Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa
12.09.2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach
Prítomní: Miroslav Remenár, starosta obce
Poslanci: Milan Vyskoč, Ing. Viliam Sagan, Ing. Marek Vlha, Mária Botková
Ďalej boli prítomní: Mgr. Lívia Gulová - pracovníčka Ocú, Oľga Martinovičová - kontrolór obce
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: Ing. Viliam Sagan, 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/ Odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
4/ Rôzne
5/ Záver
Rokovanie:
1/Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil na schválenie program rokovania
a návrhovú komisiu a overovateľov v zložení:
Ing. Marek Vlha, Milan Vyskoč
Predložený program rokovania bol jednohlasne schválený, ako aj návrhová komisia a
overovatelia.
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/Odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
Starosta obce p. Miroslav Remenár informoval poslancov, že obec uverejnila dňa 8.8.2018 na
internetovú stránku a vývesnú tabuľu pred OÚ Zámer: Odpredaj pozemkov vo vlastníctve
obce. Záujemci mali na obecný úrad zaslať do 30.8.2018 ponuky s návrhom sumy na kúpu
pozemku. Ku dňu 30.8.2018 obec neobdržala žiadne ponuky. Starosta obce navrhol znížiť

minimálnu cenu pozemku a následne vyvesiť novú ponuku na internetovú stranu obce
a vývesnú tabuľu. Poslanci s návrhom súhlasili a stanovili minimálnu sumu pozemku 38,Euro za 1m2. Ponuky je potrebné zaslať do 30.9.2018. Otváranie obálok bude 3.10.2018
o 17.00 hod. na zasadnutí OZ. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č.4/2018-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Odpredaj 2 ks pozemkov za cenu min. 38,- Euro/m2
- pozemok č. 1 sa skladá podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom Ivanom
Hilkom z
parc.č. 131 515 m2
parc.č.132 68 m2 čo je spolu 583 m2
- pozemok č.2 sa skladá podľa geometrického plánu vyhotoveného geodetom Ivanom
Hilkom z
parc.č.129/3 167 m2
parc.č.130 336 m2
parc.č. 133/14 97 m2 čo je spolu 600 m2.
- obecné zastupiteľstvo uložilo starostovi obce zverejniť odpredaj vyššie uvedených
pozemkov. Odpredaj bude formou uzavretých obálok s tým, že pozemky budú odpredané
záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu
- záujemcovia môžu zasielať ponuky od zverejnenia do 30. septembra 2018
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
4/Rôzne
Starosta obce p. Miroslav Remenár informoval poslancov , že obec Malženice ukončila
„Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu“ k 31.12.2018. Na zasadnutí pléna SOcÚ dňa
28.8.2018 bolo navrhnuté, aby sa sídlo SOcÚ stala obec Trstín. Dodatkom č.7 sa mení sídlo
SOCÚ z obce Malženice na obec Trstín. Štatutárnym zástupcom SOcÚ bude od 1.1.2019
starosta obce Trstín. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Po prejednaní bolo prijaté
uznesenie.

Uznesenie č.4/2018-2: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní schvaľuje Dodatok č.7 k Zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu zo dňa 15.01.2003, v zmysle čl. 14 bodu 2 Zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu, ktorým sa mení sídlo SOCÚ a štatutár SOcÚ.
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
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancom na vedomie Rozpočtové opatrenie č.9/2018 v ktorom
sa navýšil príjem o sumu preplatku z ročného zúčtovania VZP.
Uznesenie č.4/2018-3: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 9/2018.

5/Záver
Po prejednaní všetkých bodov programu, schválení uznesení poďakoval starosta p. Remenár
Miroslav prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil o 18:00 hod.
Zapisovateľ: Mgr. Lívia Gulová ............................................
Overovatelia: Ing. Marek Vlha ...........................................
Milan Vyskoč ..............................................

Miroslav Remenár
starosta obce

