
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  

konaného dňa 23.3.2022 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. Vladimír Dúbravka  a Roman Trebichavský 

2. Do návrhovej komisie  boli navrhnutí poslanci –  Ing. Ľubomír Martiš, 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                           –  0 poslancov 
                        Zdržali sa hlasovania –  0 poslancov  

4. Kontrola uznesení – starosta poinformoval poslancov o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí , 
plnia sa priebežne 

                                   

5. Žiadosť JD o priestory – starosta poinformoval prítomných o žiadosti Jednoty dôchodcov v obci 
o priestory bývalej pošty. Uvedené priestory by boli spoločná aj so SZZP v obci 

                                                                                            

Uznesenie č. 02/2022 

Žiadosť o prenájom priestorov bývalej pošty 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši po prerokovaní materiálov 

schvaľuje 

žiadosť o priestory bývalej pošty v budove MŠ č. 4 pre JD v obci Žitná-Radiša, v prípade záujmu aj pre SZZP v 
obci 

Hlasovanie :                -    Za uznesenie              – 4 poslancov 
                                    -    Proti uzneseniu          – 0 poslancov 
                                    -    Zdržali sa hlasovania – 1  poslanec  

6. Akcie v obci- starosta oboznámil poslancov s tým, keďže sa v obci nekonali dlho žiadne akcie, ani 
fašiangy, navrhuje urobiť väčšiu akci pri stavaní mája 
                                                            

7. Žiadosti domovov dôchodcov – starosta poinformoval prítomných o informovaní zariadení sociálnych 
služieb, v ktorých sú naši občania o zmene zákona a finančnej podpore  

 
 

Uznesenie č. 03/2022 
Žiadosti zariadení pre seniorov o príspevky 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši po prerokovaní materiálov 

berie na vedomie 

        žiadosti Zariadenia pre seniorov PE-ES, n.o.Diviacka Nová Ves  ako aj Domova sociálnych služieb Kšinná 
o finančné príspevky na poskytovanie sociálnych služieb pre občanov obce . Zároveň doporučuje starostovi obce 
v tomto prípade osloviť rodinných príslušníkov týchto občanov a využiť Zákon o rodine. 

Hlasovanie :                -    Za uznesenie              –  5 poslancov 
                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 
                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  



 
8. Vojna na Ukrajine - pomoc – starosta poinformoval o stretnutí starostov na okr. Úrade o pomoc 

ukrajincom, momentálne sa nedoporučujú zbierky, iba podľa požadovanej potreby, financie a krv áno. 
 

9. Zámena pozemkov – starosta poinformoval o pripravovanej zámennej zmluve zámeny obecných 
pozemkov a pozemkov Ing, Martiša. 

 
Uznesenie č. 04/2022 

Zámena pozemkov 
Obecné zastupiteľstvo Obce Žitná – Radiša 

schvaľuje zámenu pozemkov podľa §9a ods. 8 zák. č. 138/1991 Zb: 

Zámenu:  

• pozemku vo vlastníctve Obce Žitná – Radiša: parc. registra „C“ č. 2089/5 – lesný pozemok vo výmere 
9149 m2 vytvoreného geometrickým plánom č. 41370309-086/2021 zo dňa 21. 01. 2022 a úrade 
overeným dňa 28. 01. 2022 pod č. 24/2022 z pozemkov parc. registra „C“ č. 2089/1 a parc. registra „C“ 
č. 2090/1 evidovaných na liste vlastníctva č. 9 v katastrálnom území Žitná,  

• pozemku vo vlastníctve Obce Žitná – Radiša: parc. registra „C“ č. 2089/2 – trvalý trávny porast vo výmere 
362 m2 evidovaného na liste vlastníctva č. 9 v katastrálnom území Žitná,   

• pozemku vo vlastníctve Obce Žitná – Radiša: parc. registra „C“ č. 2090/2 – trvalý trávny porast vo výmere 
438 m2 evidovaného na liste vlastníctva č. 9 v katastrálnom území Žitná,   
v podiele 1/1  

Ing. Adamovi Martišovi, nar. 19. 06. 1988, trvale bytom Žitná - Radiša č. 42 za  

pozemok vo vlastníctve Ing. Adama Martiša: parc. registra „E“ č. 1165 – orná pôda vo výmere 565 m2 v podiele 
1/1 evidovaný na liste vlastníctva č. 720 v katastrálnom území Žitná.  

