Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa
konalo dňa
30.06.2015 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach

Prítomní: Miroslav Remenár, starosta obce
Poslanci: Botková Mária, Bc. Vlha Marek, Ing. Viliam Sagan, Vyskoč Milan
Ďalej boli prítomní: Mgr. Lívia Gulová – pracovníčka Ocú, Anna Krajčovičová
- kontrolór obce
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce: Milan Vyskoč, Botková Mária
P r o g r a m:
1/ Otvorenie, určenie návrhovej komisie a overovateľov
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
3/ Informácie o prácach „Verejné osvetlenie“
4/ Projekt „Kamerový systém“
5/ Úprava rozpočtu
6/ Založenie OZ Naše jadro
7/ Rôzne
8/ Diskusia
9/ Záver

Rokovanie:
1/Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil na schválenie program
rokovania a návrhovú komisiu v zložení:
Milan Vyskoč, Mária Botková
Predložený program rokovania bol jednohlasne schválený, ako aj návrhová
komisia.
2/Kontrolná správa o plnení prijatých uznesení:
Správu predložil zástupca starostu obce Ing. Viliam Sagan. Písomná
správa je doložená k zápisnici. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
3/ Informácie o prácach „Verejné osvetlenie“
Starosta obce Miroslav Remenár informoval poslancov o dokončení prác na
verejnom osvetlení
a o následnej kontrole spoločnosťou SIEA Bratislava. Kontrola prebehla bez závad
a približne do 120 dní má obec obdržať vrátenie 95% peňažných prostriedkov
z celkovej sumy projektu.

4/ Projekt „Kamerový systém“
Starosta obce Miroslav Remenár informoval poslancov o vypracovávaní
projektu „Kamerový systém“ v ktorom bude šesť kamier. Hodnota zákazky bude
do 25 000 Euro. Ďalej informoval poslancov o zámere opravy Domu smútku.
K tomuto zámeru dal starosta obce vypracovať Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja.
5/ Úprava rozpočtu
Starosta obce Miroslav Remenár predložil Rozpočtové opatrenie č. 4/2015.
V rozpočtovom opatrení sa vykonali zmeny medzi jednotlivými položka. Príjem
a výdaj sa zvýšil o významnú položku 2000,- Euro – čo predstavuje dar
spoločnosti JAVYS na dobudovanie detského ihriska.
6/ Založenie OZ Naše jadro
Starosta obce Miroslav Remenár informoval o združení Naše jadro. Združenie
obcí Radošovce, J.Bohunice, Špačince, Malženice, Trakovice, Ratkovce, Žlkovce,
Dolné Dubové a Pečeňady sa dohodlo, že každá obec prispeje do združenia
sumou 1,20 Euro na obyvateľa.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie
7/ Rôzne
Starosta obce Miroslav Remenár informoval poslancov, že v obci sa
Rozhodnutím Krajského úradu Trnava zriadila „Výdajňa odberných oprávnení“
číslo 36, ktorá bude zabezpečovať potreby nevyhnutné na prežitie obyvateľstva
a na zabezpečenie činností ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov
a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Ing. Marek Vlha informoval poslancov o príprave futbalového turnaja, ktorý sa
uskutoční 5.7.2015 na ihrisku TJ Radošovce. Žiadal poslancov OZ o finančný
príspevok v hodnote 330,- Euro , ktorý požaduje na tombolu a na zabezpečenie
prenosných WC .
Poslanec Ing. Vlha sa vzdal odmeny za prácu poslanca v hodnote 80,- Euro (čo
predstavuje štyri zasadnutia OZ). V konečnom dôsledku obec poskytne príspevok
na turnaj 250,- Euro

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Miroslav Remenár starosta obce informoval poslancov o úprave TJ na
futbalový turnaj. Urobila sa hlavne oprava na lavičkách, ktoré sa natreli
a vymenili sa poškodené časti stolov.
Miroslav Remenár starosta obce informoval poslancov o upchávaní sa
kanalizácie v obci, ktorá vznikne ľahostajnosťou občanov, ktorí do
kanalizácie púšťajú odpad z domácnosti. S odstraňovaním havarijnej

situácie vznikajú obci nemalé finančné náklady a problémy. Poslanci na
margo kanalizácie vyjadrili nespokojnosť s tým, že niektoré domácnosti do
dnešného dňa nie sú napojené na kanalizáciu. Starostovi obce zadali
úlohu o oslovení občanov, ktorí nemajú prípojku na kanalizáciu, aby
zdokladovali kde odpad z domácnosti vypúšťajú a následné riešenie
situácie.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Poslanci upozornili na skutočnosť, že niektorí občania využívajú na
súkromné účely cestu za „humnami“ od čísla domu 71 až po PD
Radošovce. Starostovi obce uložili úlohu osloviť občanov o uvoľnenie
cesty, aby sa sprístupnila na prejazd.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Starosta obce Miroslav Remenár informoval o návšteve farára Vdp. Víta
Ušáka – rodáka v obci Radošovce a Paderovce.
Dnes už 92-ročný čestný občan Radošoviec vdp. Vít Ušák vyslovil túžbu,
ešte raz v živote navštíviť rodnú obec. Toho času prežíva jeseň svojho
života v Saleziánskom ústave v Poprade – Veľká. Starosta obce jeho
želaniu vyhovel a rodáka 3. júla priviezol do Radošoviec, kde strávil
s rodinou a priateľmi niekoľko dní.
Uznesenie č. 2/2015-1: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
„Rozpočtové opatrenie č. 4/2015“
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

poslancov celkom:5
prítomných poslancov: 4
poslancov, ktorí hlasovali za : 4
poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

Uznesenie č. 2/2015 – 2 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Príspevok z rozpočtu obce 1,20 Euro na občana pre združenie Naše jadro.
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

poslancov celkom:5
prítomných poslancov: 4
poslancov, ktorí hlasovali za : 4
poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

Uznesenie č. 2/2015-3: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie
Rozhodnutie Krajského úradu v Trnave o povinnosti zriadiť v obci Radošovce
„Výdajňu odberných oprávnení „ číslo 36
Uznesenie č. 2/2015-4: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schvaľuje:
Príspevok z rozpočtu obce na futbalový turnaj v hodnote 250,- Euro.

Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

poslancov celkom: 5
prítomných poslancov: 4
poslancov, ktorí hlasovali za : 3
poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali:1

Uznesenie č. 2/2015-5: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schvaľuje:
Zdokumentovanie pripojenia občanov na verejnú kanalizáciu . V prípade
nenapojenia sa, je majiteľ nehnuteľnosti povinný zdokladovať spôsob likvidácie
splaškových vôd.
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

poslancov celkom: 5
prítomných poslancov: 4
poslancov, ktorí hlasovali za : 4
poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

Uznesenie č. 2/2015-6: Obecné zastupiteľstvo s Radošovciach schvaľuje:
Zaslať prípis občanom, ktorí využívajú obecnú komunikáciu za svojimi záhradami
od čísla 71 po PD Radošovce, aby komunikáciu uvoľnili.
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

poslancov celkom:5
prítomných poslancov: 4
poslancov, ktorí hlasovali za : 4
poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

Po prejednaní všetkých bodov programu, schválení uznesení poďakoval
starosta p. Remenár Miroslav prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil
o 19:00 hod.

Zapisovateľ: Mgr. Gulová Lívia ............................................
Overovatelia: Botková Mária ..............................................
Milan Vyskoč ...........................................

Remenár Miroslav
starosta obce

