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Zápisnica  
z  trinásteho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 28. 06. 2021 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: : Alena Franeková, zapisovateľka 

Marián Kaplik, Vladislav Pavlis, obyvatelia obce  

(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. Správa audítorky  

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

7. Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav 

8. Informácia o investičnej činnosti v obci 

9. Informácia o kultúrnom, športovom a spoločenskom živote v obci 

10. Žiadosť obyvateľov obce o prehodnotenie – zmenu uznesenia k bodu 7 programu  

rokovania OZ dňa 29. 03. 2021 

11. Diskusia 

12. 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 9. 

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: 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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 
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Starosta obce vyzval prítomných poslancov na doplnenie bodov programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva.  

Ján Šustek navrhuje doplniť program o bod 11: Prerokovanie riešenia dopravy na Jaššovej 

ceste. Ďalšie nasledujúce body programu budú prečíslované. 

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že navrhovaný doplňujúci bod programu rokovania obecného 

zastupiteľstva bol schválený.  

 

Uznesenie č. 118/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 

28.06.2021 s doplnením bodu 11  - Prerokovanie riešenia dopravy na Jaššovej ceste. 

Ďalšie nasledujúce body programu budú prečíslované. 

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 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. Andrea Schmidtová, Gabriela Drndová 

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

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že bola určená návrhová komisia a overovatelia zápisnice.  
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K bodu 4 Kontrola uznesení 
 

Starosta obce okomentoval plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 

29.03.2021. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Zo strany poslancov neboli 

podané žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.  

 

Uznesenie č. 119/2021 

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

uznesení z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 29.03.2021.  

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

 

 

K bodu 5 Správa audítorky 

Starosta obce – predložil poslancom Správu z auditu účtovnej závierky  nezávislej audítorky 

pre Obecné zastupiteľstvo Obce Radoľa, ktorú vypracovala audítorka Ing. Anna Kalinová.  

 

Uznesenie č. 120/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie Správu nezávislej audítorky. 

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

 

K bodu 6  Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č. 2/2021 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce 

Radoľa.  (Príloha č. 2).  

V príjmovej časti -  z dôvodu mimoriadnej situácie a nariadených opatrení na predchádzanie 

a šírenie vírusu covid-19 obec požiadala o náhradu skutočných výdavkov na testovanie 

obyvateľov na prítomnosť ochorenia, ktoré sú postupne uhrádzané na účet obce, získali sme 

príspevok v rámci projektu na nákup kníh do knižnice,  finančný príspevok na podporu a rozvoj 

telesnej kultúry v grantovom programe Športuj aj Ty! a príspevok zo štátneho rozpočtu na 

úhradu nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu - úprava podľa požiadavky ZŠ s MŠ  a potrieb obce.  

Starosta obce vyzval poslancov k predloženiu otázok k Rozpočtovému opatreniu – neboli 

podané doplňujúce otázky zo strany poslancov.  

 

Uznesenie č. 121/2021 
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Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – úpravu, zmenu 

rozpočtu. 

 

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 7 Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav 

Starosta obce – 26. mája 2021 zasadala komisia, ktorá riešila inventúru zaradenia pozemkov. 

Spracovateľ projektu je Geokancelária Kačerík, Kysucké Nové Mesto. Bežne býva 

organizované stretnutie – zhromaždenie vlastníkov, ktoré v tomto období nie je možné 

zrealizovať z dôvodu dodržiavaní protiepidemiologických opatrení. Výpisy z registra dostane 

každý vlastník. Vo výpise bude uvedený druh pozemku, ktorý tam naozaj je. Každý vlastník 

pozemkov bude dvakrát pozvaný na prerokovanie. Zhotoviteľ ukáže vlastníkovi čo vlastní. V 

rámci komasácie je možné dať námietky. Register nového stavu dostane každý vlastník. 

Pozemkové úpravy neriešia vlastníctvo, nenahrádza dedičské konanie.  

 

Uznesenie č. 122/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie starostu obce o priebehu 

projektu pozemkových úprav. 

