v cene 13,50 eur/m2, t.j. 54,--eur za celok, kupujúci p. Andrej Jánošík a p. Zuzana
Brezinová, 956 05 Radošina, Nitrianska 357/118, spôsobom prevod majetku obce priamy
predaj podľa §9a, ods. 8, písm. b, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorá
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, o ktorom OZ rozhodlo
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Jedná sa o susediaci pozemok, na ktorý
zasahuje stavba vstupného schodiska plochou 4m2.
Hlasovanie: za 8 proti 0 zdržal sa 1 (P.Matejovič)
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8. Podmienky obchodnej verejnej súťaže /ďalej len „OVS“/ č. 1 predaj nehnuteľného majetku
obce po zverejnení zámeru /18.5.2020/, nehnuteľnosť v KÚ Radošina, evidované na LV č.
820 , parcela registra „C“ parc. č. 2066/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 220m2,
príloha č. 1 k tomuto bodu uznesenia OZ, o ktorom OZ rozhodlo nadpolovičnou väčšinou
prítomných poslancov.
Hlasovanie: za 9 proti 0 zdržal sa 0
10. Predaj nehnuteľného majetku obce po zverejnení zámeru /18.5.2020/, nehnuteľnosť
v KÚ Radošina, evidované na LV č. 820 , parcela registra „C“ parc.č. 399/27 o výmere
18m2, zastavaná plocha a nádvorie v cene 13,50eur/m2, t.j. 243,-- eur za celok, kupujúci p.
Norbert Antalík, Piešťanská č. 665/118 Radošina,
spôsobom prevod majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods. 8, písm. e zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok
je pre obec neupotrebiteľný, dlhodobo ho nevyužíva a susedí so zastavaným pozemkom
žiadateľa.
Námietky poslancov:
Mgr. Matej Močko – Žiadosti na odpredaj uvedeného pozemku boli podávané 13.2.2019
a 23.9.2019 a neboli schválené. Na uvedený pozemok je platná nájomná zmluva. Predaj
pozemku rozbije celistvosť obecnej parcely. Uvedená parcela je čistá je tam vysadená tráva.
Majiteľ bytu susednej bytovky p. Natšin sa vyjadril, že aj oni si chcú odkúpiť uvedený
pozemok. Býva tam 8 rodín.
Hlasovanie za predaj p. Norbertovi Antalíkovi : za 4 (R.Štepka, Mgr. Siget, Ing. Lukačovič,
P.Matejovič) proti 2 (Mgr. Naňo, Mgr. Močko) zdržal sa 3 (Mgr. Bahelková, Mgr. Čierňava,
Ing. Šugra)
Poslanci predaj pozemku neschválili.
11. Predaj nehnuteľného majetku obce po zverejnení zámeru /18.5.2020/, nehnuteľnosť
v KÚ Radošina, evidované na LV č. 820 , parcela registra „C“ parc. č. 71/8, o výmere 12m2
a parc.č. 71/7, o výmere 8m2, t.j. spolu 20m2, podľa GP č. 50940741-1/2019, vytvoreného
p. Petrom Bulákom v cene 13,50 eur/m2, t.j. 270,-- eur za celok, kupujúci Bohuš Močko,
Piešťanská 386/81, Radošina (1/8), Juraj Močko, Piešťanská 387/82 Radošina (1/8), Lýdia
Šebeňová, rod. Kadlicová, Nádražná 144/27, Radošina (1/4), Marcela Pavelková, rod.
Markovičová, Trnovec nad Váhom č. 648 (1/8), Miriama Markovičová, Radošina, Družstevná
112/47 (1/8), Ing. Juraj Markovič, kpt. Jaroša 35, Trenčín (1/4) zapísaní na LV č. 443 ,
spôsobom prevod majetku obce priamy predaj podľa §9a, ods. 8, písm. b, zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemku zastavaného stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou, o ktorom OZ rozhodlo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Dve časti
nehnuteľnosti – nádvorie s oplotením a hospodárska budova zasahujú do obecné pozemku,
ide o zanedbateľnú časť, čím nie je vo väčšej miere obmedzený prístup k ďalším
nehnuteľnostiam a odstránenie týchto nehnuteľností by bolo nákladné a neefektívne.
Hlasovanie: za 7 , proti 0, zdržal sa 2 (Mgr. Močko, P.Matejovič)

