
OBEC RADOĽA 

 

1 

Zápisnica  
z tretieho  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 25. februára 2019 v sále Obecného úradu v Radoli  

 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik,  starosta obce 

Poslanci: Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, 

Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek 

Ďalší prítomní: Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce, Alena Franeková, zapisovateľka 

(Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1)   

 

Programu rokovania obecného zastupiteľstva uvedený v pozvánke:  

1. Otvorenie 

2.  Schválenie programu zastupiteľstva 

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Zámena pozemku za účelom výstavby parkoviska pri cintoríne 

6. Prenájom pozemkov v okolí kostola, parcelné číslo C KN 918/21 a C KN 918/1  

7. Informácia o priebehu mimoriadnej situácie – snehová kalamita v januári 2019 

8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

9. Informácia o projekte: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho  

odpadu na území Dolných Kysúc 

10. Dodatok č 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radoľa č. 1/2013 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území obce 

Radoľa. 

11. Informácia o všeobecne záväzných nariadeniach obce, ktoré je potrebné prijať prípadne 

upraviť 

12. Správy kontrolórky obce č. 1/HK/2018 a č. 2/HK/2018 o výsledku následnej finančnej 

kontroly  

13. Dopravná situácia na Starej ceste, resp. v obci 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radoli otvoril a viedol Ing. Anton Tkáčik, starosta obce. 

Privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 

deväť. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

 

K bodu 2 Schválenie programu zastupiteľstva 

 

Po oboznámení s jednotlivými bodmi programu uvedeného v pozvánke, starosta obce vyzval 

poslancov o ďalšie návrhy na doplnenie bodov programu. Zo strany poslancov neboli  podané  

žiadne doplňujúce návrhy.  

Starosta obce dal hlasovať za schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,   

Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová)  

proti:  0 
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zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomní pri hlasovaní:  0 

Starosta obce konštatoval, že rokovanie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť schváleným  

programom uvedeným v pozvánke bez zmeny. 

 

K bodu 3 Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 

Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Andrea Belancová, Ján Šustek 

Overovateľov zápisnice v zložení: Mgr. Pavol Prievozník, Ing. Ivan Kocúr 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, 

Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján 

Šustek)  

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomní pri hlasovaní:  0 

Starosta obce konštatoval, že bola schválená návrhová komisia a určení overovatelia zápisnice.  

 

K bodu 4 Kontrola uznesení 
 

Starosta obce prečítal uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17. 12. 2018.  

Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Zo strany poslancov neboli podané žiadne 

doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.  

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 2. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa  17. 12. 2018.  

 

K bodu 5 Zámena pozemku za účelom výstavby parkoviska pri cintoríne 

 

Starosta obce -  Obec  sa o vybudovanie parkoviska usiluje už najmenej 20 rokov. Doteraz tomu 

reálne bránilo to, že obec pri cintoríne Na Koscelisku nevlastnila žiadny vhodný pozemok. 

V roku 2018 sa podarilo urobiť významné kroky, ktoré nám môžu umožniť parkovisko 

vybudovať. 

Zámennou zmluvou sme získali 2016/2 o výmere 971 m2. Po jeho zápise do katastra 

nehnuteľností sme na poslednom zasadnutí OZ 17.12. uznesením č. 12/2018 vyhlásili zámer 

obce Radoľa o zámene parciel v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

ako aj to, že táto zámena je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pre obec Radoľa je 

táto zámena parciel nevyhnutná na realizáciu zámeru vybudovať parkovisku a plochu na 

otáčanie sa vozidiel pri cintoríne a zabezpečenie prejazdu okolo cintorína. 

Pre mňa ako starostu obce je pokračovanie v tomto procese veľmi dôležité, pretože je to v časti 

cintorín prvý bod môjho volebného programu, a takisto v časti, volebného programu, kde 

riešim majetkovoprávne vysporiadanie v obci Radoľa, túto tému riešim. Preto som 

presvedčený, že dotiahnuť tento proces si želajú aj občania našej obce.  

Verím, že dôležitosť tohto parkoviska nikto nebude spochybňovať, parkovanie pri cintoríne je 

dlhodobo veľmi problematické. 
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Zámena bude uskutočnená tak, aby v bezprostrednej blízkosti brány cintorína vznikla ucelená 

plocha, ktorá bude siahať od miestnej komunikácie MK 15 Koscelisko po hranicu parcely 

2016/7.  

Zároveň bude v majetku obce ponechaná časť parcely č. CKN 2016/2 tak, aby sa na nej mohol 

v budúcnosti uskutočniť zámer rozšíriť miestnu komunikáciu MK 15 – Koscelisko tak, aby na 

nej bola možná obojsmerná premávka ako aj výstavba prípadných inžinierskych sietí.  

