
 
 
Na základe žiadosti p. Milana Dúbravku o sprístupnenie informácií v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z.z.o slobnodnom prístupe k informáciám, sprístupňujeme nasledovné 
informácie OU v Žitnej-Radiši: 
 

1. Zmluva medzi obcou Žitná-Radiša a dodávateľom prác pri zateplení KD a OU 
spolu s cenovou kalkuláciou. 
Tvorí samostatnú prílohu 

 
 

2. Plat starostu obce aj so všetkými prémiami a odmenami za celé volebné obdobie 
 
Podľa zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov starostovi obce 
patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 
a násobku koeficienta, ktorý je pre obec do 500 obyvateľov stanovený vo výške 1,65. 
Je to najnižší koeficient. 
Plat starostu nemôže byť nižší. 
Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok. 
 
    Rok                   Mesačná mzda v hrubom       Príplatky, prémie     Ročné odmeny v hrubom 
                                          V EUR                                                                 v EUR 
 
Rok 2007             622,75 x 1,65                       0                        1 327.- 
Rok 2008             668,72 x 1,65                       0                        1 161.- 
Rok 2009             723,02 x 1,65                       0                            0 
Rok 2010             744,50 x 1,65                       0                            0 
 
Ročné odmeny v hrubom za r. 2007,2008 boli starostovi priznané ako náhrada za 
stravné a výdavky na akcie, ktoré boli počas týchto období a nedali sa zúčtovať 
(stavanie mája, vatra SNP, brigády, oslavy, pohreby a pod.) 
 
Od r. 2009 sa starosta obce z dôvodu krízy vzdal akýchkoľvek príplatkov a odmien. 

 
3. Financie poskytnuté jednotlivým organizáciám pôsobiacich v obci 

 
Dobrovoľný hasičský zbor 
 
Rok 2007    -  1413.- EUR 
Rok 2008    -    669.- EUR  
Rok 2009    -    960.- EUR 
Rok 2010    -  1497.- EUR 
 
V priemere boli na DHZ čerpané ročné financie vo výške 1135.- EUR ( 34 193.-Sk) 
Uvedené prostriedky slúžili na výkon funkcie DHZ, ktorý vyplýva zo zákona, hlavne 
na PHM, výstroj a súťaže. Z uvedených financií bolo 750.- EUR použitých na nákup 
PPS 12, takisto boli zakúpené savice a výstroj , časť financií sa dalo aj na STK 
a prepis novej hasičskej Avie. 
 
 
 



Telovýchovná jednota 
 
Rok 2007  -  1 437.- EUR 
Rok 2008  -  1 242.- EUR 
Rok 2009  -  4 670.- EUR 
Rok 2010  -  3 520.- EUR 
 
V priemere boli na TJ ročne použité finančné prostriedky vo výške 2 718.- EUR  
( 81 882.-Sk) 
Tieto prostriedky boli v rokoch 2009,2010 vo veľkej miere použité aj na výstavbu 
areálu na ihrisku : osvetlenie, WC, sprchy, zakúpenie kosačky, práčky, bojlera, siete 
za bránou. 
Teda neslúžili iba FO, ale celej obci, DHZ, na oslavy SNP, MDD a všetkým akciám, 
ktoré sa na ihrisku konajú. 
 
Zväz technických športov – nevykazoval činnosť 
 
Zväz žien = 0 
 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov = 0 
 
Uvedené zväzy dostávali od obce pomoc podľa potreby a požiadavok, či už miestnosti 
na stretávanie, autobus v prípade zájazdov, resp. pomoc pri výročných schôdzach, 
kalendáre SZPB a pod. 

 
 
 
 
 
V Žitnej-Radiši 11.11.2010 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Ing. Rudolf Botka 
                                                                                           starosta obce 


