Zápisnica
z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Radoľa
konaného dňa 07.02.2022 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, Ján Šustek
Ďalší prítomní: : Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce, Bc. Slávka Francová,
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. Prenájom priestorov v budove ŠK Radoľa z dôvodu osobitného zreteľa
6. Oprava plochej strechy a výmena okien na budove ŠK Radoľa
7. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Radoľa č.1/2008 o verejnom poriadku
a verejnej čistote
8. Poverenie Obecného úradu prípravou nového Všeobecne záväzného nariadenia obce
Radoľa o verejnom poriadku a verejnej čistote v súlade so zmenenou legislatívou
9. Rozpočtové opatrenie obce Radoľa č.1/2022
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na 1. polrok 2022
11. Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav v k. ú. Radoľa
12. Diskusia
13. 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. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5. Zasadnutie
obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2 Schválenie programu zastupiteľstva
Po oboznámení sa s jednotlivými bodmi programu uvedených v pozvánke, starosta obce
navrhol zmenu poradia bodov rokovania, bod 5 - Prenájom priestorov v budove ŠK Radoľa
z dôvodu osobitného zreteľa a bod 6 - Oprava plochej strechy a výmena okien na budove ŠK
Radoľa presunúť za bod 11 - Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav v k. ú. Radoľa
uvedený v programe rokovanie a následne dal hlasovať za schválenie nového programu
rokovania. Body programu budú prečíslované podľa navrhnutej zmeny.
Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli predložené žiadne ďalšie požiadavky na
doplnenie programu.
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Program rokovania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Radoľa č.1/2008 o verejnom poriadku
a verejnej čistote
6. Poverenie Obecného úradu prípravou nového Všeobecne záväzného nariadenia obce
Radoľa o verejnom poriadku a verejnej čistote v súlade so zmenenou legislatívou
7. Rozpočtové opatrenie obce Radoľa č.1/2022
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na 1. polrok 2022
9. Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav v k. ú. Radoľa
10. Prenájom priestorov v budove ŠK Radoľa z dôvodu osobitného zreteľa
11. Oprava plochej strechy a výmena okien na budove ŠK Radoľa
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Viera Andelová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, Ján
Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 5 poslancov.
Starosta obce konštatoval, že navrhovaná zmena programu rokovania obecného zastupiteľstva
bola schválená.
Uznesenie č. 151/2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa
07.02.2022 so zmenou poradia bodov programu, bod 5 - Prenájom priestorov v budove ŠK
Radoľa z dôvodu osobitného zreteľa a bod 6 - Oprava plochej strechy a výmena okien na
budove ŠK Radoľa presunuté za bod 11 - Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav
v k. ú. Radoľa.
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Viera Andelová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, Ján
Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 5 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. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník
Overovatelia zápisnice v zložení: Ing. Viera Andelová, Ján Šustek
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Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Viera Andelová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, Ján
Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 5 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
20.12.2021( Príloha č.2 ). Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Zo strany poslancov
neboli podané žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesení.
Uznesenie č. 152/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole
uznesení z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 20.12.2021
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Viera Andelová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, Ján
Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 5 poslancov.
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 5 Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Radoľa č.1/2008 o verejnom
poriadku a verejnej čistote
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o Proteste prokurátora proti Všeobecne
záväznému nariadeniu obce Radoľa č.1/2008 o verejnom poriadku a verejnej čistote zo dňa
23.5.2008 na základe podnetu združenia EuroSpotrebiteľ, so sídlom Sládkovičova 122/73,
Kysucké Nové Mesto, kde prokurátor navrhol uvedené všeobecne záväzné nariadenie zrušiť
alebo nahradiť novým. ( Príloha č.3)
Starosta – podnety združenia EuroSpotrebiteľ boli podané skoro vo všetkých okolitých
obciach.
Uznesenie č.153/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa na základe protestu prokurátora schvaľuje zrušenie
Všeobecne záväzného nariadenia obce Radoľa č.1/2008 o verejnom poriadku a verejnej čistote
zo dňa 23.05.2008.
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Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Viera Andelová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, Ján
Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 5 poslancov.
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 6 Poverenie Obecného úradu prípravou nového Všeobecne záväzného nariadenia
obce Radoľa o verejnom poriadku a verejnej čistote v súlade so zmenenou legislatívou
Na základe schválenia zrušenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Radoľa č.1/2008
o verejnom poriadku a verejnej čistote zo dňa 23.05.2008 ( Príloha č.4 ), Obecné zastupiteľstvo
poveruje Obecný úrad prípravou nového Všeobecne záväzného nariadenia obce Radoľa
o verejnom poriadku a verejnej čistote v zmysle platnej legislatívy.
Uznesenie č. 154/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa poveruje Obecný úrad prípravou nového Všeobecne
záväzného nariadenia obce Radoľa o verejnom poriadku a verejnej čistote v zmysle platnej
legislatívy
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Viera Andelová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, Ján
Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 5 poslancov.
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 7 Rozpočtové opatrenie obce Radoľa č.1/2022
Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č.1/2022 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce
Radoľa. (Príloha č. 5). Návrh rozpočtového opatrenia bol poslancom zaslaný elektronicky.
V príjmovej časti bežné príjmy:
- vyplatenie poistného zo škodovej udalosti – oprava podlahy v sále OcÚ Radoľa,
- príjem z prenájmu budov a zariadení – plánovaný prenájom priestorov v budove ŠK Radoľa
- za dodávku energií z dôvodu prenájmu priestorov v budove ŠK Radoľa
- nevyčerpané prostriedky z roku 2021 ( dopravné, vzdelávacie poukazy, projekt, stravné )
Celková výška príjmov obce a jej rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu 1 540 063 Eur.