Zjednodušene – vnútorná časť zákruty k cintorínu bude celá môcť byť využitá ako parkovisko, 

či miesto na otáčanie sa vozidiel.  Súčasná cesta popri plote cintorína smerom do Besného 

potoka alebo k Tehelni sa bude dať kedykoľvek v budúcnosti rozšíriť. 

Za týmto účelom bude potrebné samozrejme vyhotoviť geometrický plán tak, aby ostali 

zachované výmery oboch parciel. 

 

Uznesenie  č. 17/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

I. schvaľuje 

zámenu parciel a to: parcela č. CKN 2016/2 o výmere 971 m2 zapísaná na LV. Č. 2 

v katastrálnom území obce Radoľa – jej časť o výmere 667 m2 s parcelou č. CKN 2016/6 

o výmere 667 m2 podľa geometrického plánu, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zámennej 

zmluvy. 

V zmysle § 9a, ods. 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov je táto zámena prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že pre obec Radoľa 

je táto zámena parciel nevyhnutná na realizáciu zámeru vybudovať parkovisko a plochu na 

otáčanie sa vozidiel pri cintoríne a zabezpečenie prejazdu okolo cintorína. 

Zámena bude uskutočnená tak, aby v bezprostrednej blízkosti brány cintorína vznikla ucelená 

plocha, ktorá bude siahať od miestnej komunikácie MK 15 Koscelisko po hranicu parcely 

2016/7. Zároveň bude v majetku obce ponechaná časť parcely č. CKN 2016/2 tak, aby sa na 

nej mohol v budúcnosti uskutočniť zámer rozšíriť miestnu komunikáciu MK 15 – Koscelisko 

tak, aby na nej bola možná obojsmerná premávka, ako aj výstavba prípadných inžinierskych 

sietí.  

 

II. poveruje  

obecný úrad administratívne zabezpečiť proces zámeny parciel pod parkovisko pri cintoríne. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 8  (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)  

proti:  0 

zdržal sa:  1  (Ing. Viera Andelová) 

nehlasovali:  0 

neprítomní pri hlasovaní:  0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 Prenájom pozemkov v okolí kostola, parcelné číslo C KN 918/21 a C KN 918/1  

 

Starosta obce - Priestranstvo v blízkosti kostola Svätého Cyrila a Metoda, na ktorom sa dnes 

nachádza plocha využívaná na parkovanie pre veriacich a zároveň sú tam umiestnené 

kontajnery na separovaný zber odpadu dnes nevyzerá príliš dôstojne.  
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Asi si my starší pamätáme, že tu bolo dlho umiestnené smetisko, kde občania z okolia sypali 

popol, ale aj prakticky všetky možné druhy odpadu. 

Toto priestranstvo – parcela č. CKN 918/21 a CKN 918/1, bolo v minulosti neoprávnene 

zapísané ako vlastníctvo POD Radoľa. Súd však rozhodol, že vlastníkom tejto parcely sú 

občania Radole združení v Pozemkovom spoločenstve Urbár  Radoľa. 

I keď je toto priestranstvo dlhodobo verejne prístupné bez akýchkoľvek prekážok všetkým 

občanom, nie je možné zo strany obce do tohoto priestranstva investovať inak ako na opravy, 

lebo nie je v majetku obce a nie je ani vysporiadané nájomnou zmluvou. 

Odkúpiť parcelu č. CKN 918/21 a CKN 918/1 od vlastníkov je možné iba teoreticky. Prakticky 

takýto krok nie je možný, pretože je tu podľa LV okolo 500 vlastníkov, viacerí z nich už nežijú, 

takže odkúpenie je aj pri najlepšej vôli nevykonateľné. 

Vo svojom volebnom programe deklarujem záujem postupne vysporiadať verejné priestranstvá 

v obci a takisto po dohode s vlastníkmi pozemkov realizovať parkovú úpravu v okolí kostola. 

Základnou podmienkou ako splniť požiadavky občanov, je začať od majetkovoprávneho 

vysporiadania. Keďže nie je možné pozemky odkúpiť, ostáva nám jediná možnosť a tou je 

prenajatie si pozemkov od vlastníkov. 

S predsedom výboru PS Urbár Radoľa Ing. Štefanom Holtanom sme na túto tému opakovane 

rokovali. Táto dohoda však nezávisí iba od nás dvoch, za obec ju musí schváliť obecné 

zastupiteľstvo a za PS Urbár musí súhlasiť zhromaždenie spoluvlastníkov.  

Moja skúsenosť hovorí, že aj keď sa reálne a dôsledne o uvedené priestranstvo obec Radoľa 

starať nemôže, tak aj tak väčšina občanov bude za vzhľad tohto priestranstva aj tak obviňovať 

starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. 

