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Zápisnica  
z  dvanásteho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 29.03.2021 v sále Obecného úradu v Radoli   

 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce 

 

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

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

Ďalší prítomní: : Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce, 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Radoľa za rok 2020   

6. Záverečný účet Obce Radoľa za rok 2020 

7. Vyhodnotenie stavu cestnej premávky po úprave v zmysle uznesenia č. 76/2020 zo dňa 

25. 05. 2020 

8. Prerokovanie dopravnej situácie v blízkosti základnej školy na miestnej komunikácii 

MK-4 „Pod školou“ 

9. Vstupná správa pre spracovanie PHRSR 

10. Rozpočtové opatrenie  

11. Správa  kontrolórky obce z kontroly č. 3/2020 

12. Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav (komasácie) 

13. Správa kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2020 

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. Požiadal o dodržiavanie platných predpisov na zabránenie šírenia 

nákazlivej choroby – dodržiavanie odstupov a prekrytie dýchacích ciest ochranným 

respirátorom počas celého rokovania a predkladať iba nevyhnutné pripomienky, aby sa 

nepredlžoval čas rokovania. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7. 

Neprítomní Ing. Ivan Kocúr a Gabriela Drndová 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. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol 

Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 
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proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov na doplnenie bodov programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

Ján Šustek navrhuje doplniť program o dva body: 

1.  Návrh odmeny pre starostu obce za príkladné zvládnutie covid testovania v réžii obce.   

2.  Návrh voľby na rozšírenie komisií obecného zastupiteľstva obce Radoľa o nových členov 

pred bod 10 a následné prečíslovanie ďalších nasledujúcich bodov programu podľa poradia. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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 navrhované doplňujúce body programu rokovania obecného 

zastupiteľstva boli schválené.  

 

Uznesenie č. 105/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 

29.03.2021 s doplnením bodov:   

1.  Návrh odmeny pre starostu obce za príkladné zvládnutie covid testovania v réžii obce.   

2.  Návrh voľby na rozšírenie komisií obecného zastupiteľstva obce Radoľa o nových členov 

pred bod 10 a prečíslovanie ďalších nasledujúcich bodov programu. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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. Andrea Belancová 

Overovatelia zápisnice v zložení: František Sidor, Ján Šustek 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 
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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 14. 12.  

2020. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Zo strany poslancov neboli podané 

žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.  

 

Uznesenie č. 106/2021 

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

uznesení z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 14. 12. 2020.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

 

 

K bodu 5 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Radoľa za rok 2020 

Hlavná kontrolórka obce Radoľa predložila obecnému zastupiteľstvu Stanovisko kontrolórky 

k záverečnému účtu obce Radoľa za rok 2020 v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 

Z. z. o obecnom zriadení v z. n. p. (Príloha č. 2) V záverečnom výroku uvádza, že na základe 

vykonaného zhodnotenia dosiahnutých príjmov, čerpania výdavkov a skutočností 

hospodárenia obce, odporúča OZ  záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom „obecné 

zastupiteľstvo celoročné hospodárenie Obce Radoľa za rok 2020 schvaľuje bez výhrad“.  

 

Uznesenie č. 107/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu Obce Radoľa za rok 2020. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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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K bodu 6  Záverečný účet Obce Radoľa za rok 2020 

Starosta obce – Záverečný účet obce Radoľa  za rok 2020 bol zaslaný elektronicky. Na úradnej 

tabuli bol zverejnený od 15. 03. 2021. (Príloha č. 3) 

Ing. Viera Andelová – v materiáli je všetko popísané, údaje sú porovnateľné so schváleným 

rozpočtom a jeho následnými zmenami počas roku 2020.  

Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na spracovaní tohoto dokumentu. Prečítal 

návrh na uznesenie.  

