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Volebné obdobie 2018 – 2022
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Milí spoluobčania,

sme na prahu nového volebného obdobia. Ďakujem Vám za dôve-

ru, ktorú ste mi dali v komunálnych voľbách. Viac ako 60 % získaných hla-

sov je pre mňa veľkým záväzkom. O to viac, že rozhodnutie o tom, že vôbec 

budem kandidovať na starostu obce som urobil až na poslednú chvíľu a po 

intenzívnom presviedčaní. 

Takýto silný starostovský mandát pre mňa znamená, že si želáte, 

aby som naďalej intenzívne pracoval pre obec nielen na ľahko viditeľných 

činnostiach, ale aj na tých, ktoré vidieť nie je, ale sú dôležité pre bezprob-

lémový chod obce v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Vaše prianie prejavené 

vo voľbách ma motivuje urobiť čo najviac pre ďalší rozvoj obce. 

Vnímam, že s novozvoleným obecným zastupiteľstvom máme 

v mnohom veľmi podobné priority. Preto už môžem potvrdiť, že je pre nás 

všetkých veľmi dôležitý stav miestnych komunikácií. Verím, že už tento 

rok sa nám podarí komplexne zrekonštruovať miestne komunikácie v oko-

lí kostola a supermarketu COOP – Jednota. Je to časť obce, ktorá sa dnes 

stala veľmi frekventovanou a potrebujeme ju čo najskôr vyriešiť z hľadiska 

funkčnosti aj vzhľadu.

Veľkou výzvou pre každú obec, ktorá je zriaďovateľom základnej 

a materskej školy je tzv. stravovanie školákov zdarma. Neprináleží mi hod-

notiť, či to je to, čo naša spoločnosť potrebuje, alebo nie. Jednoducho je to 

úloha, pred ktorú je postavený každý starosta obce a každý riaditeľ školy. 

My sme pripravení túto úlohu splniť a zvládnuť všetko tak ako treba. 

Táto zima nám priniesla počasie, aké sme tu nemali viac rokov, pri-

tom v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch takto vyzerali zimy úplne 

bežne. Dnes to je stav, kedy vyhlasujeme mimoriadnu situáciu. Tým, že 

naozajstná zima sa vyskytne jedenkrát za 5 rokov na tri týždne, prakticky 

nikto nedisponuje špeciálnou technikou na boj so snehom. Nákup špeciál-

nej techniky (veľké snehové frézy, sypače a podobne) je veľmi nákladný 

a nemôže si ho dovoliť asi žiadna obec. Jednoducho by to bol veľký luxus 

platiť poistky, budovať garáže a držať v zamestnaní strojníka a mať pre 

tieto mechanizmy využitie iba na niekoľko dní v roku. Túto techniku nemá 

ani štát a z dôvodu ekonomickej nevýhodnosti ani súkromné firmy. Preto 

volíme náhradné riešenia s využitím bežnej stavebnej alebo poľnohospo-

dárskej techniky.

Veľmi sme sa zmenili aj my, aj život okolo nás, pribudli automo-

bily, prakticky sa nedá kúpiť obuv so zimnou podrážkou. Preto sa chcem 

poďakovať všetkým Vám za trpezlivosť a spoluprácu pri zabezpečovaní 

dostatočného životného komfortu. Práve tá spolupráca je nevyhnutná. 

Cesty v Radoli sú úzke aj v lete, nieto ešte v zime. Ďakujem všetkým Vám, 

čo si dokážete osobný automobil zaparkovať vo vlastnej garáži alebo na 

vlastnom dvore. Umožňujete tak dostať z nasadenej techniky maximum. 

Je mi ľúto, že to nie je samozrejmosť, ale o to viac si treba vážiť 

tých, čo robia správnu vec. Ak pri parkovaní neponecháte na ceste dosta-

tok miesta na prejazd v oboch smeroch alebo dostatok miesta na prejazd 

jedného vozidla v jednosmerke – minimálne 3 metre v každom smere, 

potom je to dopravný priestupok. Obec nemá právomoc riešiť dopravné 

priestupky, táto právomoc je vyhradená dopravnej polícii, ktorá to však 

z dôvodu nedostatku kapacít prehliada. 

