UZNESENIA
z nimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radobica
dňa 9.11.2012
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10.11.2012:
1. Zvolilo návrhovú komisiu OZ v zložení : Elena Valenteje Ján Povoda a Ľubomír
Brida.
2. Zobralo na vedomie informáciu starostu obce o havarijnom stave na streche budovy
materskej školy, o pripravovanej výmene informačných tabúľ a postupnom
skvalitňovaní informačného systému v obci Radobica.
3. Schválilo návrh starostu obce na rekonštrukciu strechy Materskej školy v Radobici
a jej uskutočnenie firmou pána D.Megu z Hornej Vsi.
1.Voľba návrhovej komisie OZ obce Radobica.
Uznesenie č.26/2012
Obecné zastupiteľstvo v Radobici:
A. Volí:
1. Návrhovú komisiu OZ obce Radobica v zložení : Elena Valenteje, Ján Povoda
a Ľubomír Brida.
2.Informácia o havarijnom stave strechy na budove Materskej školy v Radobici a
spôsobe jeho odstránenia.
Uznesenie č.27/2012
Obecné zastupiteľstvo v Radobici
A. Berie na vedomie
l. Informáciu starostu obce o havárií na streche budovy Materskej školy
v Radobici.
B. Schvaľuje:
1. Návrh starostu obce Dr. Bartoša na rekonštrukciu strechy na budove materskej
školy s využitím dlhodobého investičného úveru obce.
2. Návrh starostu, aby opravu strechy na budove materskej školy uskutočnila
firma p. D.Megu z Hornej Vsi v ponúknutej cene do 4800 €.
Uznesenie č.28/2012
Obecné zastupiteľstvo v Radobici
A. Berie na vedomie
l. Informáciu starostu obce o pripravovanej výmene informačných tabúľ
a celkovom zlepšení informačného systému v obci Radobici v priebehu tohto
a nastávajúceho roka.

5. Návrh na uznesenie a záver
Návrh na uznesenie predniesla predsedníčka návrhovej komisie Elena Valenteje.
Tento bol následne bez pripomienok jednohlasne schválený. Rokovanie zastupiteľstva ukončil
a za účasť prítomným poďakoval starosta obce.

V Radobici, dňa 9.11.2012
Zapísal:

Ing. Milan Brida :

Overili:

Ľuboš Bartolen :
Jozef Čmiko
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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radobica
zo dňa 9.11.2012
1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. Predniesol program
mimoriadneho rokovania, ktorý bol následne všetkými prítomnými poslancami schválený.
Zasadnutia sa zúčastnilo 6 poslancov (ospravedlnený P.Franc) a hlavná kontrolórka obce. Za
zapisovateľa bol určený Ing.Milan Brida a za overovateľov Jozef Čmiko a Ľuboš Bartolen.
2. Voľba návrhovej komisie
Na základe návrhu boli do návrhovej komisie zvolení: Elena Valenteje, Ján Povoda a
Ľubomír Brida.
3. Informácia o havarijnom stave strechy na budove materskej školy a spôsobe jeho
odstránenia.
Starosta obce informoval o havarijnej situácii na streche budovy Materskej školy
v Radobici, ktorá začala zatekať počas posledných dažďových prehánok. Počas prešetrovania
aktuálneho stavu zistil, že strecha bola už v minulosti na niekoľkých miestach viackrát
lokálne opravovaná, najčastejšie okolo vetrákov zo sociálnych zariadení. V súčasnosti je celá
strecha značne dopukaná, lepenka na viacerých miestach poškodená a poodliepaná, atika
strechy nie je lepenkou obložená a zo strechy nie je voda ani správne odvádzaná, tzn., že
zostáva na streche až do jej vysušenia.. Strecha mala byť už dávno rekonštruovaná, dá sa
predpokladať, že k j ej ešte väčšiemu poškodeniu dôjde počas zimného obdobia a je viac ako
pravdepodobné, že na jar bude voda pretekať na viacerých miestach (aj preto, že celá je už
značne nasiaknutá), čo môže vážne poškodiť celé vnútorné vybavenie MS. Preto podľa jeho
názoru nestačí urobiť len lokálnu opravu predpokladaného miesta poškodenia lepenky na
streche, ale navrhuje urobiť komplexnú rekonštrukciu celej strechy na budove MŠ.
Starosta obce urobil prieskum v cenových reláciách niektorých stavebných firiem - z 3
ponúk najlepšiu predložila stavebná firma pána D.Mela z Hornej Vsi (firma sa špecializuje na
opravy a rekonštrukcie striech) vo výške 4798,41 € vrátane DPH. Starosta obce navrhol, aby
opravu uskutočnila práve táto firma, čo OZ aj schválilo.
Starosta obce tiež zdôraznil, že aj posledné 2 havárie na obecnom majetku (okná na
obecnom úrade a strecha na budove MŠ) ukazujú v akom stave je súčasný majetok obce, že
to, čo sa v minulosti zanedbalo nebude jednoduché naprávať a treba očakávať, že podobné
havárie sa môžu v krátkej dobe zopakovať na inom majetku obce, resp. na iných jeho
častiach, na čo musíme byť pripravení. Napriek tomu, že táto situácia značne mení ďalšie
zámery v ochrane a vylepšovaní majetku obce a že obec takúto rekonštrukciu môže urobiť len
za cenu ďalšieho zvyšovania zadĺženia obce, starosta ju navrhol uskutočniť a v tejto
súvislosti upraviť rozpočet obce na rok 2012.
Poslanci tento návrh podporili.
4. Rôzne
V rôznom starosta obce informoval o pripravovanej výmene informačných tabúľ
v obci Radobica, ku ktorej by malo dôjsť v 3 etapách (v 1.etape do tohoročných Vianoc by
mala byť vymenená úradná tabuľa obce pri OcÚ, 2. etape na jar 2013 by mali byť vymenené
ďalšie úradné tabule v obci pri penzióne v Radobici a na Cerovej pred turistickou chatou
a v 3. etape v lete 2013 osadená tabuľa vítajúca návštevníkov obce a na niekoľkých miestach
osadené „smerovky, resp. označníky" upozorňujúce návštevníka obce na niektoré zaujímavé
miesta v obci. Táto informačná inovácia sa uskutoční len s minimálnymi obecnými nákladmi
a bude vyhotovená sponzorsky. Poslanci ocenili takýto postup a zámer podporili.

Predkladá návrhová komisia v zložení:
Elena Valenteje
Ján Povoda
Ľubomír Brida
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PhDr. Stanislav Bartoš, CSc.,
starosta obce Radobica