I keď všetci vieme, že nám týmto ľudia krivdia, asi aj tak uznávame, že tento názor má svoju 

logiku. Preto  beriem svoj diel zodpovednosti s plnou vážnosťou a predkladám Vám svoj návrh 

ako problém riešiť komplexne a neodkladne. 

Ak to mám zhrnúť, navrhujem aby OZ súhlasilo s tým že si obec Radoľa prenajme od PS Urbár  

parcely č. CKN 918/21 a CKN 918/1. 

Účelom prenájmu bude:  

- realizácia výsadby okrasnej zelene -  parkovej úpravy 

- vytvorenie parkovacích miest 

- úprava stojiska kontajnerov na separovaný zber odpadov 

- odvodnenie lokality 

- úprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka 

Nájomné bude v symbolickej výške 1,-- Euro za parcelu / 1 rok 

Doba nájmu minimálne 20 rokov, prípadne na dobu neurčitú. 

Zhromaždenie spoluvlastníkov PS Urbár  Radoľa by malo  mať svoje zasadnutie v marci alebo 

začiatkom apríla 2019. 

 

Uznesenie 18/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

I. SCHVAĽUJE 

prenájom  parcely č. CKN 918/21 a CKN 918/1 v katastrálnom území Radoľa od Pozemkového 

spoločenstva Urbár Radoľa za týchto podmienok: 

Účelom prenájmu bude:  

- realizácia výsadby okrasnej zelene -  parkovej úpravy 

- vytvorenie parkovacích miest 

- úprava stojiska kontajnerov na separovaný zber odpadov 
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- odvodnenie lokality 

- úprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka 

Nájomné bude v symbolickej výške 1,-- Euro za parcelu / 1 rok 

Doba nájmu minimálne 20 rokov, prípadne na dobu neurčitú. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, 

Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján 

Šustek)  

proti:  0 

zdržal sa:  1   

nehlasovali:  0 

neprítomní pri hlasovaní:  0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 7 Informácia o priebehu mimoriadnej situácie – snehová kalamita v januári 2019 

 

V januári tohto roku sme konečne po rokoch mohli zažiť naozajstnú zimu. Naposledy nám takto 

intenzívne snežilo v roku 2012. Podobne ako pred siedmimi rokmi, aj tento rok sme v regióne 

boli nútení vyhlásiť mimoriadne situácie. 

15. januára o 14:00 som na území obce musel vyhlásiť mimoriadnu situáciu, pretože snehové 

mantinely okolo ciest už boli tak vysoké, že znemožňovali výkon zimnej údržby tým, že to, čo 

mechanizmy vyhrnuli nám padalo naspäť na cestu a hrozilo, že cesty v obci budú neprejazdné. 

Jeden deň pred nami už mala mimoriadnu situáciu Ochodnica a o hodinu po nás už vyhlásil 

Okresný úrad v KNM mimoriadnu situáciu v celom okrese, lebo situácia bola všade podobná. 

Samozrejme, vtedy ešte nedochádzalo k ohrozeniu životov, alebo úplnej paralýze života 

v okrese, ale bolo treba nasadiť ďalšiu techniku a urýchlene vypratať čo najviac snehu 

z intravilánu obce. Táto mimoriadna situácia trvala do 18. januára 15:00, keď sme po 

konzultácii s odborom krízového riadenia mimoriadnu situáciu na území obce odvolali 

a v rovnakom čase odvolal mimoriadnu situáciu na území okresu aj Okresný úrad. 

Počas mimoriadnej situácie boli náklady obce na tzv. záchranné práce (nad rámec bežnej zimnej 

údržby) vo výške 8008, 36 EUR. O preplatenie tejto sumy sme požiadali Okresný úrad 

v Kysuckom Novom Meste. 

Zatiaľ máme za sebou dva stupne kontroly žiadosti a priložených podkladov, je predpoklad, že 

nám bude preplatená celá suma.  

Zo strany vlády nám v regióne celých Kysúc bolo vytknuté, že sme dlho čakali s vyhlásením 

mimoriadnych situácií, že sme to mohli urobiť aj skôr.  

Túto informáciu beriem ako predbežné potvrdenie toho, že vláda nám poskytnutie finančných 

zdrojov na preplatenie nákladov na odstránenie mimoriadnej situácie bude chcieť preplatiť, 

pretože k mimoriadnej situácii naozaj došlo. 

Skúsenosti z praxe sú také, že preplatenie faktúr  obciam trvá 3 – 24 mesiacov (slovom tri 

mesiace až dva roky). Reálne sa dá počítať, že nám financie môžu prísť okolo augusta 2019. 