Pokuta za dopravný priestupok by obci aj tak nijako nepomoh-

la – skončila by v štátnom rozpočte. Za bezohľadnosť sa v tomto prípade 

trestáme sami. Strojník nemôže na radlicu pritlačiť, aby ho náhodou ne-

vymrštila do stojaceho vozidla, občas musí radlicu zodvihnúť, aby vôbec 

prešiel. Potom sa dostávame do situácií, keď výjazdy trvajú zbytočne 

dlho a následne ostávajú hrubé vrstvy ujazdeného snehu s vyjazdenými 

koľajami. Ťažký mechanizmus predsa potrebuje na prácu aj trochu prie-

storu. Autá stojace na miestnych komunikáciách nám takisto znemožňujú 

využitie špeciálnej techniky na posyp ciest – rozmetadiel, každý výjazd 

s rozmetadlom by vytváral poistné udalosti, keď vymrštený štrk poškodí 

lak stojacim vozidlám. Pred pár rokmi sme tu už také situácie mali a žiaden 

dodávateľ služieb zimnej údržby si to nechce zopakovať, pretože namiesto 

práce v teréne rieši poistné udalosti a „nezarobí si ani na slanú vodu“, ale 

čo je najdôležitejšie pre nás ako objednávateľa služby zimnej údržby – ob-

jednaný stroj stojí (nie z vlastnej viny) a nerobí to, čo by mal. Už viac rokov 

v rámci zimnej údržby sypeme štrk priamo z radlice nakladača alebo ručne 

lopatami. Je to zdĺhavé, málo efektívne, ale nemáme inú možnosť, hoci by 

sme oveľa radšej používali rozmetadlo.

Preto Vás prosím, skúste prehodnotiť svoje správanie sa ohľadom 

parkovania na miestnych komunikáciách. Vy, čo stále parkujete na cestách, 

si zbytočne kazíte susedské vzťahy, ohrozujete iných a riskujete škodu na va-

šom vlastnom majetku. Pritom tých 15 m2 na bezpečné zaparkovanie moto-

rového vozidla vo dvore sa dá odhádzať aj ručne za 10 minút.

Stále platí, že o kvalite života často rozhodujú maličkosti. Ak pomô-

žete s drobnosťou, často tým urobíte niekomu obrovskú radosť. A naopak, 

drobné schválnosti, ale aj neúmyselné vybočenia z toho, čo vnímame ako 

správne, vedia v konečnom dôsledku napáchať veľa zlého. Myslime na to 

aj pri takej rutinnej činnosti ako je parkovanie. 

Rok 2019 sa nám už síce rozbehol, ale zaželať ľuďom dobro je vhod-

né v akomkoľvek termíne. Želám Vám z celého srdca pevné zdravie, veľa 

lásky, Božie požehnanie a aj kus šťastia, aby sme zažili veľa pekného. 

Ing. Anton Tkáčik 

starosta obce



V roku 2018 sa narodilo 14 detí (5 dievčat a 9 chlap-
cov). 
Zomrelo 16 obyvateľov (5 žien a 11 mužov). 
Prisťahovalo sa 31 obyvateľov (17 žien a 14 mužov). 
Odsťahovalo sa 27 obyvateľov (13 žien a 14 mužov). 
Celkový počet obyvateľov SR s trvalým pobytom 
k 31.12. 2018 je 1492 (767 žien a 725 mužov). 
Počet cudzincov s trvalým pobytom: 4. 

Na prechodný pobyt je prihlásených 44 obyvateľov Slo-
venskej republiky (22 žien a 22 mužov) a 10 cudzincov. 