Z titulu zámeny pozemkov si zamieňajúce strany nebudú navzájom vyplácať žiadne finančné prostriedky.  

Zároveň obecné zastupiteľstvo Obce Žitná – Radiša schvaľuje: 

Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemky parc. registra „C“ č. 2089/5 
– lesný pozemok vo výmere 9149 m2, parc. registra „C“ č. 2089/2 – trvalý trávny porast vo výmere 362 m2 a parc. 
registra „C“ č. 2090/2 – trvalý trávny porast vo výmere 438 m2 v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 
41370309-086/2021 zo dňa 21. 01. 2022 v prospech každodobého vlastníka pozemkov parc. registra „C“ č. 2089/1 – 
lesný pozemok vo výmere 25349 m2 a parc. registra „C“ č. 2090/1 – lesný pozemok vo výmere 13740 m2. Toto vecné 
bremeno sa zriaďuje bezodplatne a bez časového obmedzenia. 

Hlasovanie :                -    Za uznesenie              – 5 poslancov 
                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 
                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

10. Miera triedenia odpadov – starosta poinformoval o výške miery triedenia 31,15%, čo je na tej istej úrovni 
ako minulý rok a poplato zostáva na úrovni 22.-EUR 
 

11. Projekty envirofond – starosta poinformoval o doplnení žiadosti na drvič drevnej hmoty, kontajnera 
a nosič kontajerov k obecnému traktoru 

 
12.  Majetkové priznanie starostu obce a HK obce –. Starosta obce predložil zastupiteľstvu svoje majetkové 

priznanie a majetkové priznanie hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 
 

Uznesenie č. 05/2022 

Majetkové priznanie starostu a HK obce 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši po prerokovaní materiálov 

berie na vedomie 

predložené majetkové priznanie starostu obce a HK obce Žitná-Radiša 

Hlasovanie :                -    Za uznesenie              – 5 poslancov 
                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 
                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  



13. Výška nájmu obecného bytu – starosta poinformoval o prehodnotení výšky nájmu obecného bytu 
v budove MŠ a odborné vyjadrenie od Ing. Pečovskej 

 

Uznesenie č. 06/2022 

Obecný byt, výška nájmu 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši po prerokovaní materiálov 

berie na vedomie 

odborné vyjadrenie stanovenia výšky nájmu od Ing. Pečovskej, realitnej maklérky a následne prehodnotí výšku 
nájmu obecného bytu. 

Hlasovanie :                -    Za uznesenie              – 5 poslancov 
                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 
                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

14. Iné – starosta obce poinformoval o pripravovanej knihe Čarovné Bánovce a okolie, o práci aktivačných 
pracovníkov, o možnosti osadenia mapy na rázcestí, o ukončenej kontrole na kompostéry, o vyjadrení 
ZSVaK zaradiť druhú časť opravy vodovodu na rok 2023, o budovaní garáže pre traktor na obecnom dvore. 
 

15. Interpelácie poslancov   - Ing. Dúbravka – jelene prechod cez cestu, riešiť to, nakoľko sa môže stať 
nešťastie, v HZ je únik vody z kúrenia, treba to poriešiť                                                                                     
Ivan Kušnier -  motorkári v obci ohrozujú občanov, treba to riešiť aj cez políciu 

 
16. Diskusia  

–  p. Kušnierová – treba opraviť autobusovú zastávku pri jednote, v katastri za ihriskom sú vrecia odpadu, treba 

ich odniesť, cintorín Karolinthál by bola dobrá tabuľka Zay skláreň, dbať na triedenie kontajnerov na cintoríne 

– p. Škultétyová – kedy sa bude zametať cesta, práši sa a či je možné použiť obecný        traktor na odvoz 

odpadu 

– Michala Bašková, či a kedy bude v obci detské ihrisko 

  16.   Uznesenie –  pri jednotlivých bodoch 

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

     V Žitnej-Radiši 23.3.2022 

Vyhotovil : Daša Hanková           Overovatelia zápisnice : Roman Trebichavský     ..........................                

                                                                                                              Ing. Vladimír Dúbravka   .......................... 

 


