
  

Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Žitnej Radiši  

konaného dňa 11.1.2023 o 18,00 hod. v zasadačke OU Žitná-Radiša 

 

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

Starosta privítal prítomných poslancov a skonštatoval že sú prítomní všetci  poslanci. 
Zapisovateľom bude starosta obce, overovatelia zápisnice Ing. Ján Hrebíček a Michal Hanko, 
a  oboznámil prítomných s programom zasadnutia 

1. VZN o dotáciách pre MŠ – starosta poinformoval o prijatí štátneho rozpočtu a koeficientu na 
žiaka MŠ a následne potrebu financovania MŠ z podielových daní. Predložil návrh VZN 01/2023 
o dotáciách pre MŠ.                                             
 

2. Osvetlenie obce – starosta poinformoval o zlej finančnej situácii do budúcnosti hlavne 
neúmerne vysokými cenami energií a potrebou šetrenia a z toho dôvodu sa uvažuje o možnosti 
vypínania verejného osvetlenia, poprípade možného zníženia intenzity svietidiel. Bol oslovený aj 
realizátor LED osvetlenia v obci, ktorý prisľúbil spoluprácu. Problém môžu byť pri vypnutí aj 
kamery, ktoré sa napájajú z VO. 
 

3. El. Energia – na obec prišli zálohové fa zvýšené o takmer 3,7 násobok. Starosta oslovil 
dodávateľa obce, bude to riešené s výrobcom el. energie cez štát. 
 

4. Iné  -  bola splatená časť úveru vo výške 5 000.-EUR,  v súčasnosti je vo výške 13 000.-EUR 
- Vyskytli sa problémy so stavebným úradom v Uhrovci, nie sú zamestnanci, starostka to rieši, je 

možnosť poinformovať sa v Bánovciach nad Bebravou či by nás nezobrali 
- Starosta poinformoval o zmene v Karte obce na CO Bánovce, kde došlo k výmene zástupcu 

starostu obce 
- OU oslovili z DHZ Kšinná, chcú zapožičať stoličky na ples – 130 stoličiek a 20 sklápacích stolov. 

Dohodlo sa zapožičanie za 0,50 EUR/ks 
- Viliam Viktorín bol hospitalizovaný, je potrebné riešiť problém s ním, umiestnenie v zariadení 

a jeho psom, dať ho do útulku za poplatok. 
 

5. Interpelácie poslancov – Ing. Dúbravka – pozrie možnosti VO, certifikát na dets. ihrisko  

- Mgr. Bašková – potreba riešiť detské ihrisko s certifikátom, alebo na vlastnú zodpovednosť, 

kontrolovanie spotreby energií v športových kabínach 

- Ing. Hrebíček – úprava obecnej cesty v Radiši, napojenie 

6. Záver 

     V Žitnej-Radiši 11.1.2023 

 

                       Vyhotovil : Ing. Rudolf Botka                               Ing. Ján Hrebíček           ...................................... 

                                                                                                      Michal Hanko                 ...................................... 


