z 25. mimoriadneho

1. Volba návrhovej

UZNESENIA
zasadnutia Obecného zastupitelstva
dna 9.10.2014

obce Radobica

komisie

Uznesenie c. 25/2014
Obecné zastupitelstvo v Radobici :
Volí
a) návrhovú komisiu v zložení: Elena Valenteje, Luboš Bartolen a Jozef Cmiko)

AJ

2. Návrh VZN c.1I2014 o docasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd.
Uznesenie c. 26/2014
Obecné zastupitelstvo v Radobici :
Schvaluje
a) Návrh VZN c.1/2014 o docasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd.

AJ

3. Rôzne:
a) Vyhodnotenie

osláv 690. výrocia prvej písomnej zmienky o obci Radobica.

Uznesenie c. 27/2014
Obecné zastupitelstvo v Radobici :
Berie na vedomie:

AJ

a) Informáciu starostu obce o vyhodnotení osláv 690. výrocia prvej písomnej
zmienky o obci Radobica.
B/ Konštatuje že :
a) Oslavy boli dobrou propagáciou obce, velmi dobrou príležitostou na stretnutie
s rodákmi obce, pripomenutie si dosiahnutých výsledkov, podielu obcanov na
týchto výsledkoch a spomienkou na osobnosti, ktoré v obci vyrástli.
b) Informácia

o cinnosti DHZ:

Uznesenie c. 28/2014
Obecné zastupitelstvo v Radobici :
AJ

Berie na vedomie:
a) Informáciu o cinnosti DHZ (vid. zápisnica z 2.clenskej schôdze DHZ)

b) Návrh na zmenu vo funkcii velitela DHZ Radobica z dôvodu odstúpenia z funkcie
doterajšieho velitela Miroslava Kmeta pre zaneprázdnenost s návrhom na
schválenie Vladimíra Franca za velitela DHZ.
B/ Schvaluje:
a) Vladimíra Franca, bytom Radobica c. 57 za velitela Dobrovolného hasicského
zboru Radobica.
c) Žiadost' Zväzu autobusovej dopravy Žilina:
Uznesenie c. 29/2014
AJ

Berie na vedomie:
c) Žiadost ZAD Žilina o spoluprácu na prieskume spokojnosti cestujúcich.

B/ Odporúca starostovi obce:
b) Informovat obcanov o prieskume prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Predkladá návrhová komisia v zložení :

Mgr. Elena Valenteje
Luboš Bartolen
~

JozefCmiko

Podpis anonymizovaný

PhDr. Stanislav Bartoš, CSc.
starosta obce

Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupitel'stva obce Radobica zo dna 9.10.2014
25. zasadnutie OZ viedol starosta obce S.Bartoš v zmysle zákona o obecnom zriadení.
Zasadnutia sa zúcastnilo všetkých 7 poslancov a hlavná kontrolórka obce Ing. D.Kucmanová.

1. Otvorenie
- vykonal a prítomných privítal starosta obce, predniesol program rokovania, ktorý bol
prítomnými poslancami odsúhlasený,
- v dalšom bol ustanovený zapisovatel Peter Franc) a overovatelia zápisnice (Ing.
Milan Brida a Ján Povoda).

2. Vol'ba návrhovej komisie a schválenie programu OZ
- na základe návrhu boli do návrhovej komisie zvolení: Mgr. Elena Valenteje, Luboš
Bartolen a Jozef Crniko,
- predložený návrh programu zasadnutia s návrhmi do rôzneho bol jednohlasne
schválený.

3. Návrh VZN c.1I2014 o docasnom obmedzení alebo zákaze uZlvania pitnej vody
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
Po návrhu L.Bartolena na malú textovú úpravu v §2 bodoch 2 a 3 (vyškrtnutie slova)
bol návrh jednohlasne schválený.

4. Rôzne.
V rôznom starosta obce informovalo:
- Vyhodnotení osláv 690. výrocia prvej písomnej zmienky o obci Radobica, ktoré boli velmi
dobrou príležitostou na stretnutie s rodákrni obce, pripomenutie si dosiahnutých výsledkov,
podielu obcanov na týchto výsledkoch a spomienkou na osobnosti, ktoré v obci vyrástli.
V daka viacerým sponzorom: z TSK, od domácich fyzických osôb a právnických firiem
(D.JanCichová, OZ Zorica, PZ Chrast), od chalupárov (Ing. Kóoš, Ing. Kulcár a Ing. Urban),
od rodákov (Ing. Kollár) a od ARD Žilina (Ing. Delincák) sme sa "zmestili" do plánovaného
rozpoctu. Podakovanie si zaslúžia všetci obcania podielajúci sa na príprave a organizácií
sobotnajších a najmä nedelnajších osláv.
- Cinnosti DHZ Radobica (zachytenej v zápisnici z clenskej chôdze DHZ). Na clen. schôdzi
DHZ o.i. prerokovali návrh na zmenu vo funkcii velitela DHZ z dôvodu odstúpenia
Miroslava Kmeta z tejto funkcie pre zaneprázdnenost a do tejto funkcie navrhujú Vlada
Franca, co starosta podporil. OZ následne jednohlasne schválilo V.Franca za velitela DHZ
Radobica.
- O žiadosti Zväzu autobusovej dopravy Žilina o spolupráce obce na prieskume spokojnosti
cestujúcich. OZ odporucilo starostovi informovat obcanov o prieskume prostredníctvom
miestneho rozhlasu.
V závere návrhová komisia ešte raz zopakovala prijaté uznesenia, ktoré poslanci OZ
bez pripomienok potvrdili jednohlasne. Rokovanie obecného zastupitelstva ukoncil a za úcast
prítomným podakoval starosta obce.

'"~
Zapísal
Overenie:

: Peter Franc
Ing. Milan Brida
JánPovoda

Podpis anonymizovaný

PhDr. S.Bartoš CSc.
starosta obce