S vyššie uvedenou sumou môžeme reálne počítať, preto ju zahŕňame aj do predloženého 

rozpočtového opatrenia, ktoré bude ďalším bodom rokovania. 

Vzhľadom na to, že ešte nie je koniec zimy a už sme tu mali sneženie aj v októbri, navrhujem 

do rozpočtového opatrenia pridať ďalšie 2000 EUR na zimnú údržbu (okrem 8008,36 EUR,  

ktoré budú preplatené), aby sme mali dostatok finančných zdrojov na celý rok.   

V predchádzajúcich rokoch sme na zimnú údržbu minuli menej financií a kladný hospodársky 

výsledok za rok 2018 bude viac ako 30 tisíc EUR (aj zásluhou úspor na zimnej údržbe). 
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Preto nemusíme odobrať zdroje zo žiadnej rozpočtovej kapitoly, ale  využiť na toto navýšenie 

o 2000 Eur práve to, že príjmy obce v roku 2019 navýši práve  hospodársky výsledok – pozor, 

nepôjde o použitie hospodárskeho výsledku na zimnú údržbu!  

František Sidor – UNC stroje, ktorými sa robila zimná údržba vytvárali na ceste ľadovú plochu. 

Odporúča poveriť niekoho na koordináciu vykonávania zimnej údržby. Na jeseň zaradiť do 

programu rokovania obecného zastupiteľstva. Aj na ulici Pod Dúbravkou by prešiel traktor, 

keby neparkovali na ceste autá. Mala by zasadnúť stavebná komisia a doriešiť parkovanie áut. 

Ing. Štefan Hudec – treba zabezpečiť koordináciu prác a urobiť kontrolu vykonanej práce, 

faktúry za zimnú údržbu sú vysoké. 

 

Uznesenie č. 19/2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o priebehu mimoriadnej situácie – snehovej 

kalamity v januári 2019. 

 

 

K bodu 8 Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 

 

Starosta obce - V rámci rozpočtového opatrenia chcem ihneď po zistení, že skutočnosť na konci 

roka môže byť iná, predkladať návrh na zmenu v rozpočte, aby nedošlo na konci roku, alebo aj 

skôr, k zbytočnému nedorozumeniu. 

Príjmová oblasť: 

Pripravujeme záverečný účet obce, do rozpočtového opatrenia zahŕňame iba veľmi 

konzervatívny predpoklad hospodárskeho výsledku obce za minulý rok – teda 30 tisíc EUR. 

V návrhu rozpočtu na rok 2019 sme opatrne kalkulovali so sumou 15 000 Eur. Verím, že je 

lepšie pridávať ako škrtať, teraz teda pridáme ďalších 15 tis.  /15 000 + 15 000 je 30 000/. 

Ďalším príjmom bude transfer od ministerstva vnútra na refinancovanie nákladov na riešenie 

mimoriadnej situácie – snehovej kalamity v obci vo výške cca 8009,- EUR.  

Sponzorské príspevky a dary budeme musieť zapojiť do nákupu mantinelov na florbal – koľko 

toho definitívne bude uvidíme, resp. koľko toho bude musieť byť – rozhodnete vy výškou 

príspevku zo strany obce. 

Výdavková oblasť: 

V zmysle návrhu z minulého zastupiteľstva na navýšenie dotácie pre JDS z 200 ,-- na 600,- Eur 

– teda v rozpočtovom opatrení je uvedené zvýšenie o 400 Eur. 

Zimná údržba – tu musíme výdavky navýšiť – kalamita by mala byť zahrnutá 100 % výške do 

navýšenia (s tým sme vopred rátať nemohli). 

Ostatná zimná údržba (okrem kalamitnej) nás stála necelých 7000   EUR ( k dnešnému dňu), 

zima sa ešte definitívne neskončila a musíme byť pripravení aj na október, november 

a december. Preto navrhujem navýšenie rozpočtovaných výdavkov o 2000, -- Eur, aby nás nič 

nezaskočilo. 

Opravy miestnych komunikácií sú kapitolou, ktorá by zniesla akúkoľvek finančnú čiastku. 

Florbalové mantinely – už sme sa o nich rozprávali, jediná alternatíva, ktorá má naozaj zmysel 

sú mantinely na celé ihrisko ... pred rokom sme v Radoli založili dievčenské florbalové družstvo 

a trénujeme ako sa dá, 2 x týždenne, a dievčatá, ktoré majú na to  vek a výkonnosť hrajú zatiaľ 

za žiacke družstvo Pruského, kde dochádzajú na ďalšie tréningy.  

