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Zápisnica  

z 2. zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 19.12.2022 v sále Obecného úradu v Radoli 

 
Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik,  starosta obce 

Poslanci: Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr Mgr. Pavol Prievozník, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek 

Ďalší prítomní:  

Bc. Slávka Francová – zapisovateľka, Mgr. Vladimír Hromádka – riaditeľ ZŠsMŠ Radoľa, Jana 

Tvaružková – kontrolórka obce  

(Prezenčná listina: príloha č. 1) 

 

Návrh programu uvedený v pozvánke: 

 
Program rokovania obecného zastupiteľstva uvedený v pozvánke:  

1. Otvorenie. 

2.  Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva. 

3.  Schválenie programu zastupiteľstva. 

4.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice. 

5. Kontrola uznesení. 

6.  Voľba predsedu a členov komisie pre šport, kultúru a školstvo. 

7. Voľba predsedu a členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane  

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.  

8. Rozpočtové opatrenie č. 7/2022. 

9. Schválenie predkladania rozpočtu obce Radoľa bez programovej štruktúry. 

10. Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu rozpočtu obce Radoľa na roky 2023 – 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11. Žiadosť o príspevok  FO ŠK Radoľa. 

12. Žiadosť o príspevok STO ŠK Radoľa. 

13. Žiadosť o príspevok FBO ŠK Radoľa. 

14. Prehodnotenie nájmu – kaderníctvo. 

15. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného 

Stredoslovenská distribučná, a. s. (lokalita Pod Mokrým) 

16. Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2023. 

17. Správa z kontrolnej činnosti 3, 4/2022. 

18. Diskusia. 

19. 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 8. Zasadnutie 

obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

 

K bodu 2 Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

 
Ing. Anton Tkáčik, starosta obce prečítal znenie zákonom predpísaného sľubu poslanca obecného 

zastupiteľstva. Zvolený poslanec Mgr. Pavol Prievozník zložil sľub poslanca podpisom pod text sľubu, 

ktorý je napísaný na osobitnom liste so zoznamom poslancov v abecednom poradí. Tvorí prílohu č.2 

zápisnice ( kópia ). Bc. Slávka Francová odovzdala zvolenému poslancovi osvedčenie o zvolení za 

poslanca obecného zastupiteľstva.   
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K bodu 3 Schválenie programu zastupiteľstva 
 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s jednotlivými bodmi programu uvedených v pozvánke. 

Prítomní poslanci navrhujú doplniť program rokovania o ďalší bod Zmena finančného pásma na 

stravovanie v školskej jedálni od 1.1.2023 za bod 9. Ďalšie nasledujúce body programu budú 

prečíslované. 

 

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, Mgr. Pavol Prievozník, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek ) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  1( Ing. Ivan Kocúr ) 

Hlasovalo 8  poslancov. 

 
Uznesenie č. 6/2022 

Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 19.12.2022 s doplnením o ďalší bod Zmena 

finančného pásma na stravovanie v školskej jedálni od 1.1.2023 za bod 9. Ďalšie nasledujúce body 

programu budú prečíslované. 

Starosta obce konštatoval, že doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva bol schválený. 

 

K bodu 4 Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

 

Návrhová komisia v zložení: Ing. Viera Andelová, Martin Dubeň 

Overovatelia zápisnice v zložení:  Ing. Štefan Hudec, Ján Šustek 

 
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, Mgr. Pavol Prievozník, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek ) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  1( Ing. Ivan Kocúr ) 

Hlasovalo 8  poslancov. 

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

 

K bodu 5 Kontrola uznesení 

 

Starosta obce komentoval plnenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 

28.11.2022. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch.  

Zo strany poslancov neboli podané žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesení. 

 

Uznesenie č.7/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole uznesení 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 28.11.2022  

 

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, Mgr. Pavol Prievozník, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek ) 

proti:  0 
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zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  1( Ing. Ivan Kocúr ) 

Hlasovalo 8  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 6 Voľba predsedu a členov komisie pre šport, kultúru a školstvo 

 
Ing. Anton Tkáčik, starosta obce prečítal návrh zloženia komisie pre šport, kultúru a školstvo a jej 

predsedu, ktoré poslancom OZ poslal aj e-mailom. Poslanci OZ doplnili k uvedenému zoznamu ďalších 

členov. 

