
U Z N E S E N I A 

 z 3.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce  Radoľa, ktoré sa konalo  

dňa 13. 03. 2023 o 17.30 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 

22/2023 Informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 2. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Radoli zo dňa 19.12.2022. 

28/2023 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022. 

33/2023 Informácie starostu obce o priebehu pozemkových úprav v obci.  

 

II. SCHVAĽUJE 

21/2023 Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 13. 03. 2023 uvedený 

v pozvánke so zmenou poradia bodov a to bod 11 presunúť na bod 4. Ďalšie 

nasledujúce body programu budú prečíslované. 

23/2023 1. udelenie slova Stanislavovi Kohútovi a Miroslavovi Macúšovi, zástupcom 

DHZ. 

  2. Vytvorenie položky v rozpočte obce - požiarna ochrana. 

3. Dotáciu pre Dobrovoľný hasičský zbor Radoľa vo výške 4 000 Eur.  

27/2023 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radoľa  na 1. polrok 2023. 

31/2023 Rozpočtové opatrenie č. 1/2023. 

III. UZNÁŠA SA 

24/2023 na Všeobecne záväznom nariadení obce Radoľa č. 1/2023 o podmienkach 

držania psov na území obce. 

25/2023 na Všeobecne záväznom nariadení obce Radoľa č. 2/2023 o pravidlách na 

udržiavanie čistoty v obci. 

26/2023 na Všeobecne záväznom nariadení obce Radoľa č. 3/2023 o ochrane verejnej 

zelene. 

IV. POVERUJE 

29/2023 Komisiu pre výstavbu a životné prostredie prerokovaním problematiky 

nesprávneho parkovania vozidiel v obci.  

30/2023 Komisiu pre výstavbu a životné prostredie prerokovaním problematiky  

poškodenia miestnej komunikácie na ulici Skotňa a Informácie o postupe pri 

udelení kolaudačného rozhodnutia pre „Novostavbu rodinného domu, elektrická 

a kanalizačná prípojka, prístrešok a oplotenie“ stavebníkov Ing. M. Kotvas 

a Ing.  Monika Pavlátová. 

32/2023 Obecný úrad zistiť možnosti komerčného úveru na investičné akcie v obci.   

 

Návrhová komisia:  

 

Ing. Ivan Kocúr  .............................................. 

 

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

 

Ing. Anton  T k á č i k                                                                                                            

                 starosta obce  

 

Zverejnené:  21.03.2023 


