Zápisnica č. 17 z rokovania OCZ Radošina dňa 15.12.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok a miesto rokovania: 17.00 hod., Kultúrny dom Radošina
1. Starostka otvorila rokovanie OcZ a privítala prítomných poslancov. Počet prítomných
poslancov je 8 a OcZ je uznášania schopné. Mgr. Matej Močko sa ospravedlnil. Starostka
upozornila, že z OcZ sa bude robiť zvukový aj obrazový záznam.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
VZN č.7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
podľa zák.č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh
5. VZN č.8/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zriadenia - návrh
6. VZN č. 9/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- návrh
7. VZN č. 10/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských zariadeniach so sídlom na území obce
Radošina v znení neskorších zmien a doplnkov – návrh
8. Rokovací poriadok
9. Schválenie podmienok OVS – pozemky v Radošine, Kamenná ul., pozemky a budova
Bzince
10. Úprava rozpočtu na rok 2020 – návrh
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radošina na rok 2021
a k viacročnému rozpočtu na roky 2022 a 2023
12. Rozpočet na roky 2021 – 2023 - návrh
13. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021
14. Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky. Správa z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky.
15. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou v Radošine za školský rok 2019/2020
16. Návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemku a haly obcou od PD Radošinka
17. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
Starostka doplnila program o jeden bod a to žiadosť Ing. Beňa o odkúpenie parcely č. 28/5
o výmere 22 m2 a parc.č. 28/6 o výmere 80 m2 v katastrálnom území Bzince.(zámer už bol
zverejnený)
Poslanci program zasadnutia schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
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2. Návrhová komisia: Mgr. Andrej Naňo, Ing. František Šugra, Pavol Matejovič
Overovatelia zápisnice: Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Gabriela Bahelková
Zapisovateľka: Eva Chromá
3. Uznesenie č. 16/2020
B) 1. – Splnené
B) 2. – Podmienky na odpredaj pozemkov boli firme zadané a v bode 9. dnešného rokovania
budú prejednávané.
B) 3. – Záujemcovia o byty v Bzinciach – nesplnené, termín sa posúva z dôvodu jednania s
firmou.
Starostka informovala poslancov, že bola ukončená evoAukcia na Bytový dom 1x 9 bj, etapa
II., Objekt B a úspešnou sa stala firma REKONDÍCIA SK, s.r.o. Bošany. Uvedená firma bude
oslovená k rekonštrukcii bývalej ZŠ Bzince na byty.
B) 4. – Prednosta Ing. Bartošek navrhol dať urobiť štúdiu na využitie budovy na Piešťanskej
ulici (bývalé MNV) na sociálne účely.
B) 5. – Splnené Zmluva s PD Radošinka bola zaslaná poslancom k nahliadnutiu.
Pripomienky k zmluve mala kontrolórka Ing. Bednáriková, ktorá ich zašle starostke písomne.
4. Prednosta informoval poslancov o zmenách vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi. Zmena v § 16 odsek 4 1 šedá kovová nádoba o objeme 110
litrov alebo čierna plastová nádoba 120 l, s vývozným intervalom 1 krát za 28 dní ( pre
občasnú nie trvalú podnikateľskú činnosť, a pre jednoosobové prevádzky ) vypadá nakoľko
tieto prevádzky likvidovali tento odpad v obecných kontajneroch.
Ďalšia zmena je v § 19 bod 6 - Obec zber BIO kuchynských odpadov nezavádza. Obec
preukáže, že 100 % domácnosti obce kompostuje vlastný odpad zmluvou o poskytnutí
kompostovacieho zásobníka alebo čestným vyhlásením domácnosti o kompostovaní vlastného
odpadu. Poslanci uvedené VZN schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
5. VZN č. 8/2020 predložila poslancom ekonómka Eva Chromá. Na základe dostupných
údajov z novembra predpokladaný jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka pre
rok 2021 bol stanovený v hodnote 91,81 €. V rozpočte na rok 2021 je navrhnuté financovanie
na originálne kompetencie vo výške 244 559 € čo predstavuje navýšenie o 24684 €
z vlastných prostriedkov obce. Uvedené prostriedky predstavujú dofinancovanie školskej
družiny vo výške 5594 € a školskej jedálne vo výške 19089,26 € z vlastných prostriedkov
obce a z presunu finančných prostriedkov materskej školy vo výške 15 % t.j. 24608,84 €.
Poslanci VZN č. 8/2020 schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
6. Mgr. Lipárová informovala o zmenách vo VZN č. 9/2020 a to:
Obec Radošina stanovuje sadzbu poplatku 1. poplatníkom uvedeným v § 77, odst. 2, písm. a),
zákona 582/2004, Z.z. v znení neskorších predpisov vo výške 0,063 € na jednu osobu a
kalendárny deň, 2. poplatníkom uvedeným v § 77, odst. 2, písm. b) a c), zákona 582/2004,
Z.z. v znení neskorších predpisov sa ustanovuje množstvový zber pre obec Radošina so
sadzbou vo výške 0,03 € za 1 l odpadu, 3. pre poplatníkov uvedeným v § 77, odst. 2, písm. a),
zákona 582/2004, Z.z. v znení neskorších predpisov zavádza množstvový zber pre drobný
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stavebný odpad bez obsahu škodlivín a jeho sadzba za zber, prepravu a zneškodňovanie je vo
výške 0,03 € za 1 kg drobného stavebného odpadu.
Ing. Šugra sa spýtal aká čiastka sa uvedenou zmenou vypočíta na jedného občana. Mgr.
Lipárová mu odpovedala že čiastka na jedného občana sa zvýši z 18,25 € na 23 € ročne.
Prednosta informoval, že za 11 mesiacov tohto roka sa vyseparovalo o 7 t odpadu viac a o 43 t
menej išlo na skládku oproti roku 2019 ale zvýšila sa cena za uloženie a skládkovanie odpadu
a tiež stúpol počet nádob na vývoz oproti lístkovému systému o 1211.
Poslanci VZN č. 9/2020 schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
7. VZN 10/2020 sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v prílohe č. 1 a táto sa nahrádza
novým znením. Poslanci VZN č. 10/2020 schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
8. Prejednávanie Rokovacieho poriadku bolo presunuté na ďalšie zasadanie OCZ.
9. O podmienkach obchodnej verejnej súťaže (OVS) na predaj pozemkov na Kamennej ulici
v Radošine a na otoči v Bzinciach informoval prednosta Ing. Bohuš Bartošek.
Poslanci podmienky OVS schválili.
Hlasovanie Radošina: za/proti/zdržal sa - 7/0/1 (zdržal sa Mgr. Andrej Naňo)
Hlasovanie Bzince: za/proti/zdržal sa - 7/0/1 (zdržal sa Mgr. Andrej Naňo)
10. Úpravu rozpočtu predložila poslancom ekonómka Eva Chromá. Informovala ich tiež, že
rozpočet bol prejednaný položkovite na zasadnutí ekonomickej komisie.
Návrh úpravy:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