 

Uznesenie č. 108/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje :  

1. Záverečný účet obce Radoľa a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.  

2. tvorbu rezervného fondu vo výške 112 144,60 Eur 

3. použitie rezervného fondu vo výške 111 900,00 Eur: 

- na úhradu splátok úveru vo výške 44 400,00 Eur 

- detské ihrisko vo výške 15 000,00 Eur 

- autobusové zastávky vo výške 10 000,00 Eur 

- výstavba chodníkov vo výške 30 000,00 Eur 

- program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vo výške 3 500,00 Eur 

- protipovodňové opatrenia vo výške 9 000,00 Eur. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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 7 Vyhodnotenie stavu cestnej premávky po úprave v zmysle uznesenia č. 76/2020  

zo dňa 25. 05. 2020 

 

Starosta obce – v zmysle uznesenia č. 76/2020 bola schválená jednosmerná premávka 

motorových vozidiel na MK – 8 Stará cesta, v úseku od križovatky MK -8 s MK – 7 Záhradky 

(pri kostole) po križovatku MK – 8 s MK – 3 Lány 2 (pri supermarkete). Smer jazdy 

motorových vozidiel je od kostola ku supermarketu. Cyklisti majú v úseku obojsmernú 

premávku. Na základe viacerých podnetov a komentárov na sociálnych sieťach  otváram 

diskusiu. 

 

Ing. Štefan Hudec – v tomto úseku treba urobiť spevnenie podložia a zabezpečiť spevnenie aj 

svahu, pôvodný asfalt vyfrézovať. Iba vyasfaltovať nestačí.  

Ing. Viera Andelová – z obce je len jeden výjazd. Pri moste je výjazd nebezpečný, zrkadlo 

skresľuje. Jednosmerka by mala byť naopak cez Starú cestu. 

František Sidor – tvrdí, že od Líp dole by mala byť obojsmerná premávka. Dve autá sa obídu. 

Aj tak po jednosmerných cestách idú autá v obidvoch smeroch. Máme úzke cesty a ešte aj 

v zelených častiach sú naukladané kamene, to nie je nikde. Navrhuje s dopravným inžinierom 

riešiť, nech posúdi situáciu v obci a vydá stanovisko. 

Ján Šustek – odporúčal, aby sa tam dal zákaz iba nákladným autám.  
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Ing. Štefan Hudec – otočme premávku, ale tá cesta ku kostolu bude stále zaťažená.  

Starosta obce – pri materskej škole v križovatke je ráno problém zaradiť sa na hlavnú cestu. 

Autá budú v kolóne, situácia sa bude zhoršovať počas celého dňa. Bude sa predlžovať interval 

na semaforoch. Bukov už bol spustený a je tlak na vyššiu priepustnosť križovatky v Radoli 

v smere Čadca – Žilina. Riešenie je komplikované.  

 

Uznesenie č. 109/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje: 

Dočasnú zmenu dopravy v úseku od kostola ku supermarketu COOP Jednota nasledovne: 

1. do úseku je zákaz vjazdu nákladným vozidlám nad 3,5 t  v oboch smeroch 

2. pre osobné vozidlá je povolený smer jazdy od supermarketu COOP Jednota ku kostolu 

3. pre cyklistov je povolená obojsmerná premávka. 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa poveruje obecný úrad zabezpečiť zmenu dopravného 

značenia.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 5  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Andrea 

Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  1 (Mgr. Pavol Prievozník) 

zdržal sa:  1 (František Sidor) 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 8 Prerokovanie dopravnej situácie v blízkosti základnej školy na miestnej 

komunikácii MK-4 „Pod školou“ 

Starosta obce – pod školou by bolo riešením urobiť chodník po strane svahu. Ak otočíme 

dopravu, autá sa budú tlačiť zasa na kraj. Posunutý oporný múr pri základnej škole by vytvoril 

záliv pre autobusovú zastávku -  rozšíril by sa priestor na zastavenie v kopci.  

