
OBEC RADOĽA 

U Z N E S E N I A 

 zo 7.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce  Radoľa, ktoré sa konalo  

dňa 16. 12. 2019 od 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Radoli  

 

 

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

v znení   neskorších predpisov: 

 

I. BERIE NA VEDOMIE 

48/2019 Informácie starostu obce ku kontrole uznesení zo 6. zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Radoli zo dňa 30.09.2019.  

60/2019 Návrhy rozpočtu obce Radoľa na roky 2021, 2022. 

 

 

II. SCHVAĽUJE 

47/2019 Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 16. 12. 2019 uvedený 

v pozvánke s doplnením o bod 22 Prehodnotenie zmluvy o dočasnom užívaní 

pozemku KNC 175/10 o výmere 114 m2.  

49/2019 Predkladanie rozpočtu obce Radoľa na roky 2020, 2021, 2022 v zmysle novely 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez programovej 

štruktúry. 

50/2019 Pozmeňujúce návrhy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne  odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa:  

1. v § 16 bod f, číslo 1) sumu 10 Eur/m2 zmeniť na 15 Eur/m2,  

2. v § 16 bod f, číslo 2) sumu 7 Eur/m2 zmeniť na 10 Eur/m2, 

3. v § 20 sadzbu dane sumu 0,60 Eur zmeniť na 1,00 Eur na osobu 

a prenocovanie. 

51/2019  Odborné stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radoľa na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 – 2022. 

52/2019 Pre futbalový oddiel ŠK Radoľa príspevok na činnosť vo výške 13 500 Eur. 

53/2019 1.   Udelenie slova Ing. Alojzovi Šustekovi, predsedovi stolnotenisového oddielu 

2. Udelenie slova Tomášovi Svrčkovi, členovi stolnotenisového oddielu 

3. Udelenie slova Mgr. Vladimírovi Hromádkovi, riaditeľovi ZŠ s MŠ v Radoli 

4. Dotáciu pre Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa v roku 2020 vo výške 1 100 

Eur. 

54/2019 Dotáciu  1000 Eur na činnosť Florbalového oddielu ŠK Radoľa v roku 2020. 

55/2019 Dotáciu  na činnosť Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska  

Radoľa v roku 2020 vo výške 700 Eur. 

 

56/2019 Dotáciu na prípravu publikácie s pracovným názvom „Dolné Kysuce po roku 

1989“ vo výške 970 Eur. 

57/2019 Príspevok na úhradu dopravných výkonov mestskej hromadnej dopravy, linka č. 

3 vo výške 2 664 Eur ročne od 01. 01. 2020.  
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58/2019 V rámci rozpočtu pre Základnú školu na rok 2020: 

- na originálne kompetencie 207 328 Eur, 

- spolufinancovanie projektu Škola pre život 2 525 Eur. 

59/2019 Kalendár kultúrno–športovo–spoločenských podujatí v obci Radoľa na rok 

2020, ktoré sú podporované z rozpočtu obce Radoľa:  

- Mládežnícky turnaj o pohár starostu obce – florbal  - január alebo február   

(prázdniny – zimné alebo jarné)          

- Radoľská zabíjačka -   1-3 týždne pred fašiangovým sprievodom 

- Fašiangový sprievod + pochovávanie basy  - sobota pred popolcovou 

stredou 

- Vítanie detí  - Posledná streda v marci  (termín závisí aj od chrípkových 

epidémií), pozývame rodiny s deťmi narodenými v predchádzajúcom 

kalendárnom roku (od 1.1 do 31.12.) 