4

12. Podmienky obchodnej verejnej súťaže /ďalej len „OVS“/ č. 2 predaj nehnuteľného
majetku obce po zverejnení zámeru /18.5.2020/, nehnuteľnosť v KÚ Radošina, evidované na
LV č. 820 , parcela registra „C“ parc. č. 24/1, budova sč. 45 - zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 840m2, príloha č. 2 k tomuto bodu uznesenia OZ, o ktorom OZ rozhodlo
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Diskusia k uvedenému bodu:
Mgr. Matej Močko navrhol dlhodobý prenájom.
MUDr. Lepeyová nesúhlasila s dlhodobým prenájmom nakoľko do budovy chcú investovať
vlastné prostriedky a zriadiť tam modernejšie ambulancie, nakoľko starostlivosť obvodných
lekárov zahŕňa aj starostlivosť o kardiakov a diabetikov a v prenajatých priestoroch nemajú
na rozšírenie starostlivosti o pacientov podmienky. Ambulanciu by sprevádzkovali do 12
mesiacov.
Mgr. Andrej Naňo – mrzí ho, že obec nevie takúto budovu využiť a chce ju odpredať. Veľké
Ripňany stavajú nové zdravotné stredisko, prečo tak neurobíme aj my. Navrhol lepšie
nastaviť podmienky, môže sa stať, že to niekto kúpi a zneužije to na iné využitie.
JUDr. Mária Escherová v podmienkach treba určiť kritériá, najvyššia cena? Ale aj referencie
poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Mgr. Andrej Siget – vstupy na opravu budovy by finančne zaťažili obec. Do 2-3 rokov ju obec
neopraví a bude chátrať. Nakoľko sme stredisková obec a také služby ako ponúka MUDr.
Lepeyová je pre obyvateľov plus.
Mgr. Matej Močko sa spýtal koľko tam plánujú zriadiť ambulancií?
Ing. Lepey odpovedal, že ich zámerom sú dve ambulancie.
Matej Siget - ako občan nesúhlasí s predajom takejto budovy. Iné obce kupujú budovy
a revitalizujú. Táto budova má aj iné využitie. My zdravotné stredisko máme vybudované
a máme v ňom služby, ktoré zaberajú miesto a architekt by to vedel navrhnúť revitalizovať.
Hlasovanie: za 9 , proti 0, zdržal sa 0
13. Kúpu pozemku obcou, po zverejnení zámeru /18.5.2020/ nehnuteľnosť v KÚ Radošina,
parc. č. 1057/14 o výmere 85 m2 v cene 13,50€/m2, t.j. 1147,50€ za celok od Mgr. Miroslavy
Čupkovej Bazalovej, 956 05 Nitrianska Blatnica 359, o ktorom OZ rozhodlo nadpolovičnou
väčšinou prítomných poslancov. Jedná sa o časť Nádražnej ulice, ktorá je ešte vo vlastníctve
žiadateľky.
Hlasovanie: za 9 , proti 0, zdržal sa 0
14. Predaj nehnuteľného majetku obce po zverejnení zámeru /6.9.2019/, nehnuteľnosť v KÚ
Radošina, evidované na LV č. 820 , parcela registra „C“ parc. č. 71/7, o výmere 8m2,
kupujúci Jozef Michler , Nádražná 4, Radošina, spôsobom prevod majetku obce priamy
predaj podľa §9a, ods. 8, písm. b, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. OZ rozhodlo že neschvaľuje odpredaj nakoľko by zamedzil vjazd do
garáže ostatným obyvateľom ulice.
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Hlasovanie: za 0 , proti 8, zdržal sa 1 (P.Matejovič)
16. Oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí a žiadosť o oslobodenie od poplatku za
