Zápisnica č. 15 z rokovania OCZ Radošina dňa 23.9.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 17.30 hod., Obecný úrad
1. Otvorenie
Starostka otvorila rokovanie OcZ a privítala prítomných poslancov. Počet prítomných poslancov je 8
a OcZ je uznášania schopné. Ing. Peter Lukačovič sa ospravedlnil. Starostka upozornila, že z OcZ sa
bude robiť zvukový aj obrazový záznam.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia úloh z uznesení
VZN č. 5 /2020 o podmienkach držania zvierat, ich chovu na území Obce Radošina
VZN č. 6/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a trhový poriadok Obce Radošina
6. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 14, bod A/3 - OVS č.3
7. Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným
celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
8. Informácia o prebiehajúcich projektoch
9. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Starostka doplnila program o body:
- Správa HK obce Radošina č. 2020/1
- Stanovisko HK obce Radošina k prijatiu návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov FO v roku 2020
- Žiadosť o poskytnutie materiálu na výstavbu chodníkov
- Dohoda o zľave na nájomnom vo výške 50 % za obdobie sťaženého užívania
- Jozef Ondrík – žiadosť o odkúpenie pozemkov v Bzinciach
Hlasovanie za program: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
2. Návrhová komisia – Mgr. Andrej Siget, Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka
Zapisovateľka- Eva Chromá
Overovatelia zápisnice – Ing. František Šugra, Mgr. Matej Močko
3. Kontrola uznesenia č.14/2020
C/1 – splnené
C/2 – Znalecký posudok na halu v areáli PD Radošinka – zatiaľ nebol doručený ani PD Radošinka, po
doručení od znalca bude znalecký doručený aj na Obecný úrad a následne poslancom
Kontrola uznesenia č. 13/2020
D/2 – starostka vypracuje nový rokovací poriadok
D/4 – zverejňovanie rozhodnutia zo všetkých projektov
Mgr. Andrej Naňo žiadal výstupy ako sa nakladá s prostriedkami na projekty aby to bolo
transparentné.

Starostka navrhla, že rozhodnutia bude zasielať poslancom.
Ing. Bartošek informoval o projektoch, ktoré boli úspešné. Zateplenie Obecného úradu nebolo úspešné
z dôvodu viac ako 20 % hospodárskej činnosti a to nemôže byť. Projekt na ČOV ešte nie je
vyhodnotený. Navrhuje ešte raz podať projekt na ČOV cez eurofondy. Pri projekte Vodozádržné
opatrenia je potrebné opakovať verejné obstarávanie nakoľko bol požadovaný jeden certifikát navyše,
ktorý tam podľa Agentúry životného prostredia nemusel byť.
4. VZN č. 5/2020 o podmienkach držania zvierať, ich chovu na území Obce Radošina poslanci
schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
5. VZN č. 6/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
a trhový poriadok Obce Radošina poslanci schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
6. Poslanci schválili zrušenie uznesenia č. 14 bod A/3 Vyhlásenie OVS -3 parc.č.24/1 o výmere 840
m2.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
7. Poslanci nemali k Správe HK obce Radošina č. 2020/1 doplňujúce otázky a vzali ju na vedomie.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
8. Stanovisko HK obce Radošina k prijatiu návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov FO v roku 2020. Starostka informovala poslancov o možnosti čerpania návratnej
finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v súvislosti
s negatívnym vývojom hospodárenia obcí ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID19. Budú poskytované návratné bezúročné finančné výpomoci maximálne do výšky výpadku dane
z príjmov fyzických osôb za rok 2020 čo pre našu obec predstavuje čiastku 38220 €. Ročné splátky
počas štyroch rokov a prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. Poslanci schválili
prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 38220 €.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 6/0/2(Mgr. Močko, Mgr. Naňo)
9. Obyvatelia časti Piešťanskej ulice žiadali materiál na výstavbu chodníkov, práce by realizovali
svojpomocne. Ing. Bartošek má cenovú ponuku na materiál vo výške cca 4000 €. Poslanci poskytnutie
materiálu schválili, s tým, že občania si práce na chodníku zabezpečia vo vlastnej réžii.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
10. Dohoda o zľave na nájomnom vo výške 50 % za obdobie sťaženého užívania s Romanom
Kršákom nájomcom KD Radošina – poslanci dohodu schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
11. Žiadosť o odkúpenie pozemkov v Bzinciach na výstavbu rodinných domov – Jozef Ondrík.
Poslanci navrhli p. Ondríka pozvať na komisiu. Na návrh Mgr. Sigeta poslanci schválili zverejniť
zámer predaja pozemkov obchodnou verejnou súťažou a pozemok č. 62/5 nepredať nakoľko
v budúcnosti je plánovaná na uvedenej parcele prečerpávačka kanalizácie.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
Poslanci tiež riešili budovu bývalej ZŚ Bzince a uložili pozvať na komisiu p. Kováčika, ktorý má
záujem o kúpu budovy.
12. Starostka informovala poslancov o plánovanej výstavbe bytoviek, prebieha výberové konanie
a dopĺňajú doklady 2 firmy a teraz sa bude súťažiť kto dá nižšiu cenu.
Róbert Štepka sa spýtal kto robí výberové konanie a malo byť ukončené do 15.9.2020. Prečo neprišiel
Ing. Áč na OcZ a neodprezentoval výberové konanie.
Starostka predvolá Ing. Áča na komisiu. Tiež informovala o plánovanej oprave Mierovej ulice bez
dažďovej kanalizácie a o zmenách v projekte.

Žiadosť Dana Valka o osadenie dopravného značenia na obytnej zóne na Nitrianskej ulici z dôvodu
parkovania vozidiel na ceste. Poslanci žiadosť schválili.
Žiadosť Daniela Štepku o poskytnutie dotácie vo výške 1000 € na kúrenie v priestoroch posilňovne
pod Obecným úradom. Navrhuje ukončiť nájomnú zmluvu a posilňovňu prevádzkovať ako doteraz.
Poslanci žiadosť schválili a príspevok sa má vyplatiť z položky športu.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
Mgr. Peter Čierňava informoval o zbere biologicky rozložiteľného odpadu. Navrhol 30.9.2020 verejnú
diskusiu s občanmi o povinnosti zberu biologického odpadu.
Ing. Bartošek požiadal o súhlas s vyradením Škody Pick up z evidencie nakoľko by bola potrebná
nákladná oprava. Poslanci súhlasili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
13. Návrh na uznesenie prečítali Mgr. Andrej Siget, Róbert Štepka, Mgr. Gabriela Bahelková
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa – 8/0/0
Poslanci uvedený návrh schválili.
14. Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapísala: Eva Chromá
Overovatelia: Ing. František Šugra
Mgr. Matej Močko

Prednosta OU: Ing. Bohuš Bartošek
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JUDr. Marta Kolková
starostka obce