 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa  

 
A) v o l í   

a) predsedu komisie pre šport, kultúru a školstvo: Mgr. Pavol Prievozník 

b) členov komisie pre šport, kultúru a školstvo:  

- z poslancov: Ing. Gabriela Berešíková, PaedDr. Blažena Gažová 

- z odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Mgr. Andrea Belancová, Mgr. Ľuboš Berešík, 

Antónia Dolinová, Vladimír Drnda, Dominika Gašpáreková, Matúš Holtan, Mgr. Vladimír 

Hromádka, Mária Kubíková, Ľubomír Ondrušek, Mário Svrček, Peter Vnuk 

 
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, Mgr. Pavol Prievozník, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek ) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  1( Ing. Ivan Kocúr ) 

Hlasovalo 8  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 7 Voľba predsedu a členov komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov.  

 
Uznesenie č.9/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa  

 

A) v o l í 

a) predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov : Ing. 

Viera Andelová 

b) členov komisie o ochrane  verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:  Ing. 

Gabriela Berešíková, Mgr. Pavol Prievozník 

 

 

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, Mgr. Pavol Prievozník, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek ) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 
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neprítomný pri hlasovaní:  1( Ing. Ivan Kocúr ) 

Hlasovalo 8  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 8 Rozpočtové opatrenie č. 7/2022 

Pred rokovaním k rozpočtovému opatreniu prišiel na zasadnutie OZ poslanec Ing. Ivan Kocúr 

Návrh rozpočtového opatrenia zaslal starosta obce poslancom elektronickou poštou.  

Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č. 7/2022 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce Radoľa.  

(Príloha č. 3).  

V príjmovej  časti sa upravuje podľa schválených rozpisov finančných prostriedkov na štátne dotácie 

pre ZŠ s MŠ na rok 2022 z Okresného úradu v Žiline , upravujeme výšku dotácií pre Základnú školu 

s Materskou školou Radoľa  

Získali sme finančný príspevok na dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu 

Eurá z eura, podstatnou podmienkou jeho získania bolo osvetlenie ihriska. 

Upravujeme  položky miestnych daní a poplatkov  a cintorínske poplatky /uhradené staré pohľadávky, 

úhrady za hrobové miesta – dodatky k nájomným zmluvám/ 

ZŠsMŠ - vlastné príjmy boli navýšené - úprava rozpočtu z dôvodu zvýšeného príjmu za réžiu 

zamestnancov a cudzích stravníkov 

Celková výška príjmov obce a jej rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu 1 706 014 €. 

 

Vo výdavkovej časti sa upravuje : 

Bežné výdavky ZŠ s MŠ sa upravujú podľa požiadavky rozpočtovej organizácie: 

- navyšujú sa originálne kompetencie z dôvodu poskytnutia finančných  prostriedkov na zvýšené 

náklady energie, vlastné výdavky boli navýšené - vo výške príjmov 

Vo výdavkovej časti rozpočtu obce sú úpravy podľa potrieb obce – úpravy a presuny medzi položkami 

rozpočtu. 

Získaný  finančný príspevok sa použil na osvetlenie ihriska a čiastočne na výmenu okien ŠK Radoľa, 

ktorá je súčasťou rekonštrukcie budovy. 

Kvôli presnému zaúčtovaniu je potrebné preklasifikovať výdavky do kapitálových a naopak do bežných, 

k celkovému navýšeniu výdavkov však nedochádza. 

Vo výdavkovej časti na opatrovateľskú službu boli v rozpočte plánované  mzdové prostriedky pre dve 

opatrovateľky. Počas roka sa počet opatrovateliek zvýšil na tri, z tohto dôvodu bolo potrebné finančné 

prostriedky navýšiť.  

Celková  výška  výdavkov obce  a  jej rozpočtovej  organizácie sa upravuje na sumu 1 706 014€. 

 
Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 7/2022.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 9 Schválenie predkladania rozpočtu obce Radoľa bez programovej štruktúry. 
 

Starosta obce – Obec Radoľa má menej ako 2000 obyvateľov, a preto sa na ňu vzťahuje výnimka zo 

zákona, že nie je povinná mať rozpočet obce spracovaný v programovej štruktúre.  
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Uznesenie č.11/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predkladanie rozpočtu obce Radoľa na roky 2023 - 2025 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. 

 
H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 10 Zmena finančného pásma na stravovanie v školskej jedálni od 1.1.2023 
 

Ing. Andrea Schmidtová ako predseda finančnej komisie vysvetlila a ozrejmila hlavne novým 

poslancom OZ, aké sú približne výdavky na stravovanie žiakov, zamestnancov školy, školských 

zariadení a iných fyzických osôb – cudzích stravníkov vo finančnom pásme 1. a 2. Finančné pásma sa 

delia na ,,A“ a ,,B“, finančné pásmo ,,A“ sa určuje podľa vekových kategórii stravníkov, sú to žiaci ZŠ 

a deti v MŠ, finančné pásmo ,,B“ slúži pre zamestnancov školy, školských zariadení a cudzích 

stravníkov. 

