Zápisnica
z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Radoľa
konaného dňa 24. augusta 2020 v sále Obecného úradu v Radoli
Prítomní:
Ing. Anton Tkáčik, starosta obce
Poslanci: Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol
Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek
Ďalší prítomní: Alena Franeková, zapisovateľka.
(Prezenčná listina: príloha č. 1)
Program rokovania obecného zastupiteľstva uvedený v pozvánke:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Žiadosť o usporiadanie vlastníckych pomerov – odpredaj pozemku
6. Vyhodnotenie rozpočtu Obce Radoľa k 30. 06. 2020
7. Žiadosť o podporu cyklotrasy
8. Informácia o možnosti čerpania bezúročného úveru (finančná výpomoc obciam)
9. Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
10. Správa kontrolórky obce z kontroly č. 3 a 4
11. Budova ŠK Radoľa – správa statika, potenciálne využitie
12. Informácia o bikesharingu – Kysucké Nové Mesto, Radoľa, Povina
13. Diskusia
14. 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 7.
Neprítomní Ing. Štefan Hudec a Ing. Ivan Kocúr sa ospravedlnili. Zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2 Schválenie programu zastupiteľstva
Po oboznámení s jednotlivými bodmi programu uvedeného v pozvánke, starosta obce dal
hlasovať za schválenie programu rokovania.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol Prievozník,
František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 7 poslancov
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Vzhľadom na neprítomnosť kontrolórky obce Jany Tvaružkovej, odporúča starosta obce zmenu
programu, vypustiť bod 10 Správa kontrolórky obce z kontroly č. 3 a 4 a následne ďalšie body
prečíslovať podľa poradia.
Uznesenie č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa
24.08.2020 uvedený v pozvánke s vypustením bodu 10 Správa kontrolórky obce z kontroly č.
3 a 4 a ďalšie body budú následne prečíslované.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol Prievozník,
František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 7 poslancov
Starosta obce konštatoval, že rokovanie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť schváleným
programom.
K bodu 3 Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia v zložení: Ing. Viera Andelová, Mgr. Pavol Prievozník
Overovatelia zápisnice v zložení: Ján Šustek, Ing. Andrea Schmidtová
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol Prievozník,
František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 7 poslancov
Starosta obce konštatoval, že bola určená návrhová komisia a overovatelia zápisnice.
K bodu 4 Kontrola uznesení
Starosta obce okomentoval plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25. 05.
2020. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Zo strany poslancov neboli podané
žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.
Uznesenie č.84/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole
uznesení z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 25.05.2020.
K bodu 5 Žiadosť o usporiadanie vlastníckych pomerov – odpredaj pozemku
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Starosta obce – pán Vladimír Ceniga doručil 11. 06. 2020 podanie – Žiadosť o usporiadanie
vlastníckych pomerov – odpredaj pozemku, ktorým žiada o usporiadanie vlastníckych pomerov
k pozemku pod viacúčelovou budovou súpisné číslo 419 (Športová hala) a časti pozemku na
neho bezprostredne nadväzujúceho, a to odpredajom do vlastníctva vlastníka budovy. (Príloha
č. 2).
Predaj majetku je citlivá záležitosť, najvýhodnejšie je vysporiadanie výmenou pozemku za iný
pozemok. Diskusia k bodu:
Ján Šustek – pre vlastníka je bezpredmetné, ak nebude právo prechodu a prejazdu k budove
a nebude mať žiadny pozemok okolo budovy.
Starosta obce – táto téma úzko súvisí aj s ďalším využitím našej budovy. Ak rozhodneme
a predáme, už nie je zvratná vec. Najvhodnejšie by bolo, aby sa podaním pána Cenigu zaoberali
komisie pri Obecnom zastupiteľstve.
Uznesenie č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa poveruje komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Radoľa
a to: komisiu pre financie a sociálne veci, komisiu pre výstavbu a životné prostredie, komisiu
