
U Z N E S E N I A 

 z 18.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce  Radoľa, ktoré sa konalo  

dňa 27.06.2022 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 

172/2022 Informácie starostu obce ku kontrole uznesení zo 17. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Radoli zo dňa 23.05.2022. 

 

II. SCHVAĽUJE 

171/2022 Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 27. 06. 2022 uvedený 

v pozvánke. 

175/2022 v budove súpisné číslo 341 nadstavbu prekrytú sedlovou strechou. 

176/2022  prípravu projektu novostavby (prístavby základnej školy) pre účely 

prevádzkovania materskej školy. 

177/2022 VZN č. 1/2022 ktorým sa upravuje VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku 

a čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa, ktorým sa upravuje:  

- Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase školského 

vyučovania: 15 Eur mesačne,  

- Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných školských 

prázdnin:  20 Eur mesačne. 

- Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí je 10 Eur mesačne. 

178/2022 Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2022. 

179/2022 Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 v zmysle predloženého návrhu. 

 

III.URČUJE 

173/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 166 zákona č. 

180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na celé nasledujúce 

volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 



Radoľa:  9, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú 

obec.  

174/2022 Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa podľa § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje na 

nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Radoľa takto: 100 % . 

 

IV.POVERUJE 

176/2022 Obecný úrad v Radoli zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novostavbu 

materskej školy v zmysle pripravovaných grantových schém (Fond obnovy). 

 

 

Návrhová komisia:  

 

Ing. Andrea Schmidtová      .............................................. 

 

Ján Šustek    .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anton  T k á č i k                                                                                                            

                 starosta obce  

 

 

 

Zverejnené:   

 

 


