
 
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  
konaného dňa 19.8.2022 o 20,00 v zasadačke OU Žitná-Radiša 

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

1. Starosta privítal prítomných poslancov a skonštatoval že sú prítomní všetci  
poslanci. Zapisovateľom bude starosta a oboznámil prítomnýcvh 
s programom zasadnutia 

2. Obecný byt – starosta poinformoval o odovzdaní kľúčov a príprave bytu p. 
Miške. Je potrebná nájomná zmluva na prehlásenie el. energie. 

3. Oslavy SNP – budú 28.8. nedeľa, vatra – drevo je v obecnom lese, hasiči 
nemajú problém, pokiaľ to bude zabezpečené, kultúra program Janko 
Hrebíček, mladí hudobníci , občerstvenie 2 kotle guľáš Maja, 100 ks 
cigánska , výčapné je objednané, treba pivo, postavenie vatry. Nebudú 
speváčky, náhradný program, ozvučenie pri pomníku. 

4. Pelety KD – starosta  poinformoval poslancov o objednávke peliet od 
doterajšieho dodávateľa , objednnané cez stránku a 2 krát volal so 
zamestnancom odbytu Biopel, cena spolu asi 7 000.- Eur, dúfa že budú 

5. DHZ dotácia – starosta poinformoval poslancov o čerpaní dovolenky 
ekonómky obce od 20.8., vyučtovanie dotácie je pripravené, iba sa odošle 
poštou 

6. Komín MŠ -  starosta poinformoval poslancov o potrebe vyvložkovania 
komína v obecnom byte, zatiaľ nemáme dodávateľa 

7. Komunálne voľby – starosta poinformoval poslancov o plnení 
harmonogramu volieb a informovaní o nich, oslovil Ing. Dúbravku 
s možnosťou zavedenia internetu vo volebnej miestnosti 

8. Nadine Hanková – problémy v zariadení , má zmluvu na dobu určitú, 
ktorá sa predlžuje,  je potrebné zaslať na súd žiadosť o zotrvanie  
v sociálnom zariadení natrvalo 

9. Iné -    hasiči Kšinná chcú zapožičať lavice na Deň hasičov 
- Pohreb Jaroslav Krcho bol v Závade 18.8. 

10. Interpelácie poslancov  -  

11. Záver 

 

     V Žitnej-Radiši 19.8.2022 

                       Vyhotovil : Ing. Rudolf Botka         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh na uznesenie  
zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitnej-Radiši  

dňa  19.8. 2022 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Žitnej - Radiši na svojom zasadnutí prerokovalo :  

1. Nájomnú zmluvu na obecný byt     
 
                                                  Uznesenie č. 15/2022 
 

Nájomná zmluva na obecný byt 
 Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši  
 

schvaľuje 
 

Nájomnú zmluvu na obecný byt obce Žitná-Radiša v budove MŠ č.4 pre David Miške, Žitná-
Radiša 226 
 
Celkový počet poslancov je 5, počet prítomných 5 
Hlasovanie :                -    Za uznesenie              – 5 poslancov 
                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 
                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  
 

 

 

 

     V Žitnej - Radiši dňa 19. augusta 2022 
 
 
                        
 
                                                                                             Ing. Rudolf Botka  
               starosta 
 
Vyvesené :   
Zvesené    : 

 
 
 

 

 


