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Zápisnica  
z  deviateho  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 25. mája 2020 v sále Obecného úradu v Radoli   

 

 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce 

 

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

Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek 
Ďalší prítomní: Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce, Alena Franeková, zapisovateľka. 

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ 

(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 nezávislej audítorky z auditu účtovnej závierky 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Radoľa a rozpočtovému 

hospodáreniu za rok 2019   

7. Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

8. Návrh na zjednosmernenie Starej cesty v úseku od kostola po Supermarket COOP 

Jednota 

9. Žiadosť Základnej organizácie Včelárov o finančný príspevok 

10. Činnosť ZŠ s MŠ počas mimoriadnej situácie  

11. Činnosť ŠK Radoľa počas mimoriadnej situácie 

12. Správa  kontrolórky obce z kontroly č. 1, 2  

13. Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 

14. Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o 

určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa  

15.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

16. Informácia o výsadbe zelene v obci 

17. Diskusia 

18. 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. 

Neprítomný Ing. Ivan Kocúr sa ospravedlnil. 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. 
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H l a s o v a n i e :  

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

 

Návrhy doplnenia bodov programu neboli žiadne.  

 

Uznesenie č. 71/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v 

Radoli dňa 25. 05. 2020 uvedený v pozvánke.  

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: František Sidor, Mgr. Andrea Belancová 

Overovatelia zápisnice v zložení: Gabriela Drndová, Ing. Viera Andelová 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 8  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, 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 8 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 24. 02. 

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

žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.  

 

Uznesenie č. 72/2020 

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

uznesení z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 24.02.2020.  

 

K bodu 5 Správa nezávislej audítorky z auditu účtovnej závierky 

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

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

(Príloha č.2) 
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Uznesenie č. 73/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie Správu nezávislej audítorky pre 

štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Radoľa, Správa z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky. 

 

 

K bodu 6 Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Radoľa 

a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019 

 

Kontrolórka obce Radoľa Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu  Stanovisko 

hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Radoľa a rozpočtovému hospodáreniu za rok 

2019, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť bez výhrad. 

(Príloha č. 3) 

 

Uznesenie č. 74/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k 

Záverečnému účtu Obce Radoľa a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2019. 

 

 

K bodu 7 Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 

Starosta obce –  návrhom záverečného účtu sa zaoberala finančná komisia. Hospodárenie obce 

v roku 2019 sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet bol schválený obecným 

zastupiteľstvom dňa 17. 12. 2018 počas roku 2019 bol upravovaný. (Príloha č.  4) 

 

Uznesenie č. 75/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje  

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Radoľa  za rok 2019 bez výhrad.  

2. Tvorbu rezervného fondu vo výške 65 532,26 Eur. 

3. Použitie rezervného fondu vo výške 65 532,26 Eur : 

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

- na výstavbu chodníka vo výške 21 132,26  Eur. 

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo chválené.  

 

 

K bodu 8 Návrh na zjednosmernenie Starej cesty v úseku od kostola po Supermarket 

COOP Jednota 

Starosta obce – ide o návrh poslanca Františka Sidora, ktorý sme už rozoberali na obecnom 

zastupiteľstve a zaoberala sa ním aj stavebná komisia.  Uvedená miestna komunikácia (MK-8, 

Stará cesta) nevyhovuje svojimi technickými parametrami obojsmernej premávke.  
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František Sidor – navrhuje od odbočky pri kostole po Jednotu jednosmerku,  prejazd v smere 

od kostola po pravej strane. Kraj cesty je vo vzduchu a hrozí prepadnutie auta na domy pod 

brehom.  