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

 

 

K bodu 8 Informácia o investičnej činnosti v obci 

 

Starosta obce – v mesiacoch júl – august 2021 budeme robiť chodník cez Lány od kríža po 

Jednotu. Pripravujeme projektovú dokumentáciu na chodník na Jaššovej ceste od Pošty po 

pravej strane aby sa napojil na chodník na začiatku ulice Šustkovce.  

Detské ihrisko – workout prvky a prvky detského ihriska sú .... 

Autobusové zástavky – ak má niekto návrh na typ zástavky, nech predloží, či ísť do kombinácie 

oceľ – sklo. Polykarbonátové výplne sa neosvedčili.  
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Tribúna v športovom areáli je hotová. Mantinely – rozdeľovače na florbalové ihrisko do haly 

sú vysúťažené. Opravujeme kríž na starom cintoríne. Získali sme dotáciu na striedačky na 

ihrisku, pokračuje sa na odvodňovacích prácach v kritických častiach Pod Mokrým.  

Ján Šustek – zapojili sme sa  do projektu na ŠK Radoľa z Mobisu bez spoluúčasti obce.  

František Sidor – Pod Mokrým sa robia šachty, či by nebolo dobré robiť žľaby.  

Starosta obce – zberáme vodu spod Vretňa a spoza Noviny a jej odvedenie smeruje do potoka, 

nie do dediny.  

Pavol Prievozník -  bude sa robiť niečo s chodníkom Pod Dúbravkou? 

Starosta obce – je to najťažší úsek, najmä  úsek v hornej časti, toto naprojektovať  a postaviť je 

komplikované. Približne v polovici ulice by sme vedeli postaviť chodník za prijateľných 

nákladov, druhá polovica by bola veľmi predražená. Robiť budeme asi svojpomocne. Doplním, 

že firma, ktorá vyrábala žľaby a mreže použité v ceste Na Lúke skrachovala.  

Andrea Schmidtová – je prítomný pán Pavlis. Navrhujem, aby sme mu udelili slovo a mohol sa 

vyjadriť.  

 

Starosta obce dal hlasovať za udelenie slova p. Pavlisovi. 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

Vladislav Pavlis – Dúbravku treba komplexne riešiť. Nový majiteľ susedného domu vyhodil 

mrežu, voda bude tiecť po ceste, rúra sa upchá. Už druhý rošt tam je. Pri prerábke domu tam 

nacúval aj domiešavač a zničil mrežu. Treba to zrekonštruovať a doriešiť odvodnenie. Vytvára 

sa aj ďalší problém – pri dlhodobejších dažďoch sa vytvára jazero. Treba zabrániť, aby sa 

neupchala rúra. Teraz je vyčistená, vyčistili s p. Jančim. V budúcnosti ak nebude mreža, bude 

dochádzať k upchatiu a voda potečie po ceste.  

 

 

Uznesenie č.123/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o investičnej činnosti v obci 

a informácie, ktoré predniesol p. Ladislav  Pavlis.  

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

 

K bodu 9 Informácia o kultúrnom, športovom a spoločenskom živote v obci 

Starosta obce  - 3. júla 2021 sa bude konať Pľacový turnaj. Hrať sa bude v skrátenom formáte. 

5. júla sa bude konať Cyrilo-Metodský výstup na Vreteň, zápis účastníkov pri ihrisku. Jarmok 

ľudových remesiel v kaštieli sa ani tento rok nebude konať. Heligónku zatiaľ neplánujeme, 

podujatie býva vysokonavštevované. Florbalový turnaj plánovaný na Deň otcov možno 
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zorganizujeme v auguste alebo septembri. Stolnotenisový turnaj  sa tiež plánuje, nevieme kedy 

podľa situácie.  

Mgr. Andrea Belancová – do letného tábora majú prihlásených približne 40 detí. Prvý turnus 

plánujeme od 12. júla, druhý turnus od 9. augusta. 