2020
1608551,00
43193,00
88176,00

Spolu príjmy

1739920,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

1509226,04
63078,63
16014,00

Spolu výdavky

1588318,67

Pavol Matejovič sa spýtal prečo sa nič neurobilo v Bzinciach. Prečo sa nerobili chodníky.
Odpovedal mu Ing. Bartošek, že vzhľadom k situácii s pandémiou Coronavírusu neboli
finančné možnosti také aby sa dalo pokračovať v rekonštrukcii chodníkov a bude sa v nej
pokračovať podľa finančných možností . Oboznámil ho s čiastočnou rekonštrukciou, ktorá sa
vykonala v Kultúrnom dome v Bzinciach a o doplnení ďalších prvkov detského ihriska
a o ďalších prácach realizovaných v Bzinciach. Informoval aj o stave v akom sa nachádza
plánovaná rekonštrukcia strechy kultúrneho domu.
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V súvislosti s tým starostka potvrdila, že projekt na rekonštrukciu strechy z prostriedkov
MAS bol podaný, prešiel aj formálnou kontrolou, ale pri zmenách, ktoré sa teraz dejú v PPA
musíme len čakať, v akom čase posunú finančné prostriedky.
Poslanci úpravu rozpočtu na rok 2020 schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 7/0/1 (zdržal sa Ing. František Šugra)
11. Kontrolórka Ing. Zuzana Bednáriková vypracovala stanovisko k návrhu rozpočtu na rok
2021 a k viacročnému rozpočtu na roky 2022 a 2023 a odporučila OZ Radošina predložený
návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 zobrať na
vedomie.
12. Rozpočet na roky 2021, 2022 a 2023 predložila poslancom ekonómka. Informovala ich,
že tvorba rozpočtu je vo veľkej miere v dôsledku šírenia choroby COVID-19 ovplyvnená
znížením dane z príjmov fyzických osôb.
Návrh rozpočtu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

