
UZNESENIA 

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Radoľa   

konaného dňa 28. novembra 2022  na Obecnom úrade v Radoli 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva.  

2. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 

3. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

4. Určenie mesačného platu starostu obce.  

 

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo  v Radoli  

A. Berie na vedomie 

1. Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu  

B. Konštatuje, že  

1. Novozvolený starosta obce Ing. Anton Tkáčik zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin 

Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea 

Schmidtová, Ján Šustek. 

 

 

2. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 

  

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Radoli poveruje poslanca Ing. Ivana Kocúra zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

H l a s o v a n i e :  

Za: 7 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, 

Ing. Štefan Hudec, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  1 (Ing. Ivan Kocúr) 

(hlasovalo 8 poslancov) 

 

 

3.Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov. 

Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje: 

1. Komisiu pre financie a sociálne veci  

A) v o l í 



a) predsedu komisie : Ing. Andrea Schmidtová 

b) členov komisie:   

- poslancov: Ing. Viera Andelová, Martin Dubeň 

- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Peter Kubík, Mgr. Zdenko 

Tichý 

2. Komisiu pre výstavbu a životné prostredie 

A) v o l í 

a) predsedu komisie: Ing. Ivan Kocúr 

b) členov komisie:  

- poslancov: Ing. Štefan Hudec, Ján Šustek 

- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Štefan Kultan, Ing. Emília 

Meriačová 

 

3. Komisiu pre šport, kultúru a školstvo: 

Obecné zastupiteľstvo prerokuje personálne zloženie komisie na nasledujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

4. Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.  

Voľba jej členov sa bude konať na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

H l a s o v a n i e :  

Za: 8 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, 

Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 8 poslancov) 

 

 

4.Určenie mesačného platu starostu obce.  

 

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Radoli schvaľuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 

pred voľbami základný mesačný plat starostovi obce Ing. Antonovi Tkáčikovi  zvýšený o 25 %.  

 

H l a s o v a n i e :  

Za: 8 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, 

Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 8 poslancov) 

 

 

 

 

 

  

 Ing. Anton T k á č i k 

               starosta obce 

 


