Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa
29.06.2016 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach
Prítomní: Miroslav Remenár, starosta obce
Poslanci: Botková Mária, Ing. Vlha Marek, Ing. Viliam Sagan, Kamil Tomovič
Ďalej boli prítomní: Mgr. Lívia Gulová – pracovníčka Ocú, Oľga Martinovičová - kontrolór
obce
Za overovateľov zápisnice určil starosta obce: Ing. Sagan Viliam, Mária Botková
P r o g r a m:
1/ Otvorenie, určenie návrhovej komisie a overovateľov
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
3/ Správa hlavného kontrolóra
4/ Schválenie „Záverečného účtu obce Radošovce za rok 2015“
5/ Schválenie „Výročná správa obce Radošovce za rok 2015“
6/ Úprava rozpočtu
7/ Schválenie VZN 6/2016 O Nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Radošovce
8/ Rôzne
9/ Záver

Rokovanie:
1/Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil na schválenie program rokovania
a návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Viliam Sagan, Mária Botková
Predložený program rokovania bol jednohlasne schválený, ako aj návrhová komisia.
2/ Kontrolná správa o plnení uznesení z posledného OZ
Správu predložil zástupca starostu obce Ing. Sagan Viliam. Písomná správa je doložená k zápisnici.
Konštatoval, že uznesenia sa priebežne plnia.
3/ Správa hlavného kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce p. Martinovičová Oľga predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu za
rok 2015. Hlavná kontrolórka odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok
2015 schváliť bez výhrad. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice. Ďalej predložila OZ Správu o činnosti
hlavnej kontrolórky za rok 2015. Správa tvorí prílohu zápisnice

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/2016-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolky k záverečnému účtu obce za rok 2015.
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radošovce za rok 2015.

4/ Schválenie „Záverečného účtu obce Radošovce za rok 2015“
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na schválenie záverečný účet obce za rok 2015. Záverečný
účet obce za rok 2015 tvorí prílohu zápisnice. Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/2016-2: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Záverečný účet obce Radošovce za rok 2015.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

5/ Schválenie „Výročná správa obce Radošovce za rok 2015“
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na schválenie výročnú správu obce za rok 2015. Výročná
správa obce tvorí prílohu zápisnice.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/2016-3: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Výročnú správu obce Radošovce za rok 2015.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

6/ Úprava rozpočtu
Mgr. Lívia Gulová pracovníčka obce predložila OZ Rozpočtové opatrenie č. 5/2016, 6/2016.
V rozpočtových opatreniach sa vykonali presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu a upravil sa
príjem o jednotlivé dotácie . Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č. 2/2016-4: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 a 6 /2016.

- Mgr. Lívia Gulová predložila OZ na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 7/2016.
V rozpočtovom opatrení sa navýšili bežné výdavky o 5 000,- Euro. Rozpočtové opatrenie tvorí
prílohu zápisnice.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/2016-5: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. 7/2016.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

7/ Schválenie VZN 6/2016 O Nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Radošovce

Starosta obce predložil na schválenie VZN č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Radošovce. Nové VZN je treba schváliť na základe nového
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. VZN č. 6/2016 tvorí prílohu zápisnice. Poslanci nemali k VZN
žiadne pripomienky.

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/2016-6: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
VZN 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Radošovce.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

8/ Rôzne
- Kontrolórka obce Martinovičová Oľga predložila OZ na schválenie plán kontrolnej činnosti
na II. polrok 2016.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie
Uznesenie č. 2/2016-7: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

- Starosta obce predložil OZ návrh o zrušení Miestneho národného výboru v Radošovciach
v súlade s § 11 ods. 4 písm.I) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 21 ods. 11
a a ods.13 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poslanci k návrhu nemali žiadne
pripomienky.
Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/2016-8: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) a § 28 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, podľa § 21 ods. 11 a ods. 13 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, schvaľuje zrušenie v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Pšn,
vložka č. 10050/T zapísaného Miestneho národného výboru Radošovce (právna forma: Národný
výbor), pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom po dni zrušenia na
obec Radošovce.
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

