OBEC RADOĽA
UZNESENIA
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radoľa, ktoré sa konalo
dňa 07.02.2022 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
152/2022
Informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 15. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Radoli zo dňa 20.12.2021
157/2022
Informáciu starostu obce o priebehu projektu pozemkových úprav v k.ú. Radoľa.

II. SCHVAĽUJE
151/2022
Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 07.02.2022 so
zmenou poradia bodov programu, bod 5 - Prenájom priestorov v budove ŠK
Radoľa z dôvodu osobitného zreteľa a bod 6 - Oprava plochej strechy a výmena
okien na budove ŠK Radoľa presunuté za bod 11 - Informácia o priebehu
projektu pozemkových úprav v k. ú. Radoľa.
Body programu budú prečíslované v zmysle zmeny.
153/2022
Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Radoľa č.1/2008 o verejnom
poriadku a verejnej čistote zo dňa 23.05.2008.
155/2022
Rozpočtové opatrenie obce Radoľa č.1/2022.
156/2022
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na 1. polrok 2022.
158/2022
Prenájom priestorov v budove ŠK Radoľa z dôvodu osobitného zreteľa
Predmet prenájmu:
Budova ŠK Radoľa č.341, prvé poschodie – časť ( okrem zasadacej miestnosti,
archívu, bytu správcu a vstupného schodiska ).
Budova ŠK Radoľa č.341 sa nachádza na parcele č.2118 s výmerou 581 m2
v k.ú. Radoľa, LV č.601
Podmienky prenájmu:
- minimálny mesačný nájom 400 €
- platba nájmu 3 mesiace vopred
- doba trvania nájmu na dobu určitú minimálne na 3 roky
- energie bude nájomca uhrádzať zvlášť
- adaptácia priestorov bude na náklady nájomcu
Nájomca:
Samuel Berešík, bytom Horný Vadičov č.169, 023 45 Horný Vadičov.

III. POVERUJE
154/2022
Obecný úrad prípravou nového Všeobecne záväzného nariadenia obce Radoľa
o verejnom poriadku a verejnej čistote v súlade so zmenenou legislatívou.
159/2022
Obecný úrad:
- zabezpečiť opravu plochej strechy ako celku vrátane atík
- zabezpečiť výmenu okien na budove ŠK Radoľa
- rokovať s novým nájomcom o výmene nevyhovujúcich okien za nové,
energeticky efektívnejšie s tým, aby tieto okná korešpondovali s ostatnými
oknami na budove ŠK Radoľa.

OBEC RADOĽA
IV. ODPORÚČA
159/2022 V prípade dohody s nájomcom budovy ŠK Radoľa pripraviť dodatok k nájomnej
zmluve o vzájomnom započítaní výmeny okien s nájomným, respektíve s jeho
časťou.
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