- Veľkonočná zábava – veľkonočná nedeľa 

- Stavanie májov  -  cca 30 apríl 

- Deň Matiek  - 2 . nedeľa v máji 

- Váľanie májov – 31. máj 

- Radoľská heligónka  - druhá polovica mája resp. jún – nedeľa popoludní 

- Deň otcov – florbalový turnaj zmiešaných rodinných družstiev + 

sprievodné aktivity 

- Pálenie jánskeho ohňa – „Vajan“  jún 

- Pľacový turnaj o pohár starostu obce – futbal – posledná sobota v júni 

(týždeň po dni otcov), už niekoľko rokov podujatie s oslavou dňa otcov 

spájame, termín súvisí so súťažným kalendárom futbalistov – nemôže sa 

prelínať s posledným súťažným kolom, bez večernej diskotéky 

- Radoľské hody  5. júla 

- Radoľský jarmok + hodový výstup na Vreteň 

- Denný tábor pre deti v čase prázdnin  - júl, august 

- Pľacový turnaj o pohár starostu obce – stolný tenis   - september (2-3 

sobota) – pred stolno-tenisovou súťažnou sezónou 

- Posedenie s jubilantmi – mesiac úcty k starším  - predposledná streda 

v októbri  (nie je to týždeň pred dušičkami a zároveň majú deti maximum 

času na nácvik programu) 

- Svätý Mikuláš – rozsvietenie vianočných stromčekov  5. decembra večer 

- Zaháňači  - Mikuláš, Lucie  - sprievody v maskách s viac ako 70 ročnou 

tradíciou 

- Svätoštefanský výstup na Vreteň 

- Štefanská zábava 

60/2019 Rozpočet obce Radoľa na rok 2020. 

61/2019 Rozpočtové opatrenie č. 6/2019. 
62/2019 Odpredaj pozemkov parcelné číslo CKN 26/3 o výmere 15 m2 a EKN 1908/2 

o výmere 18 m2  zapísaných na LV č. 1810  z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa za cenu 20 Eur/m2. Náklady prevodu hradí kupujúci.  

63/2019 Upresňujúce pripomienky, ktoré poslanci navrhujú zapracovať do nájomnej 

zmluvy: 

- Spôsob využitia parcely: miestna komunikácia 

- Iné podmienky: zmluva nadobudne účinnosť po odstránení terajšieho 

betónového plota, tak aby bol vytvorený prejazd v šírke minimálne 3 m. 
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- Inštalácia akéhokoľvek zariadenia alebo prekážky, ktorá znemožňuje 

bezpečný prejazd motorových vozidiel (napr. rampa, betónový alebo 

oceľový zátaras, hromada vysypaného materiálu a podobne) je dôvodom 

na okamžitú výpoveď zmluvy zo strany obce.  

64/2019 Prehlásenie, že na parcele EKN 1939/3 o celkovej výmere 2 366 m2 

v katastrálnom území obce Radoľa sa dodnes nachádza stavba – pôvodná cesta 

III. triedy do Horného Vadičova, ktorá bola vybudovaná v šesťdesiatych rokoch 

dvadsiateho storočia v trase pôvodnej historickej cesty.  

Obec Radoľa obnovila svoju samostatnosť na základe referenda v roku 1993 

a v rámci delimitácie neboli obci prevedené nijaké písomné dokumenty, ktoré 

by túto skutočnosť potvrdzovali. Takéto dokumenty sa v obci Radoľa nepodarilo 

získať ani dodatočne pri pátraní v archívoch. Vzhľadom na to, že stavba cesty 

bola realizovaná pred rokom 1976 a nadobudnutím účinnosti súčasného 

stavebného zákona, nie je ani predpoklad, že takéto dokumenty by mohli byť 

zachované. 

65/2019 Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na 1. polrok 2020. 

66/2019 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nezmenenú cenu nájomného za časť pozemku 

C KN č. 175/10 v k. ú. Radoľa o výmere 114 m2  t. j. v sume 200 Eur na rok 

2020.  

 

III. NESCHVAĽUJE 

50/2019 Pozmeňujúci návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne  odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa : v § 32 

ods. 1 sadzbu paušálneho poplatku zo sumy 0,0519 Eur za osobu a kalendárny 

deň (19 Eur ročne)  zmeniť na 0,0547 Eur za osobu a kalendárny deň (20 Eur 

ročne). 

 

IV. UZNÁŠA SA na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Radoľa. 

 

 

Návrhová komisia:  

 

Mgr. Pavol Prievozník .............................................. 

 

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

 

 

Ing. Anton  T k á č i k                                                                                                            

                 starosta obce  

Zverejnené:  19.12.2019 

 