Ide o najlacnejšie – ale kvalitné mantinely, všetky sú certifikované na súťažné využitie a zatiaľ 

som nestretol nikoho, čo by videl zlomený segment mantinelu – florbal sa hrá u nás na 

Slovensku 20 rokov a v Česku o čosi dlhšie. 

Mám oslovených niekoľko dobrých ľudí, ktorí mi už prisľúbili, že na mantinely alebo 

florbalový oddiel dievčat radi prispejú primeranou čiastkou. Takisto máme vyzbierané nejaké 
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financie cez 2 % - /okolo 430 Eur/ - tie by sme však radi použili na nákup tréningových 

pomôcok, loptičiek alebo dresov.  

Ak by ste schválili aspoň polovicu tak tú druhú polovicu zdrojov by sme mali – okrem použitia 

potenciálnych sponzorských peňazí, odložíme nákup dresov, alebo sa na dresy zložia rodičia, 

ale nejako by sme to dali. Na nákup mantinelov plánujem dať aj ja osobný dar vo výške 500, 

EUR a zvyšných cca 1500 - 2000 Eur dám dohromady od sponzorov. V rozpočte obce však 

musí figurovať taká suma, koľko mantinely budú stáť, lebo musia byť zaradené do majetku 

obce. Sponzorské dary budú samozrejme príjmom obce na základe zmluvy o reklame, resp. inej 

zmluvy. Bude našou dohodou, že istú sumu donesiem do rozpočtu v sponzorských zdrojoch 

a istú časť venuje obec.  

Ak to zhrniem – ako dotácia obce na nákup mantinelov má zmysel akákoľvek suma, ktorá by 

bola v rozmedzí od 1000 do 4000 EUR, samozrejme pokiaľ by niekto chcel pomôcť zháňať 

sponzorov na podporu zmysluplného trávenia voľného času deťmi z Radole budem sa z toho 

len tešiť. Nejde však len o mantinely ... pre deti je motiváciou každý súťažný zápas.  

Keď už som pri téme florbalu. Často sa ma ľudia pýtajú, že prečo nie je v Radoli florbalový 

oddiel aj pre chlapcov – rád ho podporím (o to viac, že dúfam, že onedlho bude k dispozícii 

kompletná infraštruktúra), ale musia sa nájsť rovnakí zanietenci  ako sú ľudia, čo udržiavajú pri 

živote v Radoli futbal, stolný tenis – tieto športy tu majú tradíciu už viac ako 60 rokov. Mali 

sme v obci aj vzpieranie, ale to už zaniklo.  

To najdôležitejšie je, že rozpočtové opatrenie udržiava rozpočet obce Radoľa ako vyrovnaný 

a pri rozpočtovom opatrení neznižujeme žiadnu výdavkovú kapitolu. (Rozpočtové opatrenie 

tvorí prílohu č. 2). 

Ing. Viera Andelová – odporúča na nákup mantinelov od obce 2000 Eur. 

 

Uznesenie č. 20/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 na základe predloženého 

návrhu. 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, 

Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján 

Šustek)  

proti:  0 

zdržal sa:  0   

nehlasovali:  0 

neprítomní pri hlasovaní:  0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 9 Informácia o projekte: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného 

komunálneho  odpadu na území Dolných Kysúc 

 

Starosta obce – obce Dolných Kysúc (Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Ochodnica, Povina, 

Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica) sa zapojili do projektu Európskej únie, 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry životného 

prostredia „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území 

Dolných Kysúc“ v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.  Cieľom projektu 

je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území 

obcí Dolných Kysúc. Predmetom projektu bol nákup kompostérov o objeme 1050 litrov pre 

domácnosti a na verejné priestranstvá. Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom 
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predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, 

ktoré sú vo vlastníctve obcí. Za účelom nákupu kompostérov obce zrealizovali podrobnú 

analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností. 

Obci Radoľa schválili 242 kompostérov. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, 

spolufinancovanie obce je 5%.   

Starosta obce informoval o zmenách financovania vývozu komunálneho odpadu v roku 2019 

a v ďalších rokoch. Poplatky za uloženie odpadov sa budú navyšovať podľa percentuálnej 

hodnoty vytriedenia komunálneho odpadu.  

Uznesenie č. 21/2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o projekte: Predchádzanie vzniku 

biologicky rozložiteľného komunálneho  odpadu na území Dolných Kysúc.  

 

K bodu 10 Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Radoľa č. 1/2013 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na 

území obce Radoľa. 

 

Starosta obce - v rámci dodatku k VZN č. 5 sme zapracovali dotácie na originálne kompetencie. 