 

Uznesenie č. 110/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa: 

- berie na vedomie návrh na riešenia dopravy pod základnou školou, 

- poveruje obecný úrad pokračovať na riešení dopravnej situácie v úseku pod 

základnou školou. 

- poveruje obecný úrad preveriť možnosť prekládky elektrického stĺpu pred bytovkou 

súp. číslo 299. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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. 
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K bodu 9 Vstupná správa pre spracovanie PHRSR 

Starosta obce – dokument bol zaslaný poslancom e-mailom. Vstupnú správu pre spracovanie 

strategického dokumentu PHRSR v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby 

verejných stratégií schválenej uznesením vlády SR č. 197/2017 zo dňa 26. 04. 2017 vypracovala 

spoločnosť Euro Dotácie, a. s. Žilina. (Príloha č.4)  

Mgr. Pavol Prievozník – pripomenul, aby sa nezabudlo na obnovu kultúrnych pamiatok – 

zvonica a archeologické nálezisko na Koscelisku.  

 

Uznesenie č. 111/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje vstupnú správu pre spracovanie PHRSR na 

plánovacie obdobie 2021 – 2027. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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 Návrh odmeny pre starostu obce za príkladné zvládnutie covid testovania v   

réžii obce.  

Ján Šustek – navrhuje odmenu pre starostu obce vo výške 750 Eur za príkladné zvládnutie covid 

testovania v réžii obce. Za osobnú angažovanosť pri viacerých testovaniach, kde osobne 

rozdával výsledky testov aj napriek možnému ohrozeniu zdravia. Občania vysoko ocenili jeho 

nasadenie a aj takto mu máme poďakovať a vysloviť ich posolstvo, že si to vážia.  

 

Uznesenie č. 112/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje mimoriadnu jednorazovú odmenu starostovi 

obce Ing. Antonovi Tkáčikovi v sume 750 Eur brutto za prípravu a riadenie AG testovania na 

COVID -19 v obci Radoľa. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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 11 Návrh voľby na rozšírenie komisií obecného zastupiteľstva obce Radoľa o 

nových členov 
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Ján Šustek – aktuálne v tomto období komisia pre kultúru a šport zažíva neproduktívne obdobie 

pre covid situáciu, chceme sa angažovať pri získavaní grantov a dotácií nad rámec rozpočtu 

obce. Členstvo vo finančnej komisii nám zabezpečí vždy v prvej línii formovať rozpočet obce 

podľa aktuálnych potrieb, chceme aktívne vyhľadávať príležitosti, kde sa vieme ako obec 

zapojiť.  

  

Uznesenie č. 113/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje 

1. Rozšírenie komisie pre financie a sociálne veci o nových členov: Mgr. Andreu 

Belancovú, Mgr. Pavla Prievozníka, Jána Šusteka.  

2. Rozšírenie komisie pre šport, kultúru a školstvo o členku Dominiku Gašpárekovú.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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 Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č. 1/2021 navrhujeme úpravu – zmenu rozpočtu obce 

Radoľa.  (Príloha č. 5). Návrh rozpočtového opatrenia bol zaslaný elektronicky.  

Do príjmov sú zapojené: náhrada skutočných výdavkov pri celoplošnom testovaní obyvateľov 

na prítomnosť ochorenia Covid -19, výsledok hospodárenia obce a nevyčerpané prostriedky 

z roku 2020 za projekt Škola nás baví. 

Celková výška príjmov obce a jej rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu 1 580 007 Eur.  

Vo výdavkovej časti sa upravuje: položka výdavky pri testovaní a do rozpočtu sa zapája 

schválené použitie rezervného fondu.  