Najviac sa vyskytujúce krstné mená obyvateľov s trva-
lým a prechodným pobytom v obci Radoľa bez rozdie-
lu veku:
Ženské krstné mená:
Mária (47), Anna (44), Jana (43), Katarína (31), 
Zuzana (27), Viera (19), Helena (18), Lenka (18), 
Martina (18), Eva (16).
Mužské krstné mená: 
Peter (57), Ján (38), Jozef (34), Milan (33), 
Miroslav (32), Pavol (28), Martin (28), Štefan (28), 
Michal (22), Jaroslav (18), 
Štatistika mien, ktorými najčastejšie pomenovali rodi-
čia svoje deti v roku 2018: ani jedno meno sa medzi 
novonarodenými deťmi neopakovalo: 
Timotej, Viktória, Ján, Marek, Michaela, Adam, Marko, 
Peter, Linda, Eliška, Viktória, Peter, Michal, Mateo. 

Priemerný vek obyvateľov s trvalým pobytom je
 40,79 (ženy 42,06, muži 39,45). 
Počet detí mladších ako 15 rokov je  235 

(116 dievčat a 119 chlapcov).
Počet obyvateľov starších ako 15 rokov je  1 257

(651 žien a 606 mužov).
Počet obyvateľov mladších ako 18 rokov je  275

(136 žien a 139 mužov).
Počet obyvateľov od 18 do 60 rokov je  871 

(432 žien a 439 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 60 rokov je  346 

(199 žien a 147 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 75 rokov je  93

(62 žien a 31 mužov).

Počet obyvateľov starších ako 80 rokov je  58 
(43 žien a 15 mužov).

Najstarší obyvateľ obce má 95 rokov. 

Najviac sa vyskytujúce priezviská obyvateľov s trvalým 
a prechodným pobytom v obci Radoľa spolu v muž-
skom a ženskom tvare:
Svrček – Svrčková (82), Macuš – Macušová (51), 
Andel – Andelová (34), Kultan – Kultanová (28), 
Kriváček – Kriváčková (27), Holtan – Holtanová (22), 
Javorík – Javoríková (20), Kuriak – Kuriaková (17), 
Kubala – Kubalová (17), Kubík – Kubíková (17).

Najkratšie priezvisko obyvateľa obce je zložené z troch 
písmen. Najdlhšie priezvisko obyvateľa obce je zlože-
né z trinástich písmen. 

Počet skolaudovaných stavieb so súpisným číslom: 
4 (rodinné domy)
Prehľad o počte obyvateľov spolu na uliciach:
Do Kaštieľa – 37
Do Majera – 44
Jaššová cesta – 62
Kysucká cesta – 54
Lány I. – 46
Lány II. – 150
Na Lúke – 26
Na Tehelni – 93
Pod Dúbravkou – 172
Pod Mokrým – 81
Pod Tehelňou – 31
Skotňa – 22
Stará cesta – 149
Štepnica – 113
Šustkovce – 100
U Kuriakov – 28
Vadičovská cesta – 199
Záhradky – 74
Evidovaní obyvatelia bez súpisného čísla – 11

Celkový počet obývaných stavieb je 425. 

Štatistiky za rok 2018



Kompostéry

Názov projektu :   Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území 
Dolných Kysúc

Kód projektu v ITMS 2014+ :  310011L391
Miesto realizácie projektu :   Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, 

Rudinská, Snežnica
Zmluvná výška NFP:  187 183,25 EUR
Časová realizácia projektu:  2018 – 2019

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Dol-
ných Kysúc.
Predmetom projektu:

>> nákup 1 515 ks kompostérov o objeme 1 050 litrov pre domácnosti
>> nákup 45 ks kompostérov o objeme 1 050 litrov na verejné priestranstvá.

