
OBEC RADOĽA 

Radoľa, 26.08.2020 

U Z N E S E N I A 

 z 10.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radoľa, ktoré sa konalo  

dňa 24.08.2020 od 17.00 hod. v budove Obecného úradu  Radoľa  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení   neskorších predpisov: 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

85/2020 informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 9. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Radoli zo dňa 25. 05. 2020.  

87/2020  Vyhodnotenie – čerpanie rozpočtu Obce Radoľa k 30. 06. 2020.  

91/2020 Správu statika z mimoriadnej prehliadky objektu budovy ŠK Radoľa.  

92/2020  Informáciu o bikesharingu na území mesta Kysucké Nové Mesto a obcí Radoľa 

a Povina. 

 

II. SCHVAĽUJE 

84/2020  Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 24.08.2020  uvedený 

v pozvánke s vypustením bodu 10 -  Správa  kontrolórky obce z kontroly č. 3 a 

4 a ďalšie body budú následne prečíslované. 

88/2020  Dotáciu pri budovaní Kysuckej cyklotrasy v sume 2000 Eur.  

89/2020 Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc v zmysle návrhu Vlády SR zo dňa 12. 08. 

2020, ktorý Vláda SR schválila ako materiál pod názvom: „Návrh na poskytnutie 

návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 

výpadku dane z príjmov za rok 2020. 

90/2020 Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – úpravu, zmenu rozpočtu.  

 

III. POVERUJE  
86/2020 komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Radoľa a to: komisiu pre financie 

a sociálne veci, komisiu pre výstavbu a životné prostredie, komisiu pre šport, 

kultúru a školstvo prerokovať žiadosť p. Vladimíra Cenigu o usporiadanie 

vlastníckych pomerov - odpredaj pozemku v termíne do 15. októbra 2020.   

89/2020 Obecný úrad v Radoli požiadať o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z dôvodu pandémie novým 

koronavírusom Covid-19 a zabezpečiť všetky administratívne požiadavky, 

nevyhnutné pre schválenie žiadosti o kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb. 

 

Návrhová komisia:  

 

Ing. Viera Andelová  ............................................... 

 

Mgr. Pavol Prievozník  .............................................. 

 

 

Ing. Anton  T k á č i k                                                                                                            

                 starosta obce  

Zverejnené:  26.08.2020 