Ján Šustek – z novo navrhnutých kapitálových výdavkov navrhujem na začiatok presunúť 

financie vo výške 4000 Eur. Finančné prostriedky budú určené na spolufinancovanie ku 

grantom a dotáciám. Obec za malú investíciu dokáže zhodnotiť násobne svoj majetok. Výpadky 

príjmov vieme aj vďaka grantom suplovať, aby sa nenarušil zaužívaný chod a rozvoj 

športového klubu. Navrhuje začleniť do prvkov detského ihriska aj pár workout veží aby, „násť-

roční“ prenášali svoj záujem práve tam. V podvečerných hodinách pri škole na detských 

prvkoch sedávajú 16-17 roční tínedžeri, pre ktorých nie sú určené a devastujú ich. Prebytok 

energie u dorastu musíme nasmerovať do prvkov, ktoré sú na to konštrukčne určené. 

Celková výška výdavkov obce a jej rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu 1 580 007 

Eur. 

 

Uznesenie č. 114/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2021.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník,   

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 
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zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 13 Správa z kontrolnej činnosti č. 03/2020  

Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu Správu o vykonaných 

kontrolách v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na rok 2020. (Príloha č. 6). Zo strany poslancov 

neboli podané žiadne doplňujúce pripomienky. 

 

Uznesenie č. 115/2020 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu č. 03/HK/2020 o výsledku kontroly. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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 14 Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav (komasácie) 

Starosta obce  - kataster obce sa už zameriava. Komisia bude odsúhlasovať zaradenie 

pozemkov. Minimálne 5 rokov po ukončení projektu bude ochranná lehota kvôli udržateľnosti 

projektu financovaného z eurofondov. Najlepšie informácie ohľadom komasácie by poskytol 

Ing. Kocúr, ale nie je prítomný. 

Ing. Viera Andelová – otázka ohľadom domov a pozemkov medzi Radoľou a Lopušnými 

Pažiťami.  

Starosta obce – budeme riešiť so starostom obce Lopušné Pažite.  

 

Uznesenie č. 116/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o pozemkových úpravách 

(komasácie). 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, 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. 
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K bodu 15 Správa kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2020 

Kontrolórka obce predložila poslancom Správu kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 

2020. (Príloha č. 7) Zo strany poslancov neboli podané žiadne doplňujúce pripomienky. 

 

Uznesenie č. 117/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 

2020. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník,   

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

 

K bodu 16 Diskusia  
Starosta obce  - zmluva o poskytnutí grantu s Kia Motors Slovakia o poskytnutí peňažných 

prostriedkov 4 000 Eur na výstavbu tribúny na 48 osôb na ihrisku v športovom areáli je 

schválená a pripravená na podpis.  

V marci podávame ešte dva projekty: 

- na Žilinský samosprávny kraj – regionálne dotácie 2021 – výmena striedačiek na 

ihrisku,  

- na nadáciu SPP do programu Športuj aj ty! 2021 – projekt na nákup vybavenia pre 

florbalový oddiel Vretenice. 

Dostávame podnety od občanov, že je zvýšený výskyt túlavých psov, robia škodu, môžu 

ohrozovať ľudí. Riešením je odchyt takýchto psov. Nemáme obecnú políciu, odchyt môže 

vykonať oprávnená osoba z útulku v Korni. Poslanci odporúčajú upozorniť majiteľov psov 

prostredníctvom vyhlásenia v rozhlase, zaslať správu na telefón.  

Po Veľkonočných sviatkoch má dohodnuté stretnutie s projektantom architektom oprávneným 

riešiť územné plánovanie obce k územnému plánu. 

Ing. Štefan Hudec – požaduje presypať mreže Pod Teheľňou. 

Ján Šustek – pochvaľuje prácu zamestnancov obce vykonávajúcich manuálne činnosti. Stav 

ciest riešiť aj s p. Holtanom, predsedom pozemkových spoločenstiev.  

 

 

K bodu 17 Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 19,30 h. starosta obce Ing. Anton 

Tkáčik s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.  

 

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

 

Overovatelia zápisnice :  

 

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

 

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

          

Ing. Anton  T k á č i k  

                       starosta obce 