Ján Šustek -  od 22. júna sme otvorili športový krúžok pre deti vo veku 4 až 10 rokov. Krúžok 

je zameraný na zdravý pohyb detí pod dohľadom skúseného kvalifikovaného trénera a bude 

trvať hodinu dva krát do týždňa v utorok a štvrtok počas celého roka. Záujem rodičov a detí 

o pohybové aktivity milo prekvapil. Bude uverejnený aj článok v Žilinskom večerníku.  

 

Mgr. Pavol Prievozník – tradičné máje sme tento rok nepostavili, vojanu sa snažíme už dva 

roky kultivovane riešiť, nedostali sme súhlas POD.  

 

Uznesenie č.124/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o kultúrnom, športovom a spoločenskom 

živote v obci. 

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

 

K bodu 10 Žiadosť obyvateľov obce o prehodnotenie – zmenu uznesenia k bodu 7 

programu  rokovania OZ dňa 29. 03. 2021 

 

Starosta obce – prečítal podanie Petra Kriváčka a podpísaných občanov obce Radoľa, ktorí  

nesúhlasia so zmenou uznesenia, žiadajú ponechať terajší stav. (Príloha č. 3) Obecné 

zastupiteľstvo môže zrušiť uznesenie zo dňa 29. marca 2021. Zmenu podľa uznesenia sme 

nezrealizovali. Kanalizácia mala byť urobená tam, kde je pevný okraj. V úseku cesty od domu 

p. A. Kriváčka ponad dom p. P. Kriváčka sa môže zosunúť svah. Na zmenu v doprave nie je 

dostatočná šírka na dvojsmernú premávku.  

František Sidor – nešťastný úsek je aj pod školou. Autá sa musia vyhýbať a hrozí tiež zosunutie 

svahu. Riešenie by bolo, ak by sa zmenila Stará cesta alebo obojsmerne Jaššová cesta. Teraz 

máme len jeden výjazd. 

Ján Šustek – výjazdov máme päť – aj keď mnohí riskujú, ale využívajú ich - od kaštieľa dva, 

cez Skotňu, cez Záhradky, pod družstvom. Cez Jaššovú cestu chodia všetci – cyklisti, pešo aj 

autami. V okolí kaštieľa je asi dvadsať detí. Cesta má šírku len 4,5 m. Rozšírme cestu, urobme 

chodník, bude bezpečnejší prejazd. Autobus pravidelne cúval až na hlavnú cestu. Boli tam 

desiatky dopravných nehôd. Mám fotky.  

Ing. Štefan Hudec – bol by za to, aby sa jednosmerka na Jaššovej ceste dala len v zime. Na 

zasadnutí komisie sme dávali návrhy na riešenie dopravy. 

Starosta obce – prečítal stanovisko dopravného inžiniera z Okresného dopravného inšpektorátu 

v Čadci z roku 2017. 

Ing. Viera Andelová – aj úsek pod školou je kritický. Čo by sa stalo, keby sa zmenil smer 

jednosmerky. Aj tu sú ohrození chodci, deti, cyklisti.  

Ján Šustek – riešením by bol vybočovací pruh, ktorý bude mať autobusovú zástavku.  

František Sidor – treba dať hlasovať a prijať uznesenie. 
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Starosta obce – dopravu na Jaššovej ceste budeme riešiť v nasledujúcom bode. 

 

Uznesenie č.125/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Petíciu obyvateľov, ktorou žiadajú prehodnotenie 

uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.03.2021 a zachovaní jednosmernej 

premávky od kostola k Jednote.  

 

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 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 9 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 11 Prerokovanie riešenia dopravy na Jaššovej ceste 

Ing. Ivan Kocúr – na zasadnutí komisie sa riešili cesty, chodníky. Od zasadnutia komisie hovoril 

s ľuďmi v obci – nechcú meniť dopravu. Nikto z nás nemá bývanie, aké by mu vyhovovalo. Aj 

pri našom dome bolo kedysi inak, teraz je rušná doprava. Ak sa bude riešiť zmena, nebudem 

hlasovať, dohodnime sa na konkrétnych veciach a nemeňme. Nevedel som, že ideme robiť 

chodník aj po Jaššovej ceste – ak bude chodník, zúži sa cesta a bude spĺňať parametre?  