prenájom priestorov Občianskeho združenia Hlavina v Radošine poslanci schválili.
Hlasovanie: za 9 , proti 0, zdržal sa 0
17. Žiadosť o odpustenie nájomného v prenajatých priestoroch KD z dôvodu uzatvorenia
prevádzky kvôli pandémii.
Prednosta navrhol vyčkať s rozhodnutím o odpustenie nájomného na konečné rozhodnutie
štátu, ktorý pripravuje kompenzáciu nájomného a následne podľa toho na ďalšom zasadnutí
poslanci rozhodnú.
Poslanci vzali žiadosť na vedomie.
18. Prednosta informoval poslancov o troch cenových ponukách na opravu strechy
divadielka. Najlacnejšia ponuka je 3418 €. Vymenia sa nové žľaby, zvody a strecha sa opraví
tatrafolom. Poslanci s opravou súhlasili.
Hlasovanie: za 9 , proti 0, zdržal sa 0
19. Žiadosť Ing. Beňa o kúpu parciel č. 28/6,28/5 a 37/4 vo výmere 102 m2. Poslanci
schválili zverejniť zámer podľa §9a, ods. 8, písm. b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, prevod pozemku obce zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa.
Hlasovanie: za 9 , proti 0, zdržal sa 0
Mgr. Andrej Naňo navrhol, že kto podá žiadosť a nestihne lehotu treba žiadosť prerokovať na
ďalšom zasadnutí.
20. Žiadosť občanov Bziniec o osadenie dopravného zrkadla, nakoľko oplotenie majiteľa
nehnuteľnosti im bráni vo výhľade pri odbočovaní do uličky.
Mgr. Peter Čierňava navrhol preložiť zrkadlo od bytovky na Piešťanskej ulici nakoľko tam už
nie je potrebné.
21. Oznámenie Slovenského cykloklubu o likvidácii cykloturistického značenia v katastri obce
a žiadajú o komunikáciu s miestnymi poľovníkmi a zástupcami urbáru, ktorým evidentne
prekáža tak dôležité značenie cykloturistických trás.
Diskusia poslancov:
Róbert Štepka sa spýtal či majú projekt značenia schválený dopravným inžinierom.
Mgr. Andrej Siget – nedostali súhlas vlastníkov, ani od urbára, cyklotrasa vedie cez veľké
množstvo parciel, bavil sa o podmienkach kto bude udržiavať trasu a čistiť ju.
Mgr. Peter Čierňava- jednoznačne treba zavolať zástupcov cykloklubu a určiť či budeme
podporovať cykloturistiku.
22. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
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Ekonómka Eva Chromá informovala poslancov o hospodárení k 30.4.2020.
Mgr. Andrej Naňo informoval poslancov o odovzdanom majetkovom priznaní starostky
Mgr. Matej Močko žiadal zasielať poslancom čerpanie rozpočtu do programu OcZ. Žiadosť
o predaj majetku, ktorá nemá zmeny a nebola odsúhlasená, nedávať znova prejednávať.
Požiadal o zakúpenie hrazdy na ihrisko za kultúrny dom.
Mgr. Andrej Siget mu odpovedal, že občan si môže dávať žiadosť koľko krát chce
a nemôžeme ho obmedzovať.
Mgr. Andrej Naňo sa spýtal starostky ako skončila žiadosť o zberný dvor. Spýtal sa na
pochybenia verejného obstarávania a keď je chyba na strane agentúry treba zabojovať za
peniaze, ktoré zato dostala. Požiadal o zverejnenie všetkých rozhodnutí za posledných desať
rokov.
Rokovania sa zúčastnili manželia Špánikoví z OZ ZOMOS - rokovací poriadok obce
obsahuje staré výrazy.
-

