
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  

konaného dňa 25.6.2021 vo veľkej sále KD Žitná-Radiša 

 

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

 

1. Starosta privítal prítomných poslancov a skonštatoval že sú prítomní 5  poslanci,   
a zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Ospravedlnil HK a ekonómku obce. 

2. Zapisovateľom bude starosta, za overovateľov zápisnice určil Ing. Vladimíra Dúbravku a  Michala 
Hanku .  

3. Do návrhovej komisie  boli navrhnutí poslanci –  Ing.Ľubomír Martiš, Ivan Kušnier a Roman 
Trebichavský  – boli schválení 

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. Kontrola uznesení – starosta poinformoval poslancov o priebežnom vybavovaní uznesení 
z predchádzajúcich zastupiteľstiev 
 

5. Záverečný účet obce – starosta  prečítal záverečný účet obce a hospodárenie obce za rok 2020 
 

Uznesenie č. 07/2021 

Záverečný účet obce Žitná-Radiša za rok 2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši po prerokovaní materiálov 

schvaľuje 

záverečný účet obce Žitná-Radiša za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie               –  5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

 

6. Odborné stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce Žitná-Radiša za rok 2020 - starosta 
požiadal poslanca OcZ I. Kušniera  o prečítanie stanoviska HK k záverečnému účtu obce Žitná-
Radiša 

 



Uznesenie č. 08/2021 

Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce 
 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

stanovisko HK obce Žitná-Radiša k Záverečnému účtu obce Žitná-Radiša za rok 2020 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie               –  5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0 poslancov  

 

7. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2021- starosta požiadal poslanca OcZ M. 
Hanku o prečítanie správ HK obce 

                                 

Uznesenie č. 09/2021 

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

správu HK obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 

 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie               –  5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0 poslancov  

 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2021 – starosta požiadal poslanca I. 
Kušniera   o predloženie návrhu plánu 

 

Uznesenie č. 10/2021 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obec Žitná-Radiša na II. polrok 2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti HK obec Žitná-Radiša na II. polrok 2021 

 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie               –  5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0 poslancov  



 

9. SOBD 2021 – starosta poinformoval priebehu a ukončení sčítania obyvateľov a poďakoval 
občanom a asistentovi sčítania za čo najlepšie splnenie tejto úlohy 

10. Povodne, protipovodňová nádrž, hrádzky – starosta poinformoval poslancov, a občanov, že 
povodne v obci sú stále častejšie, je preto namieste mať protipovodňové opatrenia. V žiadnom 
prípade nehrozí pretrhnutie retenčnej nádrže pretože táto je vykopaná v zemi a určite zachytila 
veľké množstvo vody a ochránila obec. Drevené hrádzky zase zachytávajú veľké množstvo 
odpadu z lesa a tento neupcháva odtoky. 

11. Testovanie Covid 19, opatrenia – starosta poinformoval o ukončení testovania a obmedzeniach 
v okrese Bánovce nad Bebravou, ktorý bol horším okresom. 

12. Projekty v obci  – starosta poinformoval o ukončených a prefinancovaných projektoch Kamerový 
systém a komunálna technika ako aj Kotolaňa v KD a OU. V kotolni je problémom práve voda 
a podmáčanie peliet, čo sa bude musieť riešiť oddrenážkovaním pivice KD. Cez MAS sa bude 
realizovať výstavba detského ihriska pred KD. 

13. Akcie v obci – starosta poinformoval, že v náväznosti na zaradenie okresu do kovidového pásma 
sú Bánovce stále tým horším okresom a preto je potrebné pristupovať k jednotlivým akciám 
zodpovedne. Dúfa, že aspoň náhradný Deň detí bude, ako aj oslavy SNP a vatra. 28.8 sú oslavy 
na J. Vŕšku a Mikroregionálne dni v Uhrovci 

14. Iné  -  aktivační pracovníci v obci už pracujú, obec sa kosí, dokončí sa plot na cintoríne v Radiši 
- Futbal v obci – prevdepodobne nebude, treba vymyslieť využitia ihriska, hasiči tenis a pod. 
- Káblová televízia – je problém s prevádzkovateľom, niekomu ide inému nie, nedá sa to 

zrušiť, lebo by nemal nikto 
- Odvoz textilu, spoločnosť žiada spoplatnenie 50.-EUR na kontajner 

 
15. Iterpelácie poslancov  

- Ing. Dúbravka   
- multifunkčné ihrisko na betónovej ploche na ihrisku – potrebná je oprava 

povrchu, prípadne čerpanie financií z projektov na jeho oplotenie a rozšírenie jeho 
využitia na rôzne športy - problém pozemky 

- navrhuje uskutočniť MDD v obci 
- navrhol zakúpiť do obce kosačku s pojazdom - využitie na ihrisku, jeho okolí 

a rovných trávnatých plochách v obci 
16. Diskusia  

- M. Botková – miestnosť na pošte pre dôchodcov 

- Ján Jamrich – zle je počuť obecný rozhlas 

- Darinka Michale – po poruche je nekvalitná špinavá voda vo vodovode, rozhlas špatný 

- Michaela Bašková – nepokosená obec , ani cintorín , ani nádrž a tiež problém rozhlas 

17.   Uznesenie – predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia 

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

     V Žitnej-Radiši 25.6.2021 

               

Vyhotovil : Ing. Rudolf Botka        Overovatelia zápisnice : Ing. Vladimír Dúbravka, v.r. 

                                                                                                      Michal Hanko, v.r. 

 

 

 



Uznesenie  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši  

dňa  25.6. 2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Žitnej - Radiši na svojom zasadnutí prerokovalo :  

 

1. Záverečný účet obce za r. 2020 
2. Odborné stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce 
3. Správa HK obce  o kontrolnej činnosti za i. polrok 2021 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2021 

 

                                                                Uznesenie č. 07/2021 

1. Záverečný účet obce Žitná-Radiša za rok 2020 
 Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši po prerokovaní materiálov 

schvaľuje 

        záverečný účet obce Žitná-Radiša za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie               – 5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

 

                                                                Uznesenie č. 08/2021 

2. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce  
 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši  

                                                                   berie na vedomie 

odborné stanovisko HK obce k Záverečnému účtu obce Žitná-Radiša za rok 2020 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie               –  5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0 poslancov  

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 09/2021 

3. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši  

                                                                   berie na vedomie 

 

správu HK obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021 

Hlasovanie :               -    Za uznesenie              –  5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0 poslancov  

 

 

Uznesenie č. 10/2021 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obec Žitná-Radiša na II. polrok 2021   
 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši  

                                                                     schvaľuje 

 plán kontrolnej činnosti HK obec Žitná-Radiša na II. polrok 2021 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie              –  5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0 poslancov  

 

 

 

 

  V Žitnej - Radiši dňa 25.6. 2021 

                                                                                        

                                                                                                      Ing. Rudolf Botka , v.r.  
               starosta 