Sú to sumy, ktoré korešpondujú so schváleným rozpočtom obce a sú riadne vykalkulované pani 

ekonómkou a pani hlavnou kontrolórkou obce Radoľa. V minulosti sa v tomto texte neuvádzala 

položka na správu školských objektov samostatne – my ju tam už dnes máme – v každom 

prípade dávame na originálne prostriedky, resp. podporu vzdelávania také finančné zdroje, 

z ktorých sa dá v škole existovať. Ak by sme toto VZN porovnávali s inými obcami, tak nám 

tam chýba údaj, ktorý sa týka CVČ- podľa počtu detí v Radoli by sme mali v roku 2019 dať na 

činnosť CVČ 13 425,11 EUR – túto položku však do VZN nedávame (máme v Radoli 145 detí, 

ktoré spadajú do tejto kategórie).V obci však CVČ nemáme (preto vo VZN tento údaj 

neuvádzame) a ani nemá zmysel ho zriaďovať – uvedená suma by nestačila ani na plat 

riaditeľky CVČ – nie na prevádzku akýchkoľvek reálnych záujmových aktivít . 

My tieto prostriedky však deťom a mládeži neberieme – práve naopak dávame im ich 

prostredníctvom podpory športu v obci, kde na rozdiel od CVČ, kde dieťa príde na dve hodiny 

raz do týždňa – naše deti, ktoré športujú majú len tréning 2 x týždenne po dve hodiny a treba 

k tomu pripočítať aj zápasy. Trúfam si hrdo povedať, že dávame deťom v Radoli za rovnaké 

financie oveľa kvalitnejšiu ponuku ako by bolo schopné urobiť nejaké CVČ, veľkú zásluhu na 

tom majú dobrovoľníci, ktorí sa deťom venujú v športových oddieloch bez nároku na odmenu.  

Odporúčam predložený návrh schváliť bez zmien, tak ako je predložený. Ak je potrebné viac 

k sumám určite uvedie pani kontrolórka.  

 

Uznesenie č. 22/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predložený návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu obce Radoľa č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka 

škôl a školských zariadení na území obce Radoľa. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Radoľa podľa § 4, §6 a 11 ods. 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznáša na Dodatku č. 5 k VZN obce 

Radoľa č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Radoľa 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, 

Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján 

Šustek)  
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proti:  0 

zdržal sa:  0   

nehlasovali:  0 

neprítomní pri hlasovaní:  0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 11 Informácia o všeobecne záväzných nariadeniach obce, ktoré je potrebné prijať 

prípadne upraviť 

 

Starosta obce - vlani bol novelizovaný zákon o obecnom zriadení. Po tejto novele budeme 

musieť prijať alebo upraviť niekoľko VZN. Povinné bude všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým  oficiálne v obci pomenujeme ulice a verejné priestranstvá. 

Teraz sme pred prezidentskými a európskymi voľbami, preto nie je momentálne možné tieto 

normy prijať, lebo by sme voličom mohli skomplikovať účasť vo voľbách prípadnou potrebou 

nových občianskych preukazov, okrem toho je s týmto VZN spojená zložitá byrokratická 

procedúra, lebo dôjde k premenovaniu všetkých adries v obci. 

Predbežne navrhujem, aby sme využili historické názvy tak ako ich máme už roky zaužívané 

a neoficiálne ich v obci aj požívame. 

VZN, ktorým stanovíme pravidlá starostlivosti o čistotu obce a ochranu verejnej zelene – 

i keď máme  VZN 1/2008 o verejnom poriadku a verejnej čistote – je určite potrebné ho upraviť 

VZN, ktorým stanovíme pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

Tu by sme mali stanoviť všeobecné pravidlá pre podnikateľov z obce – i keď tu máme 

minimum prevádzok obchodu a služieb, mali by sme takéto VZN spracovať a prijať. 

VZN, ktoré bude upravovať podrobnosti o organizácii miestneho referenda – i keď to 

upravuje zákon, malo by byť aj takéto VZN u nás prijaté a mali by byť do neho zapracované 

niektoré špecifické otázky. 

VZN, ktoré stanoví činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas alebo na určitom mieste – VZN sa bude týkať verejného priestranstva a verejného poriadku.  

I keď to nie je povinnosť zo zákona musíme vstúpiť do VZN, ktoré riešia odpadové 

hospodárstvo teda VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom na území obce Radoľa  Platnosť od: 01.01.2016. 

V obci budeme musieť zaviesť určité označovanie legálnych popolníc – s niečím už staré VZN 

počíta, ale nie je to dokonalé. Toto opatrenie však musíme premyslieť a odkomunikovať 

s občanmi. 

Pripomínam zmeny v odpadovej legislatíve, ktoré veľmi razantným spôsobom zvyšujú 

poplatky za uloženie odpadov na skládky. 