 

Ing. Viera Andelová – kritický je aj úsek cesty od križovatky pri škole po križovatku na 

Záhradky, kde je obojsmerná premávka. Tadiaľ prechádzajú všetky autá, toto už bude  jediná 

výjazdová  cesta z obce. Je tu silná premávka. Krajnica cesty je poškodená stálym vyhýbaním 

áut až k plotom a pri dažďoch valí voda od školy dolu brehom, kde vymýva okraj a tlačí kamene 

až na križovatku  Záhradky. Je tu väčší pohyb detí. Šoféri rýchlo jazdia. Aj tu treba dačo riešiť. 

Z jednej strany je kamenný múr a na druhej strane je breh. Pri súčasnom obchádzaní sa áut, 

tlačia sa až na ploty a hrozí uvoľnenie brehu. Niektorí majitelia pozemkov si urobili vyššie 

múriky na oplotení a položili aj kamene, aby autami nešli až za okraj cesty.  

 

Uznesenie 76/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Jednosmernú premávku 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 bude 

od kostola ku supermarketu. Cyklisti budú mať v úseku obojsmernú premávku. 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa poveruje obecný úrad zabezpečiť zmenu dopravného 

značenia.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 6  (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,  Mgr. Pavol Prievozník, 

František Sidor,  Ján Šustek) 
proti:  1 (Ing. Andrea Schmidtová) 

zdržal sa:  1 (Ing. Viera Andelová) 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 8 poslancov 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo chválené.  

 

 

 

K bodu 9 Žiadosť Základnej organizácie Včelárov o finančný príspevok  

Starosta obce – Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto 

požiadala listom o finančný príspevok. (Príloha č. 5)  

Starostlivosťou o včely podporíme životné prostredie. Navrhuje podporiť včelárov v obci 

Radoľa nákupom prípravkov na liečenie včiel, resp. technických prostriedkov pre včelárov 

v obci Radoľa z rozpočtu kapitoly verejná zeleň v hodnote cca 100 Eur a tieto prostriedky 

venovať včelárom.  

 

Uznesenie 77/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa odporúča Obecnému úradu v rámci starostlivosti o zeleň 

nakúpiť prípravky na liečenie a ochranu včiel a technické pomôcky pre včelárov v obci Radoľa 

v hodnote 100 Eur a nakúpený materiál venovať včelárom.   

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie bolo chválené.  

 

 

K bodu 10 Činnosť ZŠ s MŠ počas mimoriadnej situácie  

 

Starosta obce –  riaditeľ ZŠ s MŠ v Radoli Mgr. Vladimír Hromádka poskytne informácie 

o činnosti v škole počas mimoriadnej situácie.  

 

Obecné zastupiteľstvo udeľuje slovo Mgr. Vladimírovi Hromádkovi, riaditeľovi Základnej 

školy s materskou školou v Radoli. 

H l a s o v a n i e :  

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

 

Mgr. Vladimír Hromádka – podrobne opísal fungovanie v školstve ako sa situácia postupne 

vyvíja a mení v zmysle nariadení Ministerstva školstva, vedy a výskumu a Úradu verejného 

zdravotníctva. Od 1. júna bude nástup žiakov do školy. Počas obdobia vyučovania z domu sa 

robili v základnej škole prerábky, ktoré by sa nedali robiť za plnej prevádzky školy.  

Vychádzalo sa z technických potrieb školy – inštalácia odpadu, elektriny, umývačky riadu, 

panvice, porobili sa sanitačné veci – vymaľovali sa steny, sokle, do škôlky sa osadil nový hrací 

prvok, odstránila sa stará hojdačka, umiestnili nové drevené prvky. Pri základnej škole sa 

zlikvidovali staré kríky, opravili sa steny v starej budove, prebehla prvá fáza zapojenia štátneho 

internetu, v počítačovej učebni sa inštalovali počítače. Vyučovací proces cez internet sa robí 

bez klasifikácie. Zabezpečiť musíme od 1. júna chod školského klubu, školskej jedálne. 

