
 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  
konaného dňa 4.10.2022 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. Zapisovateľom  bude  Daša Hanková, overovatelia 

zápisnice –    Michal Hanko a Roman Trebichavský 

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

bola odsúhlasená - bude pracovať v zložení   Ing. Martiš Ľubomír , Ing. Vladimír Dúbravka a Ivan 

Kušnier 

 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.   Oslavy SNP –  starosta obce zhodnotil oslavy SNP ako vydarené podujatie a poďakoval  

                         poslancom OcZ , ale aj DHZ a ostatným zúčastneným za spoluprácu a pomoc.  

  6.   Nájomná zmluva obecný byt  –  starosta poinformoval o podpísaní novej nájomnej zmluvy na 

obecný byt, z 2 uchádzačov bol vybraný David Miške na 3 roky. 

  7.   Protest prokurátora – starosta poinformoval o Proteste prokurátora v rozhodnutí o predĺženie 

dokončenia stavby rod. Čerňukových a o jeho riešení stavebným úradom v Uhrovci. 

Uznesenie č. 17/2022 

Protest prokurátora 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

Protest prokurátora č. Pd 80/22/3301-4 proti opatreniu č. 126/2019 zo dňa 10.2.2020 
o predĺžení lehoty stavby Oxany a Leonida Čerňukových 

Celkový počet poslancov je 5, počet prítomných 5 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie              – 5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

 



8.  Audit obce za rok 2021 –  starosta poinformoval o vykonaní auditu obce za rok 2021, skonštatoval 

že bol bez problémov a účtovníctvo obce je vedené správne 

Uznesenie č. 18/2022 

Audit obce 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

Audit obce Žitná-Radiša za rok 2021 vypracovaný nezávislým auditorom Ing. Sylviou 
Augustínovou 

Celkový počet poslancov je 5, počet prítomných 5 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie              – 5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

9. Komunálne voľby 2022 – starosta obce poinformoval o konaní volieb , o kandidátnych listinách 

i volebnej komisii, do ktorej doplnil 4 členov. Upozornil na farebné rozlíšenie obálok na voľby do TSK 

a obce  

10. DHZ, prepis vozidiel -  starosta poinformoval o prepise vozidiel IVECO a protipovodňového vozíka 

na obec na základe darovacej zmluvy 

11. Zmluva na výber dodávateľa el. energie -  starosta poinformoval o možnosti zúčastniť sa EKS spolu 

s viacerými obcami cez občana obce Michala Slováka. Doteraz sa to obci vyplatilo 

Uznesenie č. 16/2022 

Mandátna zmluva na výber dodávateľa el, energie 
Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

Mandátnu zmluvu s Michalom Slovákom, Žitná-Radiša 32, 956 41 Uhrovec na výber 
dodávateľa el. energie pre obec Žitná-Radiša 

Celkový počet poslancov je 5, počet prítomných 5 

Hlasovanie :              -    Za uznesenie              – 5 poslancov 

                                    -    Proti uzneseniu          –  0 poslancov 

                                    -    Zdržali sa hlasovania –  0  poslancov  

12. Iné  -  akcie v obci -  ak nebudú žiadne obmedzenia tak sa akcie v obci budú konať, napr. Jubilanti 

- Komín MŠ – poriešiť vyvložkovanie 

- Aktivační pracovníci – kosenie obce, oprava kanálov 

- Dovoz peliet do KD – problém zohnať a cena veľmi vysoká, 7,5 tis. EUR 

 



13.  Interpelácie poslancov -  Ivan Kušnier – Obecná kronika , ako je napísaná 

14.  Diskusia – Michaela Bašková  

                            -  či a kedy sa bude robiť Mikuláš 

                                  -  Informácia od Zuzany Hankovej – konanie zájazdov obce, najbližšie je 3.12. Praha                  

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

prijali. 

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

     V Žitnej-Radiši  4.10.2022 

               

 

         Vyhotovil :  Ing. Rudolf Botka, v.r.     Overovatelia :   Roman Trebichavský, v.r.    

         Michal Hanko, v.r.            

 

                                                                                                                                                                                         

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


