
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  
konaného dňa 27.6.2022 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 5 poslanci ,  OcZ je uznášaniaschopné. Privítal aj hlavnú kontrolórka  obce. 

Zapisovateľom  bude  Daša Hanková, overovatelia zápisnice –    Ing. Vladimír Dúbravka a Ivan Kušnier 

2.   Voľba návrhovej komisie –  starosta navrhol  návrhovú komisiu a dal hlasovať – návrhová komisia 

bola odsúhlasená - bude pracovať v zložení   Ing. Martiš Ľubomír , Michal Hanko 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.   Záverečný účet obce za rok 2021 –  ekonómka obce prečítala záverečný účet obce 

Uznesenie č. 07/2022 

Záverečný účet obce Žitná-Radiša za rok 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

záverečný účet obce Žitná-Radiša za rok 2021 bez výhrad 

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

6.   Odborné stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce  –  HK obce prečítala stanovisko 

k záverečnému účtu obce a konštatovala, že doporučuje schváliť záverečný účet bez výhrad 

Uznesenie č. 08/2022 

Odborné stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce Žitná-Radiša za rok 2021 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

Berie na vedomie 

Stanovisko HK obce k záverečnému účtu obce Žitná-Radiša za rok 2021 

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



  7.   Správa HK obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022 – prečítala HK obce 

Uznesenie č. 09/2022 

Správa HK obce o kontorlnej činnosti za I. polrok 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

správu HK obce o kontrolnej činnosti za I: polrok 2022 

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

8.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022 –  prečítala HK obce 

Uznesenie č. 10/2022 

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2022 

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

9.   Komunálne voľby 2022 – starosta obce poinformoval o konaní volieb do samosprávy krajov spolu 

dňa 29.10.2022. Kandidátne listiny sa dávajú najneskôr 60 dní pred voľbami, obec má 445 občanov 

takže nezávislí kandidáti budú musieť dokladovať 40 podpisov. V obci je vytvorený jeden volebný 

okrsok 

10.   Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v novom volebnom období a vytvorenie 

volebného okrsku – starosta poinformoval že v obci je 1 volebný okrsok a možnosť počtu poslancov 

max. 5, čo aj naďalej navrhuje 

Uznesenie č. 11/2022 

Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na nové volebné obdobie a vytvorenie 1 okrsku 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

počet poslancov OcZ v novom volebnom období v počte 5 a jeden volebný okrsok v obci. 

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

11. Rozsah úväzku starostu na nové volebné obdobie 2023-2027 -  starosta poinformoval 

o možnosti určenia úväzku starostu a zo svojich skúseností navrhol aj naďalej úväzok starostu vo 

výške 100% 

 



Uznesenie č. 12/2022 

Rozsah úväzku starostu na nové volebné obdobie  

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

úväzok starostu v novom volebnom období vo výške 100% 

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

12. Prenájom obecného bytu – k 30.6.2022 dal výpoveď z bytu súčasný nájomca p. Škorcová a obec 

obdržala žiadosť o prenájom  

Uznesenie č. 13/2021 

Prenájom obecného bytu 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

Berie na vedomie 

Výpoveď doterajšieho nájomcu obecného bytu a zároveň žiadosť nového záujemcu o tento byt  

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

13.  MAS projekt – obec má možnosť čerpať finančné prostriedky na detské ihrisko a úpravu 

bezbariérového vstupu do KD vo výške asi 20.000.-EUR 

 

14.  Iné   

- poplatky pre domovy sociálnych služieb –100EUR mesačne pri 5 ľuďoch je to 500EUR mes 6 000.-

Eur za rok, aj preto sú obce v štrajkovej pohotovosti, možno max do výšky podielových daní 

- úprava rozpočtu obce – ekonómka prečítala návrh úpravy v súlade so skutočnosťou                                            

                                                                       Uznesenie č. 14/2022 

Úprava rozpočtu obce 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu obce vzhľadom na skutočnosť 

Celkový počet poslancov je 5, počet prítomných 5 

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

- pošta priestory – bude problém s ich úpravou – financovanie obce bude stále horšie – aj pelety do 

KD stáli minulý rok 3000.-EUR, teraz odhadom aj viac ako 7000.-EUR,vykurovanie týchto priestorov 

elektricky bude drahé, možno ich využiť na sklad a uvolniť pre organizácie miestnosti v svadobke a KD 

a stretávanie v zasadačke KD. 



- informácie -  starosta poinformoval o - aktivační pracovníci, mikroregionálne slávnosti, kontrola 

kotolne 

15. Interpelácie poslancov  

- Ivan Kušnier – orezanie stromu pri hostinci 

- Ing. Dúbravka Vladimír – plot cintorín Radiša, SNP kedy bude, hudba, sieťky v KD na okná, cenníky za 

služby obce prehodnotiť, orezať živý plot na križovatke, zrkadlo na križovatku 

16.  Diskusia 

- Michaela Bašková – vyčistiť priestory križovatky, poplatky zariadenia soc. služieb problémom aj inde 

- Erika Škultétyová – problémy so stavebným odpadom či drevom, kontajner 

- Valková Jarmila – vyčistenie ihriska, oprava lavičiek 

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

jednohlasne  prijali. 

18. Záver    -  starosta obce ukončil zasadnutie, a zaželal všetkým príjemný večer 

     V Žitnej-Radiši  27.6.2022 

               

 

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

         Michal Hanko, v.r.            

 

                                                                                                                                                                                         

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