Usmernenia sa stále menia. Vyučovanie bude na báze dobrovoľnosti – v materskej škole môže 

byť 15 detí na triedu, v našich podmienkach nie je možné. V nariadeniach sú stanovené 

pravidlá, vysoký dôraz je na dezinfekciu priestorov, vykonávať aj priebežne, musí byť 

zabezpečený permanentný dozor na chodbe, meranie teploty, dezinfekcia rúk ..., klasifikujú sa 

len žiaci ročníkov 6-9, ostatní len hodnotenie „absolvoval“. Prevádzka materskej školy v júli 

by mala byť 3 týždne, zo 47 by malo navštevovať 20 detí. 

Materská škola bude od 1. júna fungovať štandardne od 6,30 do 16,30 h . Základná škola od 

7,20 do 16,20 h., otvorené 2 oddelenia školského klubu.  

 

Starosta obce – ak sa dá škola a škôlka otvoriť, otvorme ich, správajme sa zodpovedne, 

opatrenia sú vo vývoji, nemôžeme spochybniť snahu dodržiavať stanovené zásady.  

František Sidor – mimoriadna situácia všetkých postihla.  

 

Uznesenie č. 78/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie Mgr. Vladimíra Hromádku o 

činnosti ZŠ s MŠ v Radoli počas mimoriadnej situácie podľa odporúčaní Ministerstva školstva 

vedy, výskumu a športu SR.  
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K bodu 11  Činnosť ŠK Radoľa počas mimoriadnej situácie 

Starosta obce – všetky športoviská v obci boli uzatvorené, od 27. 04. 2020 bolo povolené 

využívanie vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport v areáli ŠK Radoľa a v areáli ZŠ 

s MŠ Radoľa za dodržiavania podmienok pre vonkajšie športové aktivity vykonávané 

organizovaným  spôsobom pod vedením športových odborníkov. Začali florbalové  

tréningy. Náš florbalový oddiel Vretenice je už oficiálne zaregistrovaný, môže sa prihlásiť 

do súťaží.  

Ján Šustek -  obnovujeme tréningy, zabezpečujú nariadenia od SFZ. Sezóna začne až 

v auguste. Ušetrené financie použijeme do zavlažovania trávnika. Pre covid pracuje 

z domu, robil údržbu trávnika. V budove ŠK vypadáva kotol. Teraz je v dobrom stave. 

Pracuje na projekte zavlažovacieho systému. Aj menšie obce robia závlahové systémy. 

Rozpočet je približne 12 tis. Eur, investície znížené o svojpomocne vykonané výkopové 

práce, zháňa sponzorský potenciál. Ihrisko využívajú aj deti a žiaci našej školy.  
 

Uznesenie č. 79/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie starostu obce Ing. Antona 

Tkáčika a poslanca Jána Šusteka o činnosti Športového klubu Radoľa počas mimoriadnej 

situácie podľa odporúčaní Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.  

 

K bodu 12 Správa  kontrolórky obce z kontroly č. 1, 2  

Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila poslancom Správu  hlavnej kontrolórky obce 

z kontroly č. 1/HK/2019 a č. 2/HK2019 o výsledku následnej finančnej kontroly.  

 

Uznesenie č. 80/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie 

1. Správu  hlavnej kontrolórky obce z kontroly č. 1/HK/2019 o výsledku následnej 

finančnej kontroly. 

2. Správu  hlavnej kontrolórky obce z kontroly č. 2/HK/2019 o výsledku následnej 

finančnej kontroly. 

 

K bodu 13 Správa kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019 

Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila poslancom Správu kontrolórky obce o kontrolnej 

činnosti za rok 2019.  

 

Uznesenie č. 81/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie Správu kontrolórky obce o kontrolnej 

činnosti za rok 2019.  

 

 

K bodu 14 Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa  

 

Starosta obce – návrh všeobecne záväzného nariadenia rieši súčasnú situáciu v škole z  dôvodu 

vyhlásenia mimoriadnej situácie na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Radoľa prerokovalo a schválilo predložený návrh  VZN. Zo strany 

poslancov neboli podané žiadne doplňujúce návrhy.  
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H l a s o v a n i e :  

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2020,  

ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2008 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Radoľa.  