Vo výdavkovej časti rozpočtu bežné výdavky:
- z dôvodu nutnosti výmeny nevyhovujúceho technického vybavenia obecného úradu, nákup
nového softwéru – komplexný informačný systém pre obce a mestá – URBIS
- údržba budovy ŠK Radoľa a športovej haly – porucha plášťa plochej strechy
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- vrátenie nevyčerpaných prostriedkov za stravné z r.2021
Celková výška výdavkov obce a jej rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu 1 540 063
Eur.
Starosta obce vyzval poslancov k predloženiu otázok k Rozpočtovému opatreniu – neboli
podané doplňujúce otázky zo strany poslancov.
Uznesenie č. 155/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Radoľa č.1/2022 –
úpravu, zmenu rozpočtu.
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Viera Andelová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, Ján
Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 5 poslancov.
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na 1. polrok 2022
Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli
obce dňa 21.12.2021. (Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na I. polrok
2022 tvorí prílohu zápisnice č. 6)
Zo strany poslancov neboli podané žiadne doplňujúce pripomienky.
Uznesenie č. 156/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce
Radoľa na 1. polrok 2022
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Viera Andelová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, Ján
Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 5 poslancov.
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 9 Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav v k. ú. Radoľa
Pred rokovaním k bodu 9 Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav v k. ú. Radoľa
sa dostavila na rokovanie obecného zastupiteľstva poslankyňa Mgr. Andrea Belancová.
Starosta obce – informoval obecné zastupiteľstvo o priebehu projektu pozemkových úprav
v k.ú. Radoľa.
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Starosta – v rámci kontrolného dňa, boli zistené rozdiely vo výmerách ( cca 5% ), nakoľko sa
čerpá z papierových máp, budú sa vykonávať opravy preklepov, nezrovnalostí a zistených
duplicít. Uvedené opravy sa budú vykonávať v spolupráci aj s predsedom PS Urbár Radoľa a
PS Súkromné lesy Radoľa a geodetom p. Kačeríkom.
Ing. Štefan Hudec: sa informoval, či sa týmto projektom budú riešiť aj cesty v obci, hlavne ich
šírka
Starosta – je to komplikovaný proces, niečo bude možné a iné sa nebude dať. So všetkým musia
súhlasiť vlastníci pozemkov.
Uznesenie č. 157/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie starostu obce o pozemkových
úpravách v k. ú. Radoľa
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
Mgr. Pavol Prievozník, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 6 poslancov.
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.
K bodu 10 Prenájom priestorov v budove ŠK Radoľa z dôvodu osobitného zreteľa
Pred rokovaním k bodu 10 Prenájom priestorov v budove ŠK Radoľa z dôvodu osobitného
zreteľa sa dostavil na rokovanie obecného zastupiteľstva poslanec Ing. Ivan Kocúr.
Starosta obce – oboznámil poslancov o zámere prenajať priestory v budove ŠK Radoľa č.341,
prvé poschodie, jej časť, nájomca Samuel Berešík, bytom Horný Vadičov 166, 023 45 Horný
Vadičov, ako zástupca boxerského oddielu. Priestory by primerane upravili a využívali ako
telocvičňu s príslušenstvom určenú pre úpolové športy – box. Oznámenie o zámere na
prenájom majetku obce Radoľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo poslancom zaslané
elektronicky a vyvesené a zverejnené na úradnej tabuli obce a aj na webovej stránke obce od
21.januára 2022 od 12h. Bola splnená minimálna lehota 15 dní zverejnenia.( Príloha č.7)
Starosta – nájomnú zmluvu vypracuje Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,
s ktorou má obec uzatvorenú mandátnu zmluvu.
Poslanci nemali žiadne nové pripomienky k prenájmu priestorov budovy ŠK Radoľa.
Uznesenie č. 158/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje prenájom priestorov v budove ŠK Radoľa
z dôvodu osobitného zreteľa.
Predmet prenájmu:
Budova ŠK Radoľa č.341, prvé poschodie – časť ( okrem zasadacej miestnosti, archívu, bytu
správcu a vstupného schodiska ).
Budova ŠK Radoľa č.341 sa nachádza na parcele č.2118 s výmerou 581 m2 v k. ú. Radoľa, LV
č.601
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Podmienky prenájmu:
- minimálny mesačný nájom 400 €
- platba nájmu 3 mesiace vopred
- doba trvania nájmu na dobu určitú minimálne na 3 roky
- energie bude nájomca uhrádzať zvlášť
- adaptácia priestorov bude na náklady nájomcu
Nájomca:
Samuel Berešík, bytom Horný Vadičov č.169, 023 45 Horný Vadičov.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, 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 Oprava plochej strechy a výmena okien na budove ŠK Radoľa
Starosta obce – na základe schválenia prenájmu budovy ŠK Radoľa bude potrebné zabezpečiť
opravu plochej strechy ako celku vrátane atík, ďalej zabezpečiť výmenu okien na budove ŠK
Radoľa a taktiež rokovať s novým nájomcom o výmene nevyhovujúcich okien za nové,
energeticky efektívnejšie s tým, aby tieto okná korešpondovali s ostatnými oknami na budove
ŠK Radoľa.
Ing. Štefan Hudec – navrhuje typ - dvojkomorové okná , ktoré sