
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  

konaného dňa 7.10.2021 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 Ing. Vladimíra Dúbravku.  

2. Do návrhovej komisie  boli navrhnutí poslanci –  Roman Trebichavský, 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. Kontrola uznesení – starosta poinformoval poslancov o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 
priebežne 

                                    

5. Projekty z Envirofondu – starosta poinformoval prítomných o uzatvorení dvoch zmlúv so spol. Open Door, 
Šaľa na žiadosti o NFP na odpadové hospodárstvo 

                                                                                            

Uznesenie č. 11/2021 

Zmluvy Open Door, Šaľa 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši po prerokovaní materiálov 

schvaľuje 

        uzatvorenie zmluvu na čerpanie NFP z Envirofondu so spl. OPEN DOOR, Šaľa, IČO: 46 466 339, DIČ: 
2023411060 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie              – 5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

6. Oddrenážkovnie KD- starosta oboznámil poslancov s ukončením drenáže okolo pivnice KD z dôvodu stále 
častejších dažďov a následného možného  podmáčania  peliet a vykurovacích kotlov 

                         

                                                                

7. Oprava retenčnej nádrže a osadenie rúry v Karolintháli – starosta poinformoval prítomných o zakúpení 
cestných panelov a ich možné osadenie pri vyústení retenčnej nádrže z dôvodu možného obmývania 
výpuste, ako aj o uložení odtokovej rúry v časti Karolinthál na zabránenie zaplavovania cestnej 
komunikácie 

8. Povodne – úprava poškodených brehov – starosta poinformoval o dovezení kameňa správcom vodných 
tokov na potoku Radiša a Omastiná. Uvedené povodne boli predmetom riešenia všetkých zainteresovaných 
na Okresnom úrade Bánovce n/B 



9. Audit obce – starosta poinformoval že z dôvodu choroby auditorky sa audit obce nekonal, vykoná sa 
v najbližšom možnom termíne 

10. Mikroregión, zasadntie TSK, SNP v Uhrovci – starosta poinformoval o všetkých podujatiach konaných 
v rámci možností súčasnej epidemiologickej situácie 

11. Žiadosť o kúpu pozemku – starosta poinformoval o prijatí žiadosti o kúpu pozemku p. Bernáthovou 
v časti obce Kanada. Pozemok je vedľa obecnej komunikácie, ktorá je na súkromnom pozemku, je potrebné 
riešiť možnosť odkúpenia tohto pozemku obcou.´, aby zostala prístupová cesta. 

 

Uznesenie č. 12/2021 

Žiadosť o odkúpenie pozemku 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

predloženú žiadosť o odkúpenie pozemku p. Bernáthovou a zaväzuje starostu obce na vypracovanie znaleckého 
posudku na pozemok, ako aj možnosť vysporiadania pozemku pod obecnou komunikáciou 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie              –  5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –   0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

 

 12.   VZN o pridelenie nájomného bytu –. Keďže doteraz obec nemala vypracované VZN a došla nová žiadosť, 
na základe podnetu poslancov starosta predložil OcZ návrh nového VZN. Po pripomienkach poslanca 
Dúbravku, ale aj ostatných poslancov, že návrh je potrebné doplniť, je potrebné presne určiť či ide 
o sociálny byt a kto sa oň môže uchádzať, obecné zastupiteľstvo zobralo tento návrh na vedomie 
a zaviazalo starostu obce jeho doplnením a prípravou na schválenie do ďalšieho OcZ 

Uznesenie č. 13/2021 

VZN o pridelení obecného bytu 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

predložený návrh VZN o podmienkach a kritériách na pridelenie nájomného byt obce Žitná-Radiša a zaväzuje 
starostu obce jeho doplnením  a prípravou na schválenie do budúceho OcZ 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie              –  5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –   0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

 

13. Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu – starosta poinformoval o podaní žiadosti o pridelenie sociálneho 
bytu p. Trškovou, občiankou obce Uhrovec. Vyjadril svoj názor, že nepodporuje pridelenie tohto bytu 
žiadateľke, nakoľko byt je obsadený občanmi obce a nie je presvedčený, že to je správne rozhodnutie 
a vyzval aj poslancov obce na vyjadrenia. Po vyjadrení troch poslancov , ktorí zaujali podobné stanovisko, 
poslanec Kušnier sa vyjadril, že v prípade hlasovania o byte a neodhlasovania jeho pridelenia žiadateľke  
dôjde k porušeniu a prehlasovaniu VZN, nakoľko žiadateľka spĺňa všetky kritériá pridelenia bytu. Starosta na 
to reagoval, že o pridelení rozhoduje výlučne obecné zastupiteľstvo obce a nie kritériá. Na základe nedohody 
poslancov, ako aj neprijatia VZN o byte sa starosta a poslanci rozhodli o uvedenom bode nehlasovať a riešiť 
ho na nasledujúcom OcZ po prijatí príslušného VZN. 
 

 

14. Úprava rozpočtu obce – ekonómka obce informovala o potrebe úpravy rozpočtu obce vzhľadom na 
skutočnosť čerpania 



Uznesenie č. 14/2021 

Úprava rozpočtu obce 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

súhlasí 

s úpravou rozpočtu obce tak ako bola predložená ekonómkou obce 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie              –  5  poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0  poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0   poslancov  

15. Iné  -      Dovoz peliet – starosta informoval o dovoze peliet na kúrenie KD  
- SNP v obci – starosta poďakoval všetkým, ktorí pomáhali , ale sa aj zúčastnili na tohtoročných oslavách 

aj v nepriaznivom počasí 
- MŠ deti – starosta poinformoval o počte detí v MŠ, ktorých je 22 
- Akcie v obci – úcta k starším, jubilanti a privítanie detí asi nebudú z dôvodu pandemickej situácie 
- Deti v obci – starosta dostal informáciu, že deti na ihrisku sa hrali s mačkou dosť nevhodne, čo sa môže 

do budúcnosti zvrhnúť na týranie. Upozornil hlavne rodičov detí, aby si tieto viac všímali, nakoľko 
v prípade potvrdenie týrania toto starosta okamžite nahlási na príslušné úrady 

- Aktivační pracovníci – v obci pracujú 5, na dohodu 2 a Štefan Voros po odpracovaní dlhu skončil. 
 

16. Interpelácie poslancov – neboli žiadne 
 

 17.   Diskusia –  nebola 

 18.   Uznesenie –  pri jednotlivých bodoch 

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

     V Žitnej-Radiši 7.10.2021 

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

                                                                                                               Ing. Vladimír Dúbravka, v.r. 

 