Zámer na predaj majetku technicky riešia na obci, predaj osobitným zreteľom je
zarážajúci a každý sa má zverejniť, povinnosť zámeru je povedať aj cenu.
Spôsob prijímania uznesenia, právo prijímať pozmeňovacie návrhy, text by mal byť
vonku, keď je 30 bodov tak má byť 30 uznesení. Zavádzajúcim spôsobom
prezentoval, že text návrhu uznesenia má byť zverejnený najmenej 5 pracovných dní
pred hlasovaním.

Starostka – Po posledných voľbách sme spolu so stálou zapisovateľkou – ekonómkou
navrhli novú zmenu zápisnice spolu s uznesením aj nové číslovanie, s ktorým ale poslanci
nesúhlasili. Pri predkladaní Uznesení na iné úrady sme s uzneseniami nemali žiadne
problémy. Všetky návrhy a žiadosti, ktoré prídu či už elektronicky, poštou, alebo osobne na
Obecné zastupiteľstvo, vždy zastupiteľstvu predložím.
Poslanec Ing. Šugra dopĺňal p. Špánika, že v rámci prechodných ustanovení súvisiacich
s krízovou situáciou OZ nemôže hlasovať vo veciach prevodu majetku obce.
Do diskusie sa prihlásila HK obce Ing. Bednáriková, ktorá upozornila poslanca Ing. Šugru
a p. Špánika, že nimi prezentované pripomienky sa týkajú spôsobu rokovania OZ v zmysle §
30f ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. v zmysle jeho novely č. 73/2020 Z.z. o obecnom zriadení,
a že obec Radošina počas krízovej situácie nepoužila spôsob rokovania OZ prostredníctvom
videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ani sa neprijímali
uznesenia korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe ani hlasovaním prostredníctvom
e-mailových adries poslancov a preto možno považovať ich vyjadrenia za zavádzajúce
a klamlivé.
Mgr. Peter Čierňava sa vyjadril, že táto dedina nevie postaviť bytovky. Reálne ich nevieme
postaviť za 5 rokov. Projekt Mierovej ulice začal, 5.3.2018 sa schválil úver, 8 mesiacov trvalo
podanie žiadosti na územné konanie. Občania mali pripomienky 3 mesiace trvalo a projekt
sa stiahol 13.2.2019.
Starostka – dokumentáciu som dala vypracovať novému projektantovi, nakoľko tam je
potrebná určitá špecializácia dlhšie trvalo, až tretí oslovený projektant prijal našu
7

objednávku. Okrem toho sa veľmi ťažko robí, keď určití ľudia obchádzajú dotknuté orgány
a presviedčajú ich o tom, aby nevydali súhlas.
Mgr. Čierňava – 3.3.2020 sa podklady dostali na stavebný úrad k schváleniu mu chýba
súhlas vlastníkov pozemkov, cez ktoré pôjde kanalizácia dažďová. Kde sa stala chyba? Tie
veci strašne dlho trvajú. Dávame tam neúplné podklady.
Prednosta Ing. Bohuš Bartošek – zastupiteľstvo sa stretlo v tom čase na Mierovej ulici
stavbyvedúci z firmy Cesty Nitra povedal, že treba vybudovať aj dažďovú kanalizáciu a treba
stavebné povolenie. Začalo územné konanie, kde mali občania pripomienky a vzišla nová
projektová dokumentácia.
23. Návrh na uznesenie
Návrhová komisia prečítala uznesenie.
Hlasovanie: Za/proti/zdržal sa – 9/0/0
9. Záver
Starostka obce ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapisovateľka:
Overovatelia zápisnice:

Eva Chromá

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

Mgr. Andrej Naňo
Ing. František Šugra

Prednosta: Ing. Bohuš Bartošek

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

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

JUDr. Marta Kolková
starostka obce
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