Zmena finančného pásma 1. na 2. pre žiakov ZŠ by predstavovalo navýšenie stravného : 

2.pásmo z 25€ na 34€ 

Zmena finančného pásma 1. na 2. pre deti v MŠ by predstavovalo navýšenie stravného: 

2.pásmo z 29€ na 38€ 

Finančná komisia navrhuje zaradenie do 2. finančného pásma na stravovanie v školskej jedálni od 

1.1.2023. 

 

Mgr. Vladimír Hromádka – riaditeľ školy navrhuje schváliť zaradenie do 2. finančného pásma všetkých 

stravníkov školskej jedálne od 1.1.2023 aj z dôvodu zvyšovania cien potravín a energií. 

 

Uznesenie č.12/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje zmenu finančného pásma na školské stravovanie od 

01.01.2023 – zaradenie do 2.finančného pásma. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 
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K bodu 11 Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu rozpočtu obce Radoľa na 

roky 2023 – 2025. 
 

Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva Odborné 

stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radoľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024- 2025. 

(Tvorí prílohu č. 4) 

 

V závere stanoviska konštatuje, že zostavený návrh rozpočtu obce je v súlade s ustanoveniami §10 ods.7 

zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odporúča obecnému zastupiteľstvu  návrh rozpočtu 

obce na rok 2023 schváliť. Návrh rozpočtu Obce Radoľa na roky 2024 – 2025 zobrať na vedomie. 

 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce 

Radoľa na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 12  Žiadosť o príspevok FO ŠK Radoľa 

 

Ján Šustek - Futbalový oddiel ŠK Radoľa predložil žiadosť o dotáciu na svoju činnosť na nasledujúci 

rok 2023, v ktorej požadujú dotáciu 14 500 Eur, tak ako minulý rok. (Žiadosť tvorí prílohu č. 5). 

Predložil poslancom vyúčtovanie po jednotlivých položkách pre podrobný prehľad výdavkov a príjmov 

športového klubu za rok 2022. Informoval, že bez sponzorov a príjmu z 2percent z daní by ťažko klub 

pokryl všetky potrebné výdavky. Odporúča futbalový oddiel ŠK Radoľa podporiť a schváliť dotáciu na 

činnosť pre rok 2023.  

Finančná komisia navrhuje, aby sa pri čerpaní financií z dotácií z rozpočtu obce najskôr predkladali 

žiadosti o schválenie konkrétnych položiek výdavkov finančnej komisii a po jej odsúhlasení budú až 

financie z obce uvoľnené. 

Ján Šustek k návrhu finančnej komisie -  je to nepraktické a nereálne, hlavne pri nepredvídateľných 

výdavkoch a haváriách. Je to zbytočne zdĺhavý a nepraktický proces. Financie sa uvoľňujú postupne po 

etapách na základe telefonickej žiadosti s OcÚ Radoľa  - starosta, ekonómka. Skôr navrhuje, ak je 

záujem, môže si finančná komisia respektíve poslanci OZ vyžiadať aj štvrťročne nazrieť do účtovníctva 

ŠK Radoľa, ktoré vedie Jozef Macúš – štatutár ŠK Radoľa.  Nevidí v tom žiadny problém. 

Ing. Gabriela Berešíková - či futbalový oddiel ŠK Radoľa vyberá aj nejaké členské príspevky od detí. 

Ján Šustek - vyberá sa symbolické členské, ktoré navrhli sami rodičia. 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Futbalový oddiel ŠK Radoľa v roku 2023 vo výške 14 500 

Eur. 

 
H l a s o v a n i e :  
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za: 8  (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, Ing. Andrea Schmidtová) 

proti:  0 

zdržal sa:  1 (Ján Šustek) 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 13 Žiadosť o príspevok STO ŠK Radoľa  

 

Starosta obce – Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa požiadal  o poskytnutie finančných prostriedkov na 

svoju  činnosť na rok 2023 vo výške 1600 Eur. (Žiadosť tvorí prílohu č. 6). 

Tradícia stolného tenisu bola založená v roku 1961 a odvtedy nepretržite reprezentujú obec na rôznych 

úrovniach. Stolnotenisový klub Radoľa má v súťažnom ročníku 2022/2023 v dlhodobých súťažiach 4 

družstvá A,B,C,D, ktoré hrajú v 3., 4., 5. a 6. lige v oblastných a krajských súťažiach. Z dotácie sú 

priamo uhrádzané faktúry za športový materiál ako sú rakety, poťahy, loptičky, športová obuv a iné. 