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpa-
du z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obcí.
Za účelom nákupu kompostérov obce zrealizovali podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených 
plôch a počet členov domácností

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

XXXVII. Svätoštefanský zimný výstup na Vreteň 2018
V skoré ráno od 8,00 do 9,30 hod. pri teplote okolo 
1 °C, sa vybralo z Radole od Pivárne u Kultána 491 za-
prezentovaných účastníkov na 37. ročník – tradičného 
výstupu na Vreteň. Skutočný počet bol určite vyšší, 
pretože všetci sa nezapísali a tak účasť určite bola viac 
ako 550 ľudí. 
Počasie na toto ročné obdobie bolo také, ani ona-
ké – taký začiatok zimy, ako keby prišiel Martin na bie-
lom koni. Troška snehu na začiatku chodníka, čiapani-
ca a blato. Aj napriek tomu ľudia šľapali na vrchol, aby 
aspoň trochu odľahčili tie svoje napapané a prekrme-
né brušká. Nôžky a podaktorých bolela aj hlavička, skú-
sení mali zo sebou aj rôzné občerstvenie, pre deti kolá-

čiky, čajík, dospelí zas lepšie tekutiny. Postupne cestou 
vyššie a vyššie bolo viac snehu, no postupne sa stávala 
z chodníka šmýkačka. Tí, čo mali nesmeky – gumové 
mačky, išli ako frajeri, ostatní si zasa užívali srandu, keď 
niekto spadol, to bolo smiechu – ale v dobrom! 
Tesne pod vrcholom turistov privítal turistický prístre-
šok a krásny drevený kríž. Na vrchole sa účastníci za-
písali do vrcholovej knihy návštev, navzájom si pogra-
tulovali a poďme sa zohriať dolu do Obecného úradu 
v Radoli. Väčšinou si cestu späť zvolili trasou ku kapl-
nke na medzivretenie, alebo aj výstupovú trasu. Po-
stupne všetkých 491 zapísaných a prihlásených účast-
níkov zostúpilo v pohode a poriadku do cieľa v Radoli, 
do Obecného úradu. 
Trasa merala približne 11 km a mala viac ako 450m 
prevýšenie.

EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy 



Výsledky volieb starostu a poslancov 
obecného zastupiteľstva v Radoli
Miestna volebná komisia v Radoli na základe výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré 
sa konali v dňa 10. novembra 2018 oznamuje:
Za starostu obce bol zvolený:
Ing. Anton TKÁČIK  počet platných hlasov  505

Kandidáti pre voľbu starostu obce 
Ing. Gabriela BEREŠÍKOVÁ  počet platných hlasov 280
Peter KULTAN  počet platných hlasov 46

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov 
obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu 
získaných platných hlasov:
1. Ing. Ivan KOCÚR  počet platných hlasov 425
2. Ing. Viera ANDELOVÁ  počet platných hlasov 385
3. Ing. Andrea SCHMIDTOVÁ  počet platných hlasov 360
4. Ján ŠUSTEK  počet platných hlasov 339
5. Mgr. Andrea BELANCOVÁ  počet platných hlasov  279
6. Ing. Štefan HUDEC  počet platných hlasov  276
7. František SIDOR  počet platných hlasov 271 
8. Mgr. Pavol PRIEVOZNÍK  počet platných hlasov 265
9. Gabriela DRNDOVÁ  počet platných hlasov 239

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení 
za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí 
podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Mgr. Tomáš PAKANEC  počet platných hlasov 236
2. Ing. Peter KUBÍK  počet platných hlasov 206
3. Peter KULTAN  počet platných hlasov 199
4. Mgr. Erika JANTOŠÍKOVÁ  počet platných hlasov 191 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov  1 220
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  846 (69,34 %)
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do obecného zastupiteľstva   832
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby starostu obce  831

Obecné zastupiteľstvo zriadilo pre volebné 
obdobie 2018 – 2022 :
komisia pre financie a sociálne veci:

>O Ing. Viera Andelová  – predseda
>O Ing. Andrea Schmidtová
>O Ing. Peter Kubík

komisia pre výstavbu a životné prostredie:
>O Ing. Ivan Kocúr  – predseda
>O Ján Šustek
>O František Sidor
>O Ing. Štefan Hudec
>O Ing. Emília Meriačová

komisia pre šport, kultúru a školstvo:
>O Mgr. Andrea Belancová  – predseda
>O Mgr. Pavol Prievozník
>O Gabriela Drndová
>O Ján Šustek
>O Mgr. Vladimír Hromádka
>O Mgr. Tomáš Pakanec
>O Ing. Jozef Macúš

komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov obce:

>O Ján Šustek  – predseda
>O Mgr. Pavol Prievozník
>O Ing. Viera Andelová

Zástupcom starostu je Ján Šustek.