 

Starosta obce - dôvodom na urobenie jednosmerky bolo, že sa nedalo po Jaššovej ceste 

bezpečne jazdiť, boli tu časté dopravné nehody. Jaššová cesta musí mať šírku 5m, aby spĺňala 

obojsmernú premávku. Tu má šírku 4,20 – 4,50 m. Ak má byť obojsmerná pri súčasnej šírke, 

má byť každých 100 m výhybňa – čo nie je reálne. Návrh je absolútne nepripravený, nebudem 

robiť veci, s ktorými nesúhlasím. Pripomínam, že jednosmerky sme prerokovávali niekoľko 

rokov a zaoberali sa nimi obecné zastupiteľstva v dvoch volebných obdobiach. 

 

Ján Šustek – za päť rokov sa stala nejaká dopravná nehoda? 

Starosta obce – nestala sa žiadna dopravná nehoda.  

 

Ing. Andrea Schmidtová – treba riešiť, aby nebol jeden výjazd z obce, zrušiť zákazové značky 

pri zvonici, aby boli oficiálne prejazdné, nie len pre dopravnú obsluhu. 

 

Starosta obce – mám pripravený návrh riešenia pri škole. Vykonateľnosť je obmedzená aj 

elektrickým stĺpom. Prekládka je komplikovaná. Záliv môžeme urobiť len na obecnom 

pozemku, mohla by sa urobiť zámena s majiteľmi ďalších pozemkov. Chodník na strane od 

Záhradiek by ochránil svah. Tiež vodovod, plyn, veľa ventilov v úseku. Reálny odhad 2 – 3 

roky. 

 

Mgr. Pavol Prievozník – na tie 2 – 3 roky dať dočasne značku „daj prednosť“ a zrkadlo.  

 

František Sidor – opustil rokovaciu miestnosť o 19,20 h.  

 

Ing. Štefan Hudec – odporúča urobiť prieskum obyvateľov, čo by im lepšie vyhovovalo.  

 



 

8 

Uznesenie č. 126/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie o výsledkoch rokovania na 

zasadnutí komisie pre výstavbu a životné prostredie. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 8  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, 

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

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  1 (František Sidor ) 

Hlasovalo 8 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 12 Diskusia 

Ladislav Pavlis – čo by sa dalo urobiť s parkovaním áut v obci.  

Starosta obce  - čo sa týka parkovania – v Radoli neexistuje cesta, na ktorej je možné parkovať. 

Po odstavení auta musia zostať 3 metre v každom jazdnom pruhu. Mohli by kontrolovať 

dopravný policajti. Obec má právo pokutovať, začína byť v platnosti zákon, len potrebujeme 

vypracovať postup ako vykonať. Je to nový zákon. 

Ing. Ivan Kocúr – musíme najskôr informovať ľudí, potom urobiť opatrenia. Odporúča doplniť  

dve – tri lavičky k Domu smútku na cintorín. Zdieľané bicykle je možné odložiť hocikde? Na 

chodníku je jeden už niekoľko dní odparkovaný.   

Starosta obce – bicykle sa používajú a po skončení jazdy sa môže bicykel odložiť tak, aby bol 

dobre viditeľný a dostupný pre ďalšie použitie.  

Ing. Andrea Schmidtová – upozornila na nepokosené pozemky, či je možné to nejako riešiť, 

pripomína brezu pri kaderníctve a prerastenú tuju, ktorá bráni vo výhľade v križovatke pri 

Jednote.  

Ing. Ivan Kocúr – ak sa rozširuje burina, je možné riešiť podnetom na okresný úrad. 

 

K bodu 17 Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 19,45 h. starosta obce Ing. Anton 

Tkáčik s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.  

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

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

 

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

          

 

 

 

 

Ing. Anton  T k á č i k  

                       starosta obce 


