
U Z N E S E N I A 

 z 21.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce  Radoľa, ktoré sa konalo  

dňa 06. 11. 2017 od 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Radoli  

 

Obecné zastupiteľstvo v Radoli v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   

neskorších predpisov: 

 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

194/2017 Informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 20. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Radoli zo dňa  11. 09. 2017.  

197/2017 Informácie o dotáciách 25 000 Eur od Slovenského futbalového zväzu na 

vybudovane pomocného ihriska s umelou trávou – bude súčasťou rozpočtu na 

rok 2018. 

201/2017 Ponuku JUDr. Petra Strapáča o bezplatnom právnom poradenstve pre 

obyvateľov obce.  

203/2017 1. Návrh nájomnej zmluvy Miroslava Kriváčka  zo dňa 1. 10. 2017 na nájom 

budovy ŠK Radoľa. 

2. Žiadosť Jána Vašinu a Renáty Vašinovej o vydanie stanoviska obce 

k pripravovanému zámeru k výstavbe rodinného domu. 

3. Postúpenie časti podania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Žiline spisová značka KRPZ-ZA-OKS-Sť-

84/2017 zo dňa 12. 10. 2017. 

 

II.  SCHVAĽUJE 

192/2017 Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 06. 11. 2017 

s doplnením:  

- bod 12 „Kritická situácia na križovatke v Radoli 1/11“ 

193/2017 Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Viera Andelová, Ing. Peter Kubík  

Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Andrea Belancová 

195/2017 Odkúpenie podielov v parcelách EKN 11/2 v podiele 1/1 o výmere 222 m2 (LV 

1807) a v parcele EKN 11/3 v podiele ¼ o celkovej výmere 130 m2 v zmysle 

predloženého podania zo dňa 12. 9. 2017. 

196/2017 1. Odkúpenie pozemku parcelné číslo KN C 1816/2 o výmere 5035 m2, na 

ktorom sa nachádza cesta v lokalite na Tehelni.   

 2.Kúpnu cenu 1 Euro  za celú parcelu. 

3. Následne prevzatie doterajšej súkromnej cestnej komunikácie do siete 

miestnych komunikácií po nadobudnutí právoplatnosti a účinnosti kúpnej 

zmluvy. 

4. 28. február 2018 ako najneskorší možný termín podpisu kúpnej zmluvy, ak 

predávajúci kúpnu zmluvu do dňa 28. februára 2018 nepodpíše, toto uznesenie 

č. 196/2017 stráca platnosť v deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty. 

198/2017 Navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie pre Základnú školu s materskou 

školou v Radoli o 7 000,- Eur.  

199/2017 Rozpočtové opatrenie č. 6/2017.  



200/2017 Odpis nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 311,96  Eur voči obci Kysucký 

Lieskovec. 

 

 

III. POVERUJE 

195/2017 1.Obecný úrad v Radoli osloviť pani Považanovú o povinnosť ponúknuť      

 podiely spoluvlastníkom. 

2.Obecný úrad v Radoli pripraviť kúpno-predajnú zmluvu a zabezpečiť  

následný vklad do katastra nehnuteľností. 

202/2017 Obecný úrad kontaktovať Slovenskú správu ciest a vyzvať na odstránenie 

havarijného stavu  komunikácie na svetelnej križovatke 1/11 v Radoli. 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komisia:  

 

Ing. Viera Andelová  .............................................. 

 

Ing. Peter Kubík  .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Anton  T k á č i k                                                                                                            

                 starosta obce  
 


