Zápisnica č. 20 z rokovania Obecného zastupiteľstva v Radošine dňa 21.6.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ospravedlnil sa Mgr. Andrej Naňo
Začiatok a miesto rokovania: 17.00 hod., Obecný úrad
1. Otvorenie
Starostka otvorila rokovanie OcZ a privítala prítomných poslancov a rozšírila program rokovania:
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OcZ
4. Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
5. Schválenie kúpnej zmluvy (po zverejnení zámeru), kat. úz. Radošina, parc. č. 98/5 o výmere 46 m2
Kataríne Nemcovej
6. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce – Štrausoví parc. č. 1410/3, k. ú. Radošina – 110 m2
7. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce – Vlasákoví parc. č. 239/9, k. ú. Radošina – 104 m2
8. Zámena V. Vlasák a Obec Radošina
9. Informácie o prebiehajúcich projektoch a prácach. Informácie o plánovaných akciách
10. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
Doplnenie:
(a) Návrhy predsedu komisie ŽP vo veci odvádzania vody z lokality Piešťanskej ulice pri
sýpke
(b) Žiadosť Miroslava a Adriany Valachovičových o odkúpenie parc.č. 239/68 o výmere 68
m2 – zámer
(c) Realizáciu nákupu športovej sústavy za KD v Radošine poslanca Mgr. Močku
(d) Návrh poslanca Mgr. Andreja Sigeta na zvýšenie platu starostky obce.
Hlasovanie za program a jeho doplnenie: za - 8 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.
2. Voľba návrhovej komisie – Ing. Peter Matejovič, Pavol Matejovič, Mgr. Matej Močko
Zapisovateľka – Eva Chromá

Overovatelia zápisnice – Mgr. Andrej Siget, Ing. Peter Lukačovič
3. Kontrola uznesenia č. 18:
B)1 Splnené. Rekondícia SK Bošany začala s výstavbou nájomnej bytovky.
B)2 Prekládka elektrického vedenia prebieha
B)3 Splnené.
Starostka odovzdala „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných
funkcionárov“ za rok 2020 Mgr. Andrejovi Sigetovi.
4. Plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 predložila poslancom Ing. Zuzana
Bednáriková. Poslanci plán kontroly vzali na vedomie.
5. Kúpna zmluva Kataríny Nemcovej Ocz schválilo 14.4.2021.
6. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce manželom Štrausovým parcela č. 1410/3
o výmere 110 m2.
Poslanci zverejnenie zámeru na odpredaj časti parcely č. 1410/3 o výmere 110 m2 schválili. Spôsob
predaja § 9 ods. 8 písmeno e) zákona 138/1991.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
7. Schválenie zámeru na odpredaj majetku obce manželia Vlasákoví parcela č. 239/9 o výmere
104 m2.
Poslanci zverejnenie zámeru na odpredaj časti parcely č. 239/9 o výmere 104 m2 schválili. Spôsob
predaja § 9a ods. 8 písmeno e) zákona 138/1991 s vecným bremenom, nakoľko cez pozemok vedú
siete.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
8. Zámena Vladimír Vlasák a Obec Radošina zverejniť zámer podľa uznesenia č.19 zo dňa
14.4.2021.
9. Starostka informovala poslancov o prebiehajúcich prácach na výstavbe bytovky,
vodozádržných opatreniach, rekonštrukcii Mierovej ulice, výstavbe chodníkov v Bzinciach. Tiež
informovala o kultúrnych akciách a to dňa 17.7.2021 Súťaž vo varení gulášu, 31.7.2021 Zraz
veteránov a v mesiaci august Pivný festival. Poslanci uložili OU komunikovať so ŽSR ohľadne úpravy
okolia železničnej trate.
10. Došlá pošta interpelácie poslancov, rôzne
Starostka odovzdala slovo p. Ondríkovi, ktorý predniesol žiadosť o zriadenie prístupovej cesty k jeho
pozemkom a o pomoc pri jednaní s p. Bistákom, ktorý má na jeho pozemku umiestnené drobné
stavby. Ing. Matejovič a Róbert Štepka navrhli aby Obec vyzvala p. Bistáka k uvoľneniu pozemku,
prípadne aby uvedenú záležitosť riešila komisia verejného poriadku. Tiež požiadali
o spolufinancovanie obce pri zriadení elektrickej prípojky, nakoľko tam obec plánuje zriadiť
prečerpávačku kanalizácie.