pre šport, kultúru a školstvo prerokovať žiadosť p. Vladimíra Cenigu o usporiadanie
vlastníckych pomerov - odpredaj pozemku v termíne do 15. októbra 2020.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol Prievozník,
František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 7 poslancov
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 6 Vyhodnotenie rozpočtu Obce Radoľa k 30. 06. 2020
Starosta obce – materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. (Príloha č. 3). Vysvetlil čerpanie
rozpočtu po jednotlivých položkách- robil sa chodník na cintoríne, úprava chodníkov pomedzi
hroby, chodník Pod Tehelňou.
Ing. Viera Andelová – má otázku k zavlažovaciemu systému na ihrisku.
Starosta obce – na zavlažovací systém futbalového ihriska sa použili prostriedky schválené na
činnosť futbalového oddielu. Financie boli ušetrené v dôsledku opatrení, ktoré boli zavedené
počas mimoriadnej situácie. Samotná závlaha bola zrealizovaná za výhodných podmienok.
Bude slúžiť aj na stromy, ktoré budú vysadené v rámci projektu.
Ing. Andrea Schmidtová – vlastné príjmy školy – navýšenie o 9 000 Eur. Čo to je?
Starosta obce – tieto financie idú mimo nášho rozpočtu. Škola má právnu subjektivitu.
Uznesenie č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie Vyhodnotenie - čerpanie rozpočtu Obce
Radoľa k 30. 06. 2020.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol Prievozník,
František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
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neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 7 poslancov
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 7 Žiadosť o podporu cyklotrasy
Starosta obce – jedná sa o podporu cyklotrasy od Žiliny po Ochodnicu. (Príloha č. 4). I keď nie
sme na trase priamo, cyklochodník by nám veľmi pomohol a veľa ľudí by ho využívalo. Teraz
je problém prejsť bezpečne z Kysuckého Nového Mesta do Ochodnice alebo do Rudiny a takto
by sme sa vedeli dostať aj na Vodné dielo Žilina, na Bystrice, do Oščadnice. Rozpracovanosť
projektu je slušná. Je spracovaná technická štúdia s troma variantmi trasovania tejto cyklotrasy.
Ďalším krokom bude spracovanie projektovej dokumentácie, územné konanie, vysporiadanie
vlastníckych práv, stavebné povolenie,... Keď bude kostra trasy, potom môžeme uvažovať
o vetvách. Za účelom vzniku a výstavby najdôležitejšieho úseku Kysuckej cyklotrasy bolo
založené Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín.
František Sidor – navrhuje podporiť cyklotrasu. Použiť financie z kapitoly na šport a kultúru.
Uznesenie č. 88/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje dotáciu pri budovaní Kysuckej cyklotrasy
v sume 2000 Eur.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol Prievozník,
František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 7 poslancov
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 8 Informácia o možnosti čerpania bezúročného úveru (finančná výpomoc obciam)
Starosta obce – vláda SR schválila dňa 12. 8. 2020 materiál pod názvom „návrh na poskytnutie
návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Finančná výpomoc je bezúročná a návratná.
Maximálne sa poskytne do výšky výpadku dane z príjmov FO, sedemročná splatnosť
v rovnomerných splátkach, prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Obec môže požiadať
v termíne do 31.10.2020.
Ján Šustek – kedy doplatíme úver na halu?
Starosta obce – úver doplatíme v roku 2022. Podľa prognóz môžeme zobrať približne 32 tis
Eur. Potrebujeme vymeniť vykurovacie kotly v budovách ŠK Radoľa, ZŠ s MŠ, v budove
obecného úradu, odčleniť halu pri ZŠ.
Uznesenie č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje žiadosť o návratnú finančnú výpomoc v zmysle
návrhu Vlády SR zo dňa 12. 08. 2020, ktorý Vláda SR schválila ako materiál pod názvom:
„Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 (ďalej aj ako „Finančná
výpomoc“) vo výške výpadku dane z príjmov za rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad v Radoli požiadať o návratnú finančnú výpomoc
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z dôvodu pandémie