Na Obecnom úrade v Radoli každý účastník obdržal 
pamätný list, pohárik, magnetku s logom výstupu 
a malé občerstvenie. Okrem toho mnoho mimoriad-
nych cien obdržali viacerí účastníci, napr.:
Najmladšia účastníčka: Matejninová M. 22-mesačná
Najstarší účastník: Šimun J., 86-ročný 
Najvzdialenejší účastníci: Maca J. + J + M + P – Ho-
landsko

Najvernejší oddiel: Sokol Žilina a ŠKT KNM
Najpočetnejšia rodina: Dubeňová – 14 členov Radoľa

Patrí sa poďakovať ľuďom, čo majú dobré srdce a po-
môžu finančnými a vecnými darmi k tejto turistickej 
akcii, ktorá patrí k najväčším a najlepším vrcholovým 
akciám na severe Slovenska.
Ďakujem:
Sklenárstvo u Jakuba, Obec Radoľa, 
Pohostinstvo u Mičiana, Code s.r.o., Drogéria Bona, 
Stavbyt Radola, Tlačiareň Jánošík, Piváreň u Kultána, 
K&K s.r.o., Mestský úrad KNM, Občerstvenie Zásek, 
Hostinec u Pražačky, Marpal s.r.o., Čistiace práce 
KNM, Station PUB DOALL s.r.o

Horám zdar!

Šport klub turistiky – Kysucké Nové Mesto
Teodor Bráciník



jubilanti
Každoročne v októbri pozýva Obecný úrad pri príle-
žitosti mesiaca úcty k starším jubilantov, ktorý počas 
kalendárneho roku oslávili okrúhle výročie, na pose-
denie v sále Obecného úradu. 

Pozvaných hostí potešili kultúrnym programom žiaci 
radoľskej Základnej školy s materskou školou. Stretnu-
tie sa uskutočnilo 24. 10. 2018.

Mikuláš
V predvečer sviatku Svätého Mikuláša zavítal aj k nám 
do Radole v sprievode anjela a čerta kamarát všetkých 
detí od 0 do 100 rokov Svätý Mikuláš.
Krátku zastávku si urobil pri materskej škole, zastavil 
sa pri zvonici, prišiel do Štepnice a púť po obci zakon-
čil Pri Lipách. Všade ho privítali deti v sprievode rodi-
čov, ktoré mu pomohli rozsvietiť vianočné stromčeky 
na verejných priestranstvách. Ako odmenu za odreci-

tované básničky a riekanky ako aj pomoc pri rozsve-
covaní stromčekov Mikuláš spolu s anjelom odmenili 
najmenších malým balíčkom dobrôt.
Vianočné stromčeky Pri Lipách a v Štepnici daroval 
obci pán Juraj Kultan, pri zvonici stromček venovali 
Pozemkové spoločenstvá.

Ďakujeme.



I
Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16. 3. 2019 od 7.00 do 22.00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republi-

ky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb 
konať

v sobotu 30. 3. 2019 od 7.00 do 22.00 h.
II

Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, 

ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej 
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody 
z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III
Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republi-
ky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb 
dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je
>O výkon trestu odňatia slobody,
>O právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 

zahladené,
>O pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania vo-
lieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v kto-
rého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu 
o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací 
preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho 
preukazu. 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek vo-
lebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb 
prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. 
Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho 
preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sú-
časne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak, 
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pra-
covných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo 
volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pra-
covných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo 
volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom 
sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webo-
vé sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
>O meno a priezvisko,
>O rodné číslo,
>O štátnu príslušnosť,
>O adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
>O korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná 

od adresy trvalého pobytu).
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pre-
do dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 
29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
>O meno a priezvisko,
>O rodné číslo,