2021
1498722,00
1593,00
281000,00

2022
1587273,00
1593,00
0,00

2023
1641445,00
1593,00
0,00

Spolu príjmy

1781315,00

1588866,00

1643038,00

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie

1442612,20
287950,00
49883,00

1470974,00
0,00
47674,00

1517840,00
0,00
47674,00

Spolu výdavky

1780445,20

1518648,00

1565514,00

Poslanci predložený návrh rozpočtu schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 predložila hlavná kontrolórka obce Ing.
Zuzana Bednáriková a poslanci jej návrh schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
14. O správach z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky informovala
ekonómka Eva Chromá. Na základe vykonaných prác počas auditu informácie uvedené
v konsolidovanej výročnej správe vrátane údajov individuálnej výročnej správy zostavenej za
rok 2019 sú v súlade so zákonom o účtovníctve a neexistujú zistenia, ktoré by mal auditor
uviesť. Poslanci uvedené správy vzali na vedomie.
15. Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Anton Fekula informoval poslancov o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti. Oboznámil ich s výučbou počas pandémie a tiež s plánom
zaviesť vysokorýchlostný internet a kameru do každej triedy, ktorá by snímala učiteľa počas
výučby. Mgr. Andrej Siget sa spýtal na testovanie v škole. Riaditeľ mu odpovedal, že záujem
malo iba 60 % rodičov.
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Poslanci správu vzali na vedomie.
16. O návrhu kúpnej zmluvy informovala poslancov starostka JUDr. Marta Kolková –
predseda predstavenstva PD Radošinka Ing. Korec zaslal na návrh kúpnej zmluvy. Ani jeden
z poslancov nemal k návrhu žiadne pripomienky. Poslanci sa dohodli, že starostka dohodne
podrobnejšie hlavne formu splatenia kúpnej ceny na splátky a predbežný termín podpísania
zmluvy, ktorú pred podpisom schvália.
17. Došlá pošta:
Žiadosť Ing. Beňa o odkúpenie parc. č. 28/5 o výmere 22 m2 a parc.č. 28/6 o výmere 80 m2
v katastrálnom území Bzince.(zámer už bol zverejnený na základe Uznesenia č- 13 zo dňa
8.6.2020). Poslanci schválili odpredaj parc.č. 28/5 o výmere 22 m2 a parc.č. 28/6 o výmere 80
m2 v kat. území Bzince za cenu 13,50€/m2 v súlade s § 9a, ods. 8 písmeno b) Zákona č.
138/1991 Z. z., Ing. Mariánovi Beňovi. Vypracovaním geometrického plánu bolo zistené, že
dve časti nehnuteľnosti p. Beňa zasahujú do obecného pozemku. Ich odstránenie by bolo
nákladné a neefektívne, ide o zanedbateľnú časť, ktorá zasahuje do obecného pozemku.
Poslanci odpredaj schválili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
Žiadosť KKP o finančnú podporu k Vianociam pre 8 klientov, ktorí žijú v KKP v zariadení
Domova sociálnych služieb Radošina a sú aj občania Radošiny.
Poslanci schválili finančnú podporu vo výške 10 € - poukážka.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
Žiadosť Jozefíny Bolečkovej o osadenie dopravného zrkadla oproti jej domu č. 106 z dôvodu
nedostatočného výhľadu . Poslanci navrhli prejednať danú situáciu s majiteľom susednej
nehnuteľnosti.
Žiadosť občanov Radošiny bývajúcich na spodnej Školskej ulici o umiestnenie zrkadla –
výjazd áut na Mierovú ulicu, vybudovanie pouličného osvetlenia, umiestnenie dopravnej
značky na zamedzenie vjazd veľkým poľnohospodárskym strojom, vybudovanie
protipovodňovej zábrany. Poslanci žiadosť vzali na vedomie.
Žiadosť Obce Veľké Ripňany o zámenu katastrálneho územia z dôvodu existujúcej zástavby
rodinného domu p. Viktora Štrausa a manželky. Poslanci s uvedenou žiadosťou nesúhlasili.
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 0/7/1 (zdržal sa Mgr. Andrej Naňo)
Obec Veľké Ripňany posunula tabuľu názvu obce Behynce a poslanci žiadajú o jej
umiestnenie na pôvodné miesto.
Starostka informovala o stavebných úpravách a udržiavacích prácach na ulici Mierovej,
s ktorou sa môže začať potom ako prebehne verejné obstarávanie na uvedené práce.
Róbert Štepka mal námietku aby sa nespolupracovalo s projektantmi, ktorí nie sú flexibilní.
Poslanci si určili predbežné dátumy zasadania OCZ, ktoré sa budú konať vždy o 17.00 hod.:
3.2.2021,24.3.2021,23.6.2021,29.9.2021 a 8.12.2021.
18. Návrh na uznesenie prečítali Mgr. Andrej Naňo, Ing. František Šugra a Pavol Matejovič.
Poslanci uznesenie schválili.
5

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa - 8/0/0
19. Starostka ukončila rokovanie a poďakovala poslancom za účasť.
Zapísala: Eva Chromá

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

Overovatelia: Mgr. Peter Čierňava

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

Mgr. Gabriela Bahelková
Prednosta OU: Ing. Bohuš Bartošek

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

JUDr. Marta Kolková
starostka obce
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