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novým koronavírusom Covid-19 a zabezpečiť všetky administratívne požiadavky, nevyhnutné
pre schválenie žiadosti o kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb.
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 9 Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce
Radoľa. (Príloha č. 5). Podľa schválených rozpisov finančných prostriedkov na štátne dotácie
pre ZŠ s MŠ na rok 2020 z Okresného úradu v Žiline, upravujeme výšku dotácií pre ZŠ s MŠ.
Vo výdavkovej časti sa bežné výdavky ZŠ s MŠ upravujú podľa požiadavky rozpočtovej
organizácie. Vykonali sa aj presuny medzi jednotlivými položkami rozpočtu podľa potreby
obce. Celková výška príjmov sa upravuje na sumu 1 490 632 Eur. Celková výška výdavkov sa
upravuje na sumu 1 490 632 Eur.
Uznesenie 90/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 – úpravu, zmenu
rozpočtu.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol Prievozník,
František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 7 poslancov
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 10 Budova ŠK Radoľa – správa statika, potenciálne využitie
Starosta obce – predložil poslancom obecného zastupiteľstva Správu z mimoriadnej prehliadky
objektu ŠK Radoľa vypracovanú Ing. Mariánom Sýkorom v auguste 2020. (Príloha č. 6).
Správa je dokumentovaním aktuálneho stavu konštrukcie a zdokumentovaním zistených
porúch na nosnej konštrukcii. Budova je vzhľadom k veku v dobrom stave. Výraznejšie
poruchy boli zaznamenané dve – v strešnom telese sa kondenzuje vlhkosť a mierne
nerovnomerné sadanie v zadnej časti objektu pri dažďových zvodoch, ktoré je vhodné
preventívne riešiť.
František Sidor – ako prvé musíme urobiť strechu a riešiť využitie. Územný plán obce je treba
aktualizovať.
Uznesenie č.91/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie Správu statika z mimoriadnej prehliadky
objektu budovy ŠK Radoľa.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol Prievozník,
František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 7 poslancov
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Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 11 Informácia o bikesharingu – Kysucké Nové Mesto, Radoľa, Povina
Starosta obce – v spolupráci s Kysuckým Novým Mestom a Povinou sme sa zapojili do
projektu bikesharingu. V tejto dobe sa bikeshering preferuje ako moderný spôsob dopravy. V
rámci projektu bude na určených stanovištiach rozmiestnených spolu 50 bicyklov. U nás
a v Povine po 5 bicyklov a v meste 40 bicyklov. Bude to služba občanom ako alternatívna
doprava v rámci obce. Takéto projekty sú realizované už vo viacerých mestách.
Prevádzkovateľom bude firma Antik Telekom, s. r. o.
Uznesenie č.91/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informáciu o bikesharingu na území
mesta Kysucké Nové Mesto a obcí Radoľa a Povina.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Mgr. Pavol Prievozník,
František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 7 poslancov
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 12 Diskusia
František Sidor – navrhuje, aby zasadla komisia a prehodnotila dopravnú situáciu v obci. Sú od
ľudí podnety.
Mgr. Pavol Prievozník - aj Pod Dúbravkou chcú spomaľovače na ceste. Pripomenul svetlo ku
ihrisku.
Ján Šustek – keď bola obojsmerná premávka po Jaššovej ceste, za rok bolo 7 dopravných nehôd,
preto sú jednosmerky.
Starosta obce – od Jaššovej cesty na hlavnú cestu ráno je problém sa dostať.
Ing. Andrea Schmidtová – či sa nedá niečo urobiť s burinou pri cintoríne na parkovisku a aj
medzi uličkami.
Mgr. Andrea Belancová – možno by bolo dobré umiestniť pri cintoríne automat na sviečky.
K bodu 13 Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 19,20 h. starosta obce Ing. Anton
Tkáčik s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.
Zapísala: Alena Franeková

...........................................

Overovatelia zápisnice :
Ing. Andrea Schmidtová

............................................

Ján Šustek

............................................
Ing. Anton T k á č i k
starosta obce
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