Zápisnica
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa
3.10.2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach
Prítomní: Miroslav Remenár, starosta obce
Poslanci: Milan Vyskoč, Ing. Viliam Sagan, 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/ Úprava rozpočtu
5/ Rôzne
6/ Záver
Rokovanie:
1/Starosta obce p. Miroslav Remenár predložil na schválenie program rokovania
a návrhovú komisiu a overovateľov v zložení:
Ing. Viliam Sagan, Mária Botková
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 vo vývesnej tabuli a na
internetovej stránke obce bol zverejnený odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Radošovce,
za min. cenu 38,- Euro /m2. V stanovenom termíne t.j. do 30.septembra 2018 bola doručená

jedna obálka – ponuka na odpredaj pozemkov od záujemcov Peter Kurňava a Zdenka
Kurňavová, rod. Plachá. Záujemcovia predložili ponuku v čiastke 38,10 Euro /m2. OZ
prerokovalo odpredaj pozemkov č. 1 , ktorý sa skladá z par.č. 131 o výmere 515 m2 a parc. č.
132 o výmere 68m2 a pozemku č. 2, ktorý sa skladá z parc.č. 129/3 o výmere 167 m2,
parc.č.130 o výmere 336m2 a parc.č. 133/14 o výmere 97m2. Poslanci OZ s ponukou súhlasili
a prijali uznesenie.
Uznesenie č.5/2018-1: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Radošovce na základe žiadosti manželov, Petra
Kurňavu, rod. Kurňava, rodné číslo: 640517/6569 a Zdenky Kurňavovej, rod. Plachá, rodné
číslo 635918/6504 obaja trvale bytom Strmá 10, 917 01 Trnava a to pozemkov zapísaných
Okresným úradom katastrálnym odborom pre okres Trnava, obec Radošovce, katastrálne
územie Radošovce, nachádzajúcich sa na LV 500 a to:
- parcela registra CKN 131 o výmere 515 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
- parcela registra CKN 132 o výmere 68 m2, druh pozemku: záhrada
- parcela registra CKN 129/3 o výmere 167 m2, druh pozemku: záhrada
- parcela registra CKN 130 o výmere 336 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
- parcela registra CKN 133/14 o výmere 97 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Do ich bezpodielového spoluvlastníctva za kúpnu cenu 38,10 Euro/m2. S povinnosťou
kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do Katastra nehnuteľnosti
a s povinnosťou úhrady kúpnej ceny kupujúcim do 5 dní od kúpnej zmluvy na vyššie uvedené
parcely.
Počet poslancov celkom: 5
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0

4/ Úprava rozpočtu
Mgr. Gulová Lívia predložila poslancov na vedomie rozpočtové opatrenie č. 10/2018.
V rozpočtovom opatrení sa vykonali presuny medzi položkami vo výdavkovej časti. Po
prejednaní bolo prijaté uznesenie.

Uznesenie č.5/2018-2: Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach vzalo na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č. 10/2018
Mgr. Lívia Gulová predložila na schválenie Rozpočtové opatrenie č. 11/2018. V opatrení sa
navýšila príjmová časť o 9700,- Euro a výdavkový časť rozpočtu o 13 390,- Euro. Ďalej sa
vykonali presuny medzi jednotlivými položkami. Po prejednaní bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č.5/2018-3 Obecné zastupiteľstvo v Radošovciach schválilo:
Rozpočtové opatrenie č. 11/2018.
Počet poslancov celkom: 5
Počet prítomných poslancov: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali za: 3
Počet poslancov, ktorí hlasovali proti: 0
Počet poslancov, ktorí sa hlasovania zdržali: 0
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. Viliam Sagan ...........................................
Mária Botková ..............................................

Miroslav Remenár
starosta obce