Starosta obce navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby žiadosti vyhovelo.  

 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa v roku 2023 vo výške 1 

600 Eur. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 14 Žiadosť o príspevok FBO Radoľa 

 

Starosta obce – Florbalový oddiel ŠK Radoľa si podal žiadosť o príspevok na činnosť florbalového 

oddielu ŠK Radoľa na rok 2023. Donedávna bola činnosť oddielu zameraná najmä na tréningy 

a prípravné zápasy. V súčasnosti sú už florbalistky zapojené aj do súťaží. Aj v nasledujúcom roku 2023 

bude florbalový oddiel spolupracovať s klubom ŠK98 Pruské. Hráčky sa zapájajú do súťaží 

v kategóriách: juniorky hrajú celoštátnu ženskú 1.ligu Z1, staršia prípravka hrá nadregionálnu súťaž 

Západ plus Stred Slovenska a mladšie žiačky regionálnu ligu Stred. Florbalový oddiel poskytuje 

voľnočasové aktivity už približne 50 – im dievčatám vo veku 6-18 rokov. Tradične si klub financuje 

činnosť oddielu predovšetkým z príspevkov rodičov a sponzorov. Z dotácie si klub plánuje financovať 

organizačné náklady súvisiace s účasťou v súťažiach ( poplatky za licencie hráčok, prihlásenie družstva 

do súťaže, rozhodcov, povinnú účasť zdravotníkov na zápasoch a časť cestovných nákladov), loptičky 

( cca 300 ks ročne) a prispievať na brankársku výstroj, ktorá je finančne nákladnejšia. Tréneri 

vychovávajú deti po  školskom vyučovaní bezodplatne a zároveň sú aj sponzormi klubu. Uvedené 

finančné zdroje sa budú využívať aj naďalej.  

Navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo dotáciu pre florbalový oddiel vo výške 3500 € Eur schválilo. 

(Žiadosť tvorí prílohu č. 7)  
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Finančná komisia navrhuje navýšiť dotáciu pre Florbalový oddiel ŠK Radoľa o 3000 € na sumu 6500€. 

 

Uznesenie č. 16/2022  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Florbalový oddiel ŠK Radoľa v roku 2023 spolu 

s navýšením vo výške 6 500 Eur. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 15 Prehodnotenie nájmu - kaderníctvo 

 

Starosta obce – na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 103/2016 a Nájomnej zmluvy 

o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 14.06.2016 každoročne k 31.12. obecné zastupiteľstvo musí 

prehodnotiť výšku nájomného. Od 1.1.2020 bola uznesením obecného zastupiteľstva č. 66/2019 

stanovená výška 200 Eur na rok.  

Martin Dubeň – navrhuje z dôvodu zvyšovanie cien zvýšiť nájom na 250 €/rok 

Ing. Viera Andelová – navrhuje upraviť cenu nájmu na 230 €/rok 

Ing. Andrea Schmidtová – ako je to s brezou pri kaderníctve ? 

Starosta obec – bude sa to riešiť v jarných mesiacoch  

 

Uznesenie č. 17/2022  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje novú cenu nájomného za časť pozemku C KN č. 175/10 v k. ú. Radoľa 

o výmere 114 m2  t. j. v sume 230 Eur na rok 2023.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 16 Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 

oprávneného Stredoslovenská distribučná, a. s. (lokalita Pod Mokrým) 
 

Starosta obce – informoval o Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech 

oprávneného Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, na parcele 1949/1, LV 1810, výmera obmedzenia 

200m2 . Budúci oprávnení plánuje realizáciu stavby ,, Radoľa-Dolinky-Predĺženie NNK“, ktorou bude 

dotknutý uvedený pozemok. Vybudovaním uvedenej stavby by v budúcnosti mohlo byť prínosom pre 

rozvoj obce v lokalite Pod Mokrým a na Dolinkách. ( Príloha č.8 – vzor zmluvy ) 
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Uznesenie č. 18/2022  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena zmluvou o budúcej zmluve v prospech 

oprávneného:  Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 17 Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2023 

 

Starosta obce – Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 2.12.2022 (Príloha č.9)  

