UZNESENIA
z nimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radobica
dňa 22.10.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.10.2012 :
1. Zvolilo návrhovú komisiu OZ v zložení: Ing.Milan Brida, Ľuboš Bartolen a Ľubomír
Brida.
2. Zobralo na vedomie ponuku firmy Catering JOSIP na spoluprácu s obcou Radobica pri
organizovaní spoločenských akcií v obci a poverenie stavebnej komisie OZ Radobica
na vypracovanie stanoviska k žiadostí Ing. arch. Mitlíkovej na odkúpenie časti
obecného pozemku a k nelegálnej drobnej stavbe V.Marušinca v k.ú Radobica, časť
Cerová.
3. Schválilo návrh starostu obce na výmenu okien na Obecnom úrade v Radobici a jej
uskutočnenie firmou Incon Prievidza s.r.o.
l.Voľba návrhovej komisie OZ obce Radobica.
Uznesenie č.23/2012
Obecné zastupiteľstvo v Radobici:
A. Volí:
1. Návrhovú komisiu OZ obce Radobica v zložení : Ing.Milan Brida, Ľuboš
Bartolen a Ľubomír Brida.
2.1nformácia o havarijnom stave okien na Obecnom úrade v Radobici a spôsobe jeho
odstránenia.
Uznesenie č.24/2012
Obecné zastupiteľstvo v Radobici
A. Schvaľuje:
1. Návrh starostu obce Dr. Bartoša na výmenu okien na Obecnom úrade
v Radobici s využitím dlhodobého investičného úveru obce.
2. Návrh starostu, aby výmenu okien uskutočnila firma INCON Prievidza s.r.o.
v ponúknutej cene do 3740 €.
Uznesenie č.25/2012
Obecné zastupiteľstvo v Radobici
A. Berie na vedomie poverenie stavebnej komisie OZ Radobica na vypracovanie
stanoviska k :
1. žiadosti Ing. arch. Alexandri Mitiíkovej, vlastnícky domu v Radobici č.64 o odkúpenie
časti obecného pozemku p.č. 350/8-10 v úhrnnej výmere 143 m2,
2. nelegálnej drobnej stavbe (oplotenie pozemku) uskutočnenej Vladimírom Marušincom
v k.ú. Radobica-Cerová.

Predkladá návrhová komisia v zložení:
Ing. Milan Brida: M Ľuboš Bartolen :
Ľubomír Brida :
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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radobica
zo dňa 22.10.2012
1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. Predniesol program
mimoriadneho rokovania, ktorý bol následne všetkými prítomnými poslancami schválený.
Zasadnutia sa zúčastnilo 7 poslancov, nezúčastnila sa hlavná kontrolórka obce. Za
zapisovateľku bola určená Elena Valenteje, za overovateľov Peter Franc a Ján Povoda.
2. Voľba návrhovej komisie
Na základe návrhu boli do návrhovej komisie zvolení: Ing. Milan Brida, Ľuboš
Bartolen a Ľubomír Brida.
3. Informácia o havarijnom stave okien na Obecnom úrade a spôsobe jeho odstránenia.
Starosta obce informoval o havarijnej situácii okien na budove Obecného úradu
o ktorej bolo Obecné zastupiteľstvo Radobice informované už v minulom roku. Keďže obci
nebola na MF SR schválená žiadosť o dotáciu na výmenu okien, do úvahy prichádza len
možnosť uskutočniť to vo vlastnej réžii. Súčasné okná už majú vyše 40 rokov a dávno
doslúžili, ich oprava by bola nerentabilná, preto starosta navrhol ich výmenu.
Cenovú ponuku predložili 3 firmy : ALU-SOLID, s.r.o., AKTUAL WINDOWS, s.r.o.
aINCON , spol. sr.o.. Ceny sú veľmi vyrovnané, s minimálnymi rozdielmi - za
najvýhodnejšiu, nielen z hľadiska ceny, ale aj kvality, považuje ponuku od firmy INCON
Prievidza s.r.o. v výške 3740,- €. Starosta zdôraznil, že výmenu okien môžeme v súčasnosti
uskutočniť len na úkor zvýšenia úverového zaťaženia obce. Išlo by však o investíciu do
majetku obce, nie na bežnú spotrebu a preto to považuje za opodstatnené. Po krátkej diskusii
sa všetci poslanci priklonili k návrhu na urýchlené uskutočnenie výmeny okien na budove
Obecného úradu (na výmenu 9 okien a l balkónových dverí).
4. Ponuka firmy CATERING JOSIP (majiteľ firmy Jozef M okra ň) na spoluprácu
s obcou Radobica pri organizovaní niektorých spoločenských akcií v obci Radobica.
Starosta informoval o ponuke pána J.Mokráňa, majiteľa firmy CATERING JOSIP, na
spoluprácu s obcou Radobica pri organizovaní niektorých spoločenských podujatí.(svadby,
oslavy, plesy, kary a pod.). Poslanci podporili túto ponuku, ktorá by mohla pomôcť pri
skvalitnení takýchto akcií, zlepšiť využívanie priestorov a zariadenia kultúrneho domu
a zvýšiť z nich aj ekonomický príjem pre obec. Vyžaduje to len podrobnejšiu dohodu
o možnej spolupráci.
5. Rôzne
V rôznom starosta obce požiadal poslanca Ľubomíra Bridu o stanovisko stavebnej
komisie k:
- žiadosti Ing. arch. Alexandri Mitlíkovej, vlastnícky domu v Radobici č.64 o odkúpenie časti
obecného pozemku p.č.350/8,350/9 a 350/9 v k.ú. Radobica v úhrnnej výmere 143 m2,
- nelegálnej drobnej stavbe (oplotenie pozemku) uskutočnenej Vladimírom Marušincom
v k.ú.Radobica, časť Cerová.
6. Návrh na uznesenie a záver
Návrh na uznesenie predniesol predseda návrhovej komisie Ing.Milan Brida. Tento bol
následne bez pripomienok jednohlasne schválený. Rokovanie zastupiteľstva ukončil a za
účasť prítomným poďakoval starosta obce.

V Radobici, dňa 22.10.2012
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