UZNESENIA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radoľa, ktoré sa konalo
dňa 09. 03. 2015 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Radoli
Obecné zastupiteľstvo v Radoli v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
A. BERIE NA VEDOMIE
22/2015
Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie roka 2014 v obci Radoľa.
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6, 7, 8, 9, 10.
24/2015
Predbežný návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zabezpečení odvádzania
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Radoľa
v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná.
25/2015
Informáciu o nezamestnanosti v obci Radoľa, aktivačné práce a ďalšie projekty
na podporu medzitrhu práce.
26/2015
Koniec platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa,
ktorý bol v roku 2005 vypracovaný na obdobie 2005 – 2015.
B. SCHVAĽUJE
17/2015
Program rokovania obecného zastupiteľstva uvedený v pozvánke bez zmeny.
18/2015
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Viera Andelová, Ing. Peter Kubík
Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Jozef Macúš, Ján Šustek
19/2015
Vyhodnotenie rozpočtu Obce Radoľa za rok 2014 .
20/2015
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radoľa č.1/2013 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa / žiaka škôl a školských
zariadení na území obce Radoľa.
21/2015
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015.
23/2015
Vstup do občianskeho združenia Miestna akčná skupina Dolné Kysuce, v
zastúpení MAS Dolné Kysuce, so sídlom Rudina č. 442, 023 31 Rudina
a zariadenia obce Radoľa do územia tohto verejno-súkromného partnerstva.
27/2015
Termín ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 18. marca 2015
o 17.00 h. v budove súpisné číslo 341.
28/2015
Odpredaj pozemku na základe kúpnej zmluvy č. 30201/KZ024/2015/Radoľa/1514/BEMA v katastrálnom území Radoľa, obce Radoľa,
okres Kysucké Nové Mesto: LV 1810, parcela KN E 23 o výmere 253 m2, druh
pozemku – záhrady, z ktorej sa podľa podmienok geometrického plánu
odčleňuje diel 145 o výmere 37 m2 a pričleňuje sa k novovytvorenej parcele KNC 188/11 – v celosti.
C. POVERUJE
26/2015
Obecný úrad prípravou aktualizovaného Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Radoľa na ďalšie obdobie 2015 – 2025.
27/2015
Obecný úrad odpovedať na žiadosť o opravu strechy.
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