Prostredníctvom finančných operácií prevádzame do rozpočtu obce na rok 2023 očakávaný výsledok 

hospodárenia za r. 2022 vo výške 10 000 Eur.  Po schválení záverečného účtu za rok 2022 bude presná 

suma výsledku hospodárenia upravená rozpočtovým opatrením . Kapitálový rozpočet – na rok 2023 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zatiaľ nie je plánovaný   

Finančná komisia navrhuje rozpočet upraviť: 

1. - Daňové príjmy ( výnos dane FO ) znížiť o 20 000,- € 

    - Originálne kompetencie znížiť o 20 000 € 

2.  Rekreačné a športové služby – presun medzi položkami 

- znížiť energie o 3000 € 

- navýšiť príspevok na florbal o 3 000 € 

 

Mgr. Vladimír Hromádka – zdôvodnil oprávnenosť finančných prostriedkov na bezproblémový chod 

ZŠsMŠ Radoľa, do žiadosti zakomponoval aj predpokladané výdavky zriadenia rannej družiny, na 

základe požiadavky od rodičov a obecného zastupiteľstva, ak by došlo ku kráteniu fin. prostriedkov 

hrozí, že sa bude zatvárať niektorá z prevádzok, ďalej treba počítať v rámci mzdových nákladov, aj  

s motiváciou/odmeny pre učiteľov viesť krúžky ( deti a žiaci ZŠsMŠ zastrešujú aj vystúpenia na akciách 

obce) a doučovania mimo pracovného času.  

Ing. Ivan Kocúr – navrhuje väčšie využitie potenciálu / talentu detí z Radole na kultúrnych podujatiach 

obce, ušetrili by sa prostriedky na cudzích učinkujúcich. Treba podporiť založenie divadelného krúžku, 

napr. osloviť p. Kovačikovú. 

Mgr. Pavol Prievozník – či nebude treba navýšiť rozpočet na kultúru, nakoľko je záujem poriadať aj 

nové kultúrne podujatia.  

Ing. Štefan Hudec – či nové zmluvy ohľadom dodávky a distribúcie elektriny neovplyvnia rozpočet 

Ing. Gabriela Berešíková, PaedDr. Blažena Gažová – v rozpočte treba počítať aj so vznikom nových 

združení, je záujem zo strany občanov o založenie združenia Dobrovoľní hasiči 

Mgr. Vladimír Hromádka – treba podporovať hlavne združenia a kluby, ktoré už fungujú a majú za 

sebou už aj nejaké výsledky a stálych členov.  

 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje: 

1. Udelenie slova  Mgr. Vladimírovi Hromádkovi, riaditeľovi Základnej školy s materskou školou 

v Radoli. 

2. Rozpočet obce Radoľa na rok 2023 s úpravou Návrhu rozpočtu: navýšenie príspevku pre FBO ŠK 

Radoľa o 3000 Eur a navýšenie nájmu – kaderníctvo o 30€. 
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H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 18 Správa z kontrolnej činnosti 3,4/2022 

 

Kontrolórka obce p. Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu Správu z kontrolnej činnosti 

3/2022 a 4/2022. (Príloha č.10,11)  Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie: 

Správu kontrolórky obce z kontrolnej činnosti č. 3/2022 a  

Správu kontrolórky obce z kontrolnej činnosti č. 42022. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 9 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasoval:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9  poslancov. 

 

 

K bodu 19 Diskusia 

 

Starosta obce informoval, že sa plánuje v spolupráci so ZŠsMŠ novoročný koncert 

Ing. Gabriela Berešíková – návrh : vysielanie obecných zastupiteľstiev online 

Ing. Andrea Schmidtová – treba pridať kúrenie v Dome Smútku počas modlení a pohrebov 

Starosta obce – je to riešiteľná vec, môžu sa použiť infražiariče 

PaedDr. Blažena Gažová – vyzdvihla akciu obce Mikuláš v priestoroch ZŠ, boli veľmi pozitívne ohlasy, 

v budúcom roku treba viac osvetliť celý priestor a ozvučiť aj priestor pri Mikulášovi, aby bolo viac 

počuť deti a Mikuláša 

Ing. Ivan Kocúr, Ing. Gabriela Berešíková – informovali o negatívnych ohlasoch ohľadom tradičnej 

akcie v obci ,,Lucie“ 

 

 

K bodu 20 Záver 

 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 21:00h starosta obce Ing. Anton Tkáčik 

s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.  

Zapísala: Bc. Slávka Francová ............................. 
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Overovatelia zápisnice :  

 

Ing. Štefan Hudec   ..................................... 

 

Ján Šustek         ..................................... 

      

 

 

 

 

   

Ing. Anton  T k á č i k  

                     starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