 

Starosta obce konštatoval, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Radoľa č. 2/2020 bolo 

schválené.  

 

K bodu 15 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 

Starosta obce – z dôvodu mimoriadnej situácie a nariadených opatrení na predchádzanie 

a šírenie vírusu COVID-19 a na základe prognóz ministerstva financií o výpadku podielových 

daní znižujeme finančné prostriedky o 45 533,00 Eur. Ďalšie operatívne úpravy sú na 

prenesené kompetencie ZŠ s MŠ a  výsledok hospodárenia. Celková výška príjmov obce  a jej 

rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu 1 473 718 Eur.  

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

 

H l a s o v a n i e :  

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

 

Uznesenie č. 82/2020  

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 

 

Starosta obce konštatoval, že Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 bolo schválené. 

 

 

K bodu 16 Informácia o výsadbe zelene v obci 

Starosta obce poskytol ďalšie informácie o projekte na výsadbu zelene v obci. Urobili sme 

okrasnú skalku v rámci estetizácie  prostredia na ceste ku kaštieľu.   

Uznesenie č. 83/2020 

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

zelene v obci.  

 

K bodu 17 Diskusia  
Starosta obce – informoval o riešení dopravnej situácie na križovatke v Radoli. Minulý týždeň 

sa konalo stretnutie zainteresovaných v sále obecného úradu. Po dokončení obchvatu Čadce 
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bude radoľská križovatka kritickým problémovým miestom. Návrh riešenia bol projekt 

dočasným premostením križovatky na ceste 1/11 v severo - južnom smere. Jednoznačne bude 

musieť byť zabezpečená bezpečnosť našich občanov obmedzením rýchlosti. V súvislosti 

s prípravou D3 bude potrebná prekládka elektrického vedenia.  

 

Ing. Štefan Hudec -  úseky  - na Starej ceste pri p. Kultanovi a  na ihrisko v Riekach  sú 

neosvetlené, bolo by vhodné doplniť osvetlenie.  

 

František Sidor – mohlo by sa riešiť aj solárnymi panelmi. Treba osloviť človeka, čo to vie 

urobiť.  

 

Starosta obce –  osvetlenie k ihrisku by sa dalo riešiť najjednoduchšie z rohu ihriska – osvetlilo 

by lávku a cestičku.  

 

Ing. Štefan Hudec – v obci je problém so stavebným odpadom,  ak by sa dalo kúpiť zo 3 staršie 

uzamykateľné kontajnery, urobiť niečo ako zberný dvor, poverený zamestnanec by v určených 

hodinách bol prítomný pri odovzdávaní.  

 

Starosta obce  - preveríme možnosti v zmysle všeobecne záväzných nariadení obce.  

František Sidor – organizovaný zber objemných odpadov by sa mohol robiť častejšie ako dva 

krát do roka.  

 

Ing. Štefan Hudec – vo veci ochrany vodného toku na Vadičovskom potoku, napr. či by sa 

nedala nejaká sieť na zachytávanie odpadu.  

 

Starosta obce – už videl oceľovú sieť, v určitých intervaloch sa musí vyberať. 20. júna bude 

čistenie potoka – pridá sa aj obec Lopušné Pažite a Horný Vadičov. Dolný Vadičov už robil 

pred Veľkonočnými sviatkami. Pripravujeme chodník cez Lány a od Líp ku domu p. Kocúra. 

Predpoklad koncom júna by sa malo začať v závislosti od počasia. Rúry sú už objednané. 

 

 

K bodu 18 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. Viera Andelová   ............................................. 

 

Gabriela Drndová   ............................................. 

 

  

       Ing. Anton  T k á č i k  

                     starosta obce 


