
OBEC RADOĽA 

Radoľa, 27.09.2021 

 

U Z N E S E N I A 

 zo 14.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radoľa, ktoré sa konalo  

dňa 27. 09. 2021 od 17.00 hod. v budove súp. číslo 341 – ŠK Radoľa  

 

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

v znení   neskorších predpisov: 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

128/2021 Informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 13. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Radoli zo dňa 28. 06. 2021.  

129/2021 Vyhodnotenie rozpočtu Obce Radoľa k 30. 06. 2021. 

132/2021 Obecný úrad bude pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 vychádzať zo súčasných 

priorít a pokračovať podľa predchádzajúceho rozpočtu. 

122/2021 Informácie starostu obce o priebehu projektu pozemkových úprav. 

135/2021 Správy z kontrolnej činnosti č. 1/2021 a 2/2021 hlavnej kontrolórky obce 

Radoľa. 

136/2021 Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav v k. ú. Radoľa. 

137/2021 Informácia o príprave strategického dokumentu Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja  obce Radoľa. 

 

II. SCHVAĽUJE 

127/2021 Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 27. 09. 2021 

uvedený v pozvánke 

130/2021 Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – úpravu, zmenu rozpočtu. 

131/2021 Predkladanie rozpočtu obce Radoľa na roky 2022, 2023, 2024 v zmysle zákona 

583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez programovej štruktúry. 

133/2021 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radoľa na 2. polrok 2021 v 

zmysle predloženého návrhu. 

 

III. SÚHLASÍ  

134/2021 s vybudovaním samoobslužného výdajného a podacieho boxu a súhlasí s 

prenájmom časti pozemku, kde bude osadený samoobslužný box. Výmera 

prenajatej časti pozemku je 0,68 m2, nájomné 1 € bez DPH za celú dobu trvania 

nájomného vzťahu. Umiestnenie výdajného boxu obecné zastupiteľstvo 

navrhuje v dolnej časti obce napr. pri obecnom úrade alebo inom vhodnom 

pozemku vo vlastníctve obce. 

 

Návrhová komisia:  

 

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

 

František Sidor ............................................... 

 

Ing. Anton  T k á č i k                                                                                                            

                 starosta obce  

Zverejnené:  30.09.2021 