>O štátnu príslušnosť,
>O adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiados-
ti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia 
žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou 
zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací pre-
ukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občian-
skeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba 
je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miest-
nosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím pre-
ukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V
Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej vo-
lebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi 
na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom 
hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková 
volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi 
hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 ro-
kov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň 
konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slo-
venského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné 
vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takého-
to voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom 
doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. 
Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku 
s odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková 
volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlaso-
vacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať 
svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič 
zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. 
Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne uprave-
ný hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky 
na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť 
okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zá-
kona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen 
okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru 
na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hla-
sovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdra-
votných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú 
komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územ-
nom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zape-
čatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených 
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 33 eur.

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky  
sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča



Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok  7.00–15.30
Utorok  7.00–15.00
Streda  7.00–16.30
Štvrtok  7.00–15.00
Piatok  7.00–13.00
Obedná prestávka  polhodina v čase  

medzi 11.00–12.00

Telefón: 041/421 32 33
Mobil:  0911/951 305,  

0911/480 555
Správca cintorína: 0904/765 776
E-mail:  podatelna@radola.sk
Web:  www.radola.sk

Kontakty

Navždy nás opustili
Ladislav Lisko (66 rokov)

Anna Brodňanová (80 rokov)
Stanislav Dršman (74 rokov)

Jozef Pakan (64 rokov)
Ján Trnka (65 rokov)

Štefan Kultan (63 rokov)
Katarína Ščambová (66 rokov)

Pavol Tremboš (68 rokov)
Miroslav Zradula (53 rokov)
Slávka Macúšová (44 rokov)
Ladislav Kokles (54 rokov)

Odpočívajte v pokoji!

Narodenie detí
Eliška Čičmanová

Viktória Vojtašová
Peter Kršiak

Michal Perinay
Mateo Padych

Najmenších spoluobčanov v našej obci 
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa 

zdravia a úspechov pri výchove!

Manželstvo uzatvorili
Ing. Marián Buček a Mgr. Lenka Grajcaríková

Branislav Kultán a Dominika Vavrová
Martin Fojtík a Viera Hartiníková

Štefan Kočiš a Renáta Ondrúšková
Miloš Pechal a Veronika Krkošová

Tibor Sovík a Terézia Turková
Šimon Elischer a Katarína Ondrúšková

Pavol Guzma a Eva Pijáková
Adam Jendryščík a Dominika Trnovská 
Patrick Matyáš a Angelika Jalovičárová

Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

Pripravujeme
2. marca 2019 – sobota
Fašiangový sprievod po obci a pochovávanie basy

2. – 3. marca 2019 (sobota a nedeľa)
Ultimate frisbee
Halové majstrovská Slovenska žien a juniorov 
Miesto – športová hala v Radoli

30. – 31. marca 2019 (sobota a nedeľa)
Ultimate frisbee
Halové majstrovská Slovenska seniorské v zmiešanej kategórii
Miesto – športová hala v Radoli

29. júna (sobota)
Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa – XXV. ročník

5. júla (piatok – sviatok sv. Cyrila a Metoda)
Radoľské hody
Radoľský jarmok
Výstup na Vreteň

Zápis detí
do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2019/2020 
v Základnej škole s materskou školou v Radoli bude v dňoch 
8. a 9. apríla 2019 .

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy 
na školský rok 2019/2020 bude v priebehu mesiaca máj 
2019.

Podrobnejšie informácie k žiadostiam a zápisu nájdete 
od marca na stránke školy, obce a tiež priamo v priestoroch 
materskej a základnej školy. môžete sa informovať telefo-
nicky, prípadne aj e-mailom. Kontakty sú na webstránke 
ZŠ s MŠ, Radoľa 326

http://www.zsradola.edu.sk




