
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  
konaného dňa 14.12.2021 na OU Žitná-Radiša 

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

1.   Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice – starosta skonštatoval, že 

sú prítomní   všetci  poslanci ,  OcZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnila sa hlavná 

kontrolórka  obce zo zdravotných dôvodov. Zapisovateľom  bude  Daša Hanková, 

overovatelia zápisnice –    Ing. Vladimír Dúbravka a Michal Hanko 

2.   Voľba návrhovej komisie –  starosta navrhol nasledovnú návrhovú komisiu a dal 

hlasovať – návrhová komisia bola odsúhlasená - bude pracovať v zložení   Ing. Martiš 

Ľubomír , Ivan Kušnier a Roman Trebichavský 

 3.   Program zasadnutia – starosta prečítal program a dal hlasovať – tento bol schválený 

       Hlasovanie : Za: 5   proti : 0    zdržali sa : 0 

 4.   Kontrola uznesení – uznesenia z predchádzajúcich schôdzí sa plnia priebežne tak ako 

boli schválené.  

                 5.   Činnosť OÚ za r. 2021 –  keďže je koniec roka, je potrebné aspoň čiastočne zhodnotiť  

                         uplynulý  rok našej činnosti OcU – starosta prečítal správu o činnosti 

     6.   Návrh rozpočtu obce na r. 2022  –  ekonómka prečítala navrhovaný rozpočet . Starosta 

skonštatoval, že ide o vyrovnaný rozpočet, ktorý sa v prípade získavania financií bude 

upravovať už minimálne v podielových daniach, nakoľko ešte neboli zverejnené.. Budúci 

rok by mal byť rokom, kde obec chce  realizovať iba nevyhnutné investície a podľa 

možnosti sa uchádzať aj o financie z EÚ či iných dotácií. Obec nebude  tvoriť programový 

rozpočet.  

Uznesenie č. 15/2021 

Rozpočet obce Žitná-Radiša na r. 2022 a úprava rozpočtu 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

 rozpočet obce Žitná-Radiša na rok 2022 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 185 
365.- EUR, a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024  a úpravu rozpočtu 2021 
vzhľadom na skutočnosť 

Hlasovanie : Za -5 , Proti – 0,  Zdržal sa - 0 

   



7.   Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce na r. 2022 – prečítal Ing. Matiš 

Uznesenie č. 16/2021 

Odborné stanovisko HK obce k rozpočtu obce na r. 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

odborné stanovisko HK obce k rozpočtu obce na r. 2022 

Hlasovanie : Za -5 , Proti – 0,  Zdržal sa - 0 

8.  Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2022 –  prečítal Ing. Martiš 

Uznesenie č. 17/2021 

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2022 

Hlasovanie : Za -5 , Proti – 0,  Zdržal sa - 0 

9. Správa HK obce za II. Polrok 2021 – prečítal Ing. Martiš 

Uznesenie č. 18/2021 

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

správu HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2021 

Hlasovanie : Za -5 , Proti – 0,  Zdržal sa - 0 

10. Audit za rok 2020 – starosta poinformoval prítomných o audite nezávislého auditora 

Uznesenie č. 19/2021 

Audit obce za rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

správu nezávislého auditora o hospodárení a vedení účtovníctva obce Žitná-Radiša za rok 2020 . 

Hlasovanie : Za -5 , Proti – 0,  Zdržal sa - 0 



11. VZN o nájme bytu -  starosta predložil navrhované VZN 

 

Uznesenie č. 20/2021 

VZN o prenájme obecného bytu 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

VZN č. 1/2021 o prenájme obecného bytu tak ako bolo predložené. 

Hlasovanie : Za -5 , Proti – 0,  Zdržal sa - 0 

12. Prenájom obecného bytu 

Uznesenie č. 21/2021 

Prenájom obecného bytu 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

súhlasí 

s prenájmom obecného bytu pre súčasných nájomcov za trhové nájomné. Nájomná zmluva bude 
upravená dodatkom o výške nájmu, ktorý bude zistený nezávislým prieskumom a porovnateľnou 
hodnotou na trhu. 

Hlasovanie : Za -5 , Proti – 0,  Zdržal sa - 0 

13.  Zámena pozemkov – časť obecnej hory a pozemkyi Ing. Martiša v obci 

 

Uznesenie č. 22/2021 

Zámena pozemkov 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

zámenu pozemkov obce časť obecnej hory na parc. č. 2089/1 Lesný pozemok v k.ú Žitná  LV č. 9, 
vyčlenenú GP s pozemkami Ing. Adama Martiša parc. č. 1665 v k.ú. Žitná o výmere 565 m2 na LV 
č. 720,  vo výške 3 000.-EUR. Zároveň poveruje starostu obce zabezpečením GP na uvedenú 
parcelu a prípravou zámennej zmluvy. 

Hlasovanie : Za -5 , Proti – 0,  Zdržal sa – 0 

 

14.  Iné   - protipovodne  Karolinthál, Aktivační pracovníci  dohodári – chodník k Jednote  

okolie KD, cintoríny a kosenie , pošta                        

15. Interpelácie poslancov 

 -  Ivan Kušnier – do veľkokapacitných kontajnerov iba netriedený odpad, riešenie priestorov pošty 



- Ing. Dúbravka – využitie obecného traktora treba riešiť, plastový odpad pri obchode. Prejazd   

kolesami po asfaltovej drti pri KD, SMS rozhlas častejšie využitie, možnosť zabezpečenia Z-boxu do 

obce. 

14. Diskusia – 

1. P. Škorcová – počet smetiakov u občanov skontrolovať 

2. P. Michale vývoz odpadu každý týždeň, dvakrát do mesiaca je málo 

3. Ing. Martiš – využitie jednej miestnosti pri sprchách v kabínach na ihrisku pre DHZ, 

prebúrať dvere. 

15.  Uznesenie – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na  uznesenie, ktoré poslanci 

jednohlasne  prijali. 

Hlasovanie  : 

Prítomní poslanci – 5  -   Za  hlasovalo – 5,   Proti hlasovalo – 0,   Zdržalo sa hlasovania - 0 

16. Záver    -  starosta obce ukončil zasadnutie, a zaželal všetkým pokojné a požehnané vianočné 

sviatky 

     V Žitnej-Radiši  14.12.2021 

               

 

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

         Michal Hanko, v.r.            

 

                                                                                                                                                                                         

   

 

  