- Starosta obce predložil poslancom sťažnosť p. Miloša Remenára voči majiteľom
reštauračného zariadenia „Mlyn Radošovce“ ohľadne nadmerného hluku, používania
ohňostroja. Ďalej p. Remenár chcel informáciu o napojení obyvateľov obce Radošovce na

kanalizáciu. Poslanci uložili starostovi obce, aby upozornil p. Gašpara na dodržiavanie kľudu
a informoval p. Remenára o napojení na kanalizáciu.
- Starosta obce predložil poslancom žiadosť o odkúpenie pozemkov p. Remenára Jozefa
a Ľudmily Remenárovej Radošovce č. 71 v k. ú. Radošovce z dôvodu užívania uvedených
pozemkov. Predaj sa týka nasledovných pozemkov: parcela č.11/7 výmera 172 m2,parcela č.
112/2 výmera 57 m2, parcela č. 112/3 výmera 13 m2, parcela č. 112/4 výmera 31 m2,parcela
č. 112/5 výmera 60 m2.
Poslanci si preštudovali priložený geometrický plán a navrhli, aby žiadatelia vybudovali
oplotenie v súlade s geometrickým plánom t.j. presunutie oplotenia na hranicu pozemku
11/7 a 111/1 nakoľko to je hranica pozemku medzi pozemkom obce a žiadateľmi, s tým, že
po splnení tejto podmienky t.j. vybudovaní oplotenia zo strany žiadateľov obec pristúpi
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na vyššie opísané parcely. Obec udelí žiadateľovi písomný
súhlas na výkon takejto stavebnej činnosti. Ďalej poslanci uložili starostovi obce, aby vykonal
všetky potrebné opatrenia v súlade so zákonom a zabezpečil voľný prejazd motorových
vozidiel n parcele č. 112/5. Ďalej poslanci uložili starostovi obce, aby zabezpečil
neparkovanie motorových vozidiel na parcele č. 112/1 nakoľko na tejto parcele je obecná
cesta, ktorá slúži na prejazd vozidiel obyvateľov obce na záhumnie. S tým, že obec pristúpi
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s odkladacou podmienkou, po tom, čo bude preukázané, že
obecná cesta nie je blokovaná zo strany žiadateľov. Po presunutí oplotenia a odstránenia
vozidiel z obecnej cesty poslanci znova prehodnotia žiadosť na odkúpenie pozemkov. OZ na
dnešnom zasadnutí neprijme uznesenie ohľadne predaja pozemkov.
- Starosta obce predložil poslancom žiadosť o odkúpenie pozemkov p. Ivana Masnicu a Luciu
Masnicovú Radošovce č. 81 v k. ú. Radošovce z dôvodu užívania pozemkov. Predaj sa týka
nasledovných pozemkov: parcela č. 91/4 13 m2, parcela č. 91/5 10 m2 a parcela číslo 91/6
26 m2.
Poslanci si preštudovali geometrický plán pozemkov a predbežne súhlasili s odpredajom
parcely č. 91/4 a 91/5. S odpredajom parcely č. 91/6 nesúhlasili, nakoľko vznikne malý
priestor pri prejazde na záhumnie. Uložili starostovi obce, aby zabezpečil podklady na
odpredaj v súlade so zákonom. OZ po zabezpečení podkladov príjme uznesenie ohľadne
predaja pozemkov.
- Starosta obce Miroslav Remenár predložil Kúpnu zmluvu medzi Františkou Grónskou
a obcou Radošovce. Obec kupuje nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v zastavanom území obce
Radošovce do vlastníctva obce Radošovce, a to:
a) Parcela registra „C“ – parc.č. 129/,3 o výmere 72 m2, druh pozemku: Záhrady
b) Parcela registra „C“ – parc.č. 130 o výmere 169 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria

c) stavba rodinný dom č. 55 na parcela registre „C“ – parc.č. 130

Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/2016-9: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Uzatvorenie predloženej kúpnej zmluvy s predávajúcou Františkou Grónskou, rod. Sučanská na
odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Radošovce, okres Trnava LV 16 a to:

a) Parcela registra „C“ – parc.č. 129/,3 o výmere 72 m2, druh pozemku: Záhrady
b) Parcela registra „C“ – parc.č. 130 o výmere 169 m2, druh pozemku: Zastavané plochy
a nádvoria
c) stavba rodinný dom č. 55 na parcele registra „C“ – parc.č. 130
v hodnote 3 000,- Euro
Počet poslancov celkom:5
Počet prítomných poslancov: 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali za : 4
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet 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 20:00 hod.

Zapisovateľ: Mgr. Gulová Lívia ............................................
Overovatelia: Ing. Viliam Sagan ..............................................
Mária Botková ...........................................

Remenár Miroslav
starosta obce

