
Zápisnica 
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  

konaného dňa 8.4.2021 vo veľkej sále KD Žitná-Radiša 

 

Rokovanie viedol starosta obce Ing. Botka Rudolf s nasledovným programom : 

1. Starosta privítal prítomných poslancov a občanov, skonštatoval že sú prítomní 5  poslanci,   
a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnil HK obce. Zapisovateľom bude Daša 
Hanková, za overovateľov zápisnice určil  Ing. Ľubomíra Martiša a Romana Trebichavského.  

2. Do návrhovej komisie  boli navrhnutí poslanci – Ing. Vladimír Dúbravka, Michal Hanko 
a Ivan Kušnier   
Hlasovanie :   Za  – 5 poslancov 

 Proti            – 0 poslancov 

 Zdržali sa hlasovania  – 0 poslancov  

3. Schválenie programu zasadnutia – starosta prečítal program zasadnutia a vyzval poslancov 
na jeho doplnenie, resp. zmenu. Program bol jednohlasne schválený 
Hlasovanie :  Za  – 5 poslancov 

 Proti            –  0poslancov 

  Zdržali sa hlasovania  –  0 poslancov  

4. Súhrnná správa HK obce – starosta poinformoval poslancov o správe HK, ktorú prečítal 
poslanec OcZ Ivan Kušnier. 

 

Uznesenie č. 02/2021 

Súhrnná správa HK obce o kontrolnej činnosti za r. 2020 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

súhrnnú správu o kontrolnej činnosti HK obce za rok 2020 

Hlasovanie :   -    Za uznesenie               – 5 poslancov 

      -    Proti uzneseniu           – 0 poslancov 

  -    Zdržali sa hlasovania   – 0 poslancov  

5. Upozornenie prokurátora – starosta prečítal upozornenie prokurátora, problém 
zverejňovania zasadnutí OcZ a zásadne verejné zasadnutia 

 

 

Uznesenie č. 03/2021 

Upozornenie prokurátora 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši po prerokovaní materiálov 

berie na vedomie 



        upozornenie prokurátora č. Pd31/21/3301-3 ohľadom konania a zverejňovania  OcZ 
a zaväzuje starostu obce k dôslednému dodržiavaniu zákonnosti v danej oblasti 

Hlasovanie  -    Za uznesenie              – 5 poslancov 

 -    Proti uzneseniu           –  0 poslancov 

 -    Zdržali sa hlasovania  –  0  poslancov  

 

6. Pošta ukončenie nájmu- starosta oboznámil poslancov s tým, že pošta v obci skončila, 
všetko bude vybavovať doručovateľ, priestory pošty sú voľné, môžu sa použiť na iný účel, 
treba ale opraviť dlážky a steny 

 

Uznesenie č. 04/2021 

Ukončenie zmluvy pošta 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

ukončenie činnosti pošty v obci a Dohodu o zrušení Nájomnej zmluvy zo dňa 12.7.1993 

Hlasovanie :  -    Za uznesenie               –  5 poslancov 

 -    Proti uzneseniu            –  0 poslancov 

 -    Zdržali sa hlasovania   –  0 poslancov  

 

7. Kontrola mostov – starosta poinformoval prítomných o kontrole obecných mostov, hlavne 
dvoch , ktoré využíva PD v Kanade a Lesorg a ťažbári v Radiši. 

8. Kamery a traktor, kotolňa - úhrady – starosta poinformoval o uhradení 100 000.- EUR za 
kamery a traktor a o ukončení kontroly kotolne 

9. Projekty do budúcnosti – starosta poinformoval poslancov, že momentálne má obec 
vysporiadané všetky projekty a môžeme uvažovať s novými, napr. ČOV, detské ihrisko MAS  
a i., návrh poslancov 

10. Financovanie OU – starosta poinformoval o financovaní OU z podielových daní , ktoré je 
zatiaľ v pohode, ale má byť nižšie ako minulý rok z dôvodu Covidu ,úver je len bežný 18 tis. 
EUR 

11. Koronavírus – starosta poinformoval o opatreniach proti koronavírusu, testovaní občanov. 
Poďakoval všetkým poslancom za doterajšiu činnosť pri testovaní, či už osobným členstvom 
na testovaní, alebo formou propagácie na stránke, facebooku a inak, ako aj dobrovoľníkom a 
DHZ obce 

12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce – starosta 
poinformoval, že v zmysle zákona predkladá majetkové priznanie , má príjem iba zo 
zamestnania a predložil aj majetkové priznanie HK 

 

Uznesenie č. 5/2021 

Oznámenie funkcií, majetku a zamestnaní starostu obce 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 



predložené oznámenia o funkciách, majetku a zamestnaniach starostu obce a HK obce za rok 
2020 a konštatuje, že nebolo zistené žiadne porušenie zákona. 

Hlasovanie :  -    Za uznesenie               –  5 poslancov 

 -    Proti uzneseniu           –  0 poslancov 

 -    Zdržali sa hlasovania  –  0  poslancov  

13. Iné  -  aktivační pracovníci v obci momentálne nemusia pracovať, ale chodia vypomáhať, za 
čo im starosta poďakoval 

- Možnosti mobilného hlásenia v obci, Ing. Dúbravka rieši 
- Miera triedenia odpadu, je lepšia ako minulý rok, vyviezli sa kontajnery 
- Do obce bol privezený náš občan z výkonu trestu , starosta poďakoval aj poslancom OcZ R. 

Trebichavskému a M Hankovi za pomoc 
- Starosta upozornil prítomných na ukončenia karantény a zahájenie prác v núdzovom stave na 

OU 
 

14. Iterpelácie poslancov – Ing. Vladimír Dúbravka poslanec OcZ oboznámil prítomných 
s možnosťou informovanosti občanov formou SMS info z dôvodu pomerne zlého 
a zastaralého obecného rozhlasu. 

- Ivan Kušnier – treba preveriť možnosť kontajnera na drobný elektroodpad 
- Ing. Dúbravka – kedy sa bude pokračovať na plote cintorína Radiša 
- Ing. Dúbravka – je potrebné dohodnúť so zbernou spoločnosťou vývoz vriec na plasty po 

rodinných domoch 
 

Uznesenie č. 6/2021 

Informovanosť občanov pomocou SMS správ 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

súhlasí 

s možnosťou rozšírenia informovanosti občanov okrem hlásenia obecným rozhlasom aj 
formou SMS správ a uzatvorením zmluvy na využívanie služby SMS-info. 

Hlasovanie :   -    Za uznesenie               –  5  poslancov 

    -    Proti uzneseniu           –  0  poslancov 

 -    Zdržali sa hlasovania  –  0   poslancov  

 

  15.   Diskusia – Pán Ondrka – možnosť zriadenia zberného dvora v obci 

  16.   Uznesenie – predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia 

  17.  Záver  - starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil 

V Žitnej-Radiši 8.4.2021 

               

         Vyhotovil : Daša Hanková, v.r.           Overovatelia zápisnice : Ing. Ľubomír Martiš, v.r. 

                                                                                                             Roman Trebichavský, v.r. 