Starostka preverí začlenenie do pasportu na obecnú komunikáciu a zistí informácie ohľadom
napojenia elektrického zariadenia na parcele č. 62/5 v k.ú. Bzince.
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku č. parcely 239/16 vo výmere 68 m2 od Adriana a Miroslav
Valachovič. Poslanci budú o žiadosti rokovať keď prebehne kúpa priľahlej nehnuteľnosti.
Mgr. Peter Čierňava informoval poslancov o zasadnutí komisie ŽP, ktorej hlavným bodom programu
bolo odvádzanie vody z lokality Piešťanskej ulice pri sýpke. Komisia odporučila obecnému úradu
sfunkčniť poškodenú rúru na odvádzanie spodnej vody na parcele č. C4/1, ktorej vlastníkom je Obec
a to z dôvodu možného ohrozenia majetku občanov, ktorý vlastnia nehnuteľnosti v danej lokalite.
Navrhli tiež požiadať o odkúpenie časti parcely, cez ktorú vedie kanál nakoľko je to na pozemku
manželov Sigetových.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Realizácia nákupu športovej sústavy za Kultúrny dom – návrh Mgr. Mateja Močku. Jedná sa o hrazdu
a bradlá v celkovej cene cca 2000 €. Poslanci navrhli osloviť ďalších dodávateľov a zakúpiť uvedené
prvky v cene do 3000 €.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
Poslanec Mgr. Andrej Siget navrhol zvýšenie platu starostky o 30 % to je z pôvodných 2493 € na 3241
€.
Poslanec Mgr. Matej Močko navrhol zvýšenie o 5 %.
Poslanci schválili zvýšenie platu starostky o 30 %.
Hlasovanie: za - 5 poslancov(Mgr. Siget, Štepka, Mgr. Bahelková, Ing. Lukačovič, Mgr. Čierňava,
proti 2 poslanci (Mgr. Močko, Matejovič Pavol), zdržal sa 1 poslanec (Ing. Peter Matejovič).
Prednosta Ing. Bartošek navrhol poslancom aby zaviazali riaditeľa ZŠ s MŠ aby zriadil v triedach
kamery a aby učitelia učili zo školy pred tabuľou žiakov online, v prípade ďalšej vlny pandémie.
Riaditeľ uvedené prisľúbil ešte v decembri 2020 a neinformoval či v uvedenej veci koná.
Starostka informovala poslancov o letnom detskom tábore, ktorý sa bude konať v dňoch od 5.7.2021
do 10.7.2021 v Trenčianskych Tepliciach.
Pavol Matejovič sa spýtal ako postupuje projekt na rekonštrukciu strechy KD Bzince. Starostka mu
odpovedala, že vo štvrtok je valné zhromaždenie MAS a tam sa o tom dozvie viac.
Mgr. Bahelková sa spýtala na skládku pneumatík na bývalom MNV kedy sa odvezú, lebo ju oslovila p.
Pavlisová. Prednosta jej vysvetlil, že z toho že sú tam uskladnené pneumatiky jej nič nehrozí zo
zdravotného hľadiska. Tiež sa spýtala čo s autami, ktoré stoja na obecných priestranstvách pred
Lipárovými na Nádražnej ulici a na Nitrianskej ulici.
Mgr. Močko sa spýtal
v kompetencii obce.

aké má obec možnosti pokutovať parkovanie áut nakoľko je to už

Poslanci uložili OU napísať reláciu o parkovaní áut a zverejniť ju v novinách, na stránke a vyhlásiť
v rozhlase.
Mgr. Čierňava informoval poslancov o jarnom upratovaní, ktorého sa zúčastnil len on a prednosta
Ing. Bartošek. Mgr. Siget navrhol zapojiť do upratovania obce aj obecné zložky, ktorým obec prispieva
z rozpočtu obce.
11. Návrh na uznesenie prečítali členovia návrhovej komisie a poslanci uznesenie schválili.
Hlasovanie: za 8 poslancov, proti 0, zdržal sa 0.
12. Záver
Starostka obce ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapisovateľka:

Eva Chromá

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Andrej Siget

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

Ing. Peter Čierňava

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

Ing. Bohuš Bartošek, prednosta

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

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