Slovensko má jeden z najväčších podielov skládkovaného odpadu z celkového množstva 

odpadu v celej Európe  - o tomto budeme musieť informovať našich občanov prostredníctvom 

Spravodajcu a presvedčiť ich k účinnejšej separácii odpadov – inak hrozí vysoký nárast 

poplatku za komunálny odpad.  

Samozrejme toto vytvára tlak aj na dane a poplatky za TKO, kde máme Všeobecne záväzné 

nariadenie 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady Platnosť od: 01.01.2015  a k nemu patrí.  

Dodatok č. 1 k VZN č 1/2014 o miestnych daniach Platnosť od: 01.01.2016 

Úhrady za používanie sály, kopírovanie .... sú v rovnakej výške už 8 rokov – takisto ich budeme 

musieť prehodnotiť a premietnuť do nich kvalitnejšie vybavenie sály. 

Rovnako bude potrebné prijať interný predpis  - Zásady odmeňovaní poslancov.  Tieto 

zásady treba pripraviť na základe prediskutovaných predstáv poslancov, pričom by som sa 
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prihováral za jednoduchosť. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti 

územnoplánovacej dokumentácie – teda územný plán, 

Pripomínam, že my nie sme povinnou obcou v zmysle povinnosti mať spracovaný územný 

plán, lebo nemáme 2000 obyvateľov, takže nič neporušíme ak by sme ho nemali, iba sa 

vzdávame jedinečnej príležitosti regulovať územie obce. 

Dnes je v príprave nový stavebný zákon, ktorý by mal od obcí odňať výkon stavebného 

poriadku a vrátiť ho na okresné úrady – čo by mohlo byť pre nás prínosom, lebo Ministerstvo 

dopravy a výstavby  nám dáva na stavebný úrad menej peňazí, ako nás v skutočnosti spoločný 

stavebný úrad stojí – takže jeho prevádzku dotujeme z iných zdrojov a aj tak to nestačí na 

optimálnu prevádzku – pracovníčky sú permanentne preťažené množstvom podaní. 

Pripravovaný budúci stavebný zákon by mal posilniť funkcionality územných plánov a mal by 

byť podrobnejšie spracovaný ako tie, čo sú dnes (v územných plánoch by mali byť presnejšie 

zastavovacie plány – stanovené maximálne výšky a rozmery domov, ploty, prístrešky, garáže, 

uličné čiary, definované materiály ... jednoducho všetko to, čo nám chýba k poriadku v rámci 

stavebných činností asi v každej dedine včítane našej). Upozorňujem však, že je to už tretia 

verzia tohto zákona za posledných 10 rokov a aj tak stále platí starý stavebný zákon z roku 

1976.Vzhľadom na to, že nás čakajú tri návštevy volebných miestností v priebehu pár týždňov, 

máme obmedzené kapacity na prípravu všetkých noriem. 

 

Uznesenie č. 23/2019 

 

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o všeobecne záväzných nariadeniach obce, ktoré 

vplyvom zmien platnej legislatívy v Slovenskej republike bude potrebné prijať alebo upraviť.  

 

 

K bodu 12 Správy kontrolórky obce č. 1/HK/2018 a č. 2/HK/2018 o výsledku následnej 

finančnej kontroly 

 

Jana Tvaružková, kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu Správu č. 01/HK/2018 

o výsledku následnej finančnej kontroly a správu č. 02/HK/2018 o výsledku následnej 

finančnej kontroly.  

Uznesenie č. 24/2019  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu č. 01/HK/2018 o výsledku následnej finančnej 

kontroly a správu č. 02/HK/2018 o výsledku následnej finančnej kontroly.  

 

 

K bodu 13 Dopravná situácia na Starej ceste, resp. v obci 

 

Starosta obce - pred konaním obecného zastupiteľstva ma so žiadosťou zaradiť tento bod do 

programu OZ oslovil pán poslanec František Sidor.  

Zacitujem z jeho e-mailu: 

Dávam návrh do programu prerokovať a požiadať poslancov o schválenie predlženia 

jednosmerky   Stará cesta  ktorá končí za kostolom až k Jednote z dôvodu krízových situácii pri 

stretávaní vozidiel a často nákladné vozidla používajú túto cestu a pri kostole sa nemôžu 

vytočiť.     

S popisom situácie musí súhlasiť každý z nás – takto to na tej ceste naozaj vyzerá. 

Vozovka je úzka, v žalostnom stave a čo sa týka vzdialenosti v porovnaní s jazdou popod školu 

je rozdiel zanedbateľný.  

