
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši konaného dňa 13.12.2022 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  poslanci, OcZ je uznášaniaschopné. Ospravedlnila sa hlavná kontrolórka. 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. Ján Hrebíček predseda, Mgr. 

Michaela Bašková 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. 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.. Podľa možnosti sa obec bude uchádzať aj o financie z EÚ či iných dotácií. 

Obec nebude  tvoriť programový rozpočet. Úprava rozpočtu na rok 2022 bude podľa skutočnosti 

ako vyrovnaný. 

Uznesenie č. 05/2022 

Rozpočet obce Žitná-Radiša na r. 2023 a úprava rozpočtu 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

 rozpočet obce Žitná-Radiša na rok 2023 ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo výške 218 640.- 
EUR, a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 a úpravu rozpočtu 2022 vzhľadom na 
skutočnosť 

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

   



6. Odborné stanovisko HK k rozpočtu obce na r. 2023 – prečítal Ing. Dúbravka 

Uznesenie č. 06/2022  

Odborné stanovisko HK obce k rozpočtu obce na r. 2023 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie  

odborné stanovisko HK obce k rozpočtu obce na r. 2023 

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

7. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2021 –  prečítal Ing. Dúbravka 

Uznesenie č. 07/2022  

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2023 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2023 

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

8. Správa HK obce za II. Polrok 2022 – prečítal Ing. Dúbravka                                                                                            

Uznesenie č. 08/2022 

Správa HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

správu HK obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2022 

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



9. Správa o činnosti obce za rok 2022 

Uznesenie č. 09/2022 

Správa o činnosti obce za rok 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

berie na vedomie 

Správu o činnosti obce za rok 2022 prednesenú starostom obce 

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

10. VZN o miestnych daniach a poplatkoch – starosta poinformoval o navýšení daní , ako aj navýšení 

poplatku za KO na 20.-EUR. Upozornil aj na zvýšenie poplatkov za služby vzhľadom na zvýšenie cien 

hlavne energií. 

Uznesenie č. 10/2022 

VZN  miestnych daniach a poplatkoch 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a poplatkoch v obci 

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

11. Zásady odmeňovania poslancov a určenie zástupcu starostu obce – starosta poinformoval 

o zásadách odmeňovania a za zástupcu starostu obce Žitná-Radiša určil Ing. Vladimíra Dúbravku                                                                                                 

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

Zásady odmeňovania poslancov obce Žitná-Radiša a 

berie na vedomie, 

že zástupcom starostu obce je poslanec OcZ Ing. Vladimír Dúbravka 

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



12. Poplatky za služby obce 

Uznesenie č. 12/2022 

Poplatky za služby obce 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

poplatky za služby obce Žitná-Radiša platné od 1.1.2023 

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

13. Použitie rezervného fondu – vo výške 4887,98 € na zakúpenie peliet do KD ,                                                                                                                          

Uznesenie č. 13/2022 

Použitie rezervného fondu 

Obecné zastupiteľstvo v Žitnej-Radiši 

schvaľuje 

použitie rezervného fondu obce vo výške 4 887.98 EUR na nákup peliet na vykurovanie do KD 

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

14. Referendum 21.1.2023- starosta poinformoval o konaní referenda a jeho zabezpečení podľa 

harmonogramu 

15. Iné  -  Aktivační pracovníci – v obci pracujú celkom dobre pod vedením p. Kohúta a p. Bartáka 

- Prebehne kontrola popolníc a psov 

- Osvetlenie obce - uvažuje sa so stmievaním, možno až nočným vypínaním 

- DSS poplatky - problém s úhradou 

- Bánovské noviny – budú do obce aj naďalej dodávané 

16. Interpelácie poslancov – Mgr. Bašková – osvetlenie občanov večer, reflexné pásy je potrebné mať                                                     

17. Diskusia  - A. Kušnierová – znížiť osvetlenie, aktualizovať virtuálny cintorín 

- J. Valková – zarastený a nebezpečný potok, oporný múr, špatná bránička  

           a plot pred poštou a nefunkčná brána do dvora MŠ 

- M. Botková – zabezpečiť nebezpečné miesto na ceste na cintorín na zákrute 



- p. Golejová – opraviť čelnú stenu v zasadačke KD 

- E. Škultétyová – strom alebo tienenie na lavičku pred OU 

- H, Hanková – je potrebné detské ihrisko v obci, nie je kam s deťmi ísť 

- M. Bašková - opraviť zastávky autobusu na rázcestí a v Žitnej 

18. Uznesenie – predseda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie,  

Hlasovanie: Prítomní poslanci: 5 ;  Za hlasovalo: 5 , Proti hlasovalo: 0, Zdržalo sa hlasovania: 0 

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

 

 

 

V Žitnej-Radiši  13.12.2022             

Vyhotovil: Daša Hanková    Overovatelia: Ing. Vladimír Dúbravka, Michal Hanko 