Tak ako som sa dlhé roky zdráhal podniknúť kroky k zjednosmerneniu Jaššovej cesty, aj tu 

potrebujem asi nielen ja poznať argumenty v prospech alebo neprospech jednotlivých riešení.  
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Skôr by som sa chcel sústrediť na kvalitu vozoviek v obci a pomaly začať proces pod školou, 

kde je potrebné posunúť celý nezmyselne postavený oporný múr tak, aby sa tam podarilo 

rozšíriť cestu (pozemok za tým múrom, kde sú nasadené tuje, totiž patrí obci ...)  Keby sa tam 

lievik skrátil z dnešných zhruba 150 metrov na približne 50 metrov, tak by to pravdepodobne 

dosť pomohlo bezpečnosti. 

Jedna vec je prilievanie oleja do ohňa v obci – atmosfére medzi ľuďmi  zrejme nové dopravné 

značenie príliš neprospeje a ďalšia vec je tá, že by sme opäť museli absolvovať celú procedúru 

– projekt dopravného značenia, schvaľovanie dopravným inšpektorátom atď.  

Nechcem odpútavať pozornosť od problému, ale ak treba ešte niekde doplniť zrkadlá, tak to 

môžeme urobiť.  

Nepochybne situácia medzi kostolom a Jednotou  je jedným z problémov v obci, prinajmenšom 

treba o tom diskutovať, situáciu ďalej monitorovať a ak sa dá navrhovať lepšie riešenia. 

Predtým než sa však začneme navzájom počúvať, mám jednu myšlienku do diskusie. Namiesto 

jednosmerky by tu bolo možné umiestniť značky P10 a P11, ktoré upravujú prednosť v jazde 

pre určitý smer. Je to dlhá rovná cesta v miernom svahu, prednosť by mohla byť od kostola 

smerom k Jednote. Rozhľad je relatívne doďaleka, možno by to prispelo k bezpečnosti, aj keď 

zopakujem, že myšlienke na ďalšie zmeny v dopravnom značení nie som vôbec naklonený. 

František Sidor – nie je reálne umiestniť značky, kde je zákruta, nákladné autá sa tam nevytočia.  

Ing. Štefan Hudec – cesta je úzka, nespevnená, nákladné autá by sa mali odkloniť.  

Ján Šustek – na Kysuckú cestu treba umiestniť spomaľovač, vodiči od Žiliny obchádzajú 

svetelnú križovatku, jazdia v tomto úseku neprimerane rýchlo. 

 

Uznesenie č. 25/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o dopravnej situácii na Starej 

ceste, resp. v celej obci. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad preveriť možnosti osadenia dopravného značenia 

na Starej ceste  v úseku od kostola po predajňu COOP Jednota v zmysle zákazu vjazdu 

nákladnej dopravy.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, 

Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján 

Šustek)  

proti:  0 

zdržal sa:  0   

nehlasovali:  0 

neprítomní pri hlasovaní:  0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

K bodu 14 Diskusia 

 

Ing. Štefan Hudec – požiadal o prerokovanie preplatenia nákladu 650 Eur na zimnú údržbu na 

Tehelni. Zarážajúci je prístup, žijú tam tiež obyvatelia Radole, majú zdravotné problémy. 

Rozdávajú sa z rozpočtu obce iné čiastky. Navrhuje, aby sa Tehelňa zahrnula do pasportizácie 

ciest.  

Starosta obce – ak je majetok v celosti vo vlastníctve súkromnej osoby, nemôže byť v majetku 

obce. Vlastníkovi cesty a pozemku sme v minulom volebnom období dali veľkorysú ponuku 

na odkúpenie tejto cesty obcou za 1 Euro s tým, že akceptujeme súčasný stav povrchu vozovky. 
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Samozrejme potom by organizácia dopravy na tejto ceste bola plne v kompetencii obce. K tejto 

zmluve mohol vlastník pristúpiť počas polroka – odmietol. Obecné zastupiteľstvo ponúklo 

ďalší ústretový krok v podobe prenájmu na 5 rokov s tým, že by v tomto období obec cestu 

neopravovala, iba by ju zahrnula do siete miestnych komunikácií spravovaných obcou. Ani 

tento návrh nebol prijatý. Zopakujem svoje stanovisko, že všetky cesty by mali byť v správe 

obce a obec sa má o ne starať, aby boli verejne prístupné pre všetkých ľudí, ale podmienkou 

vyplývajúcou zo zákona je majetkovoprávne vysporiadanie.   

František Sidor – navrhuje zvolať zasadnutie komisie, dať v rámci možností nejaké riešenie 

v zmysle zákona. Odporúča osadiť zábradlie na chodníku pri kostole.  

 

 

K bodu 15 Záver 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 20,10 h. starosta obce Ing. Anton 

Tkáčik s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.  

 

 

Zapísala: Alena Franeková ............................. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

       Ing. Anton  T k á č i k  

                     starosta obce 

 

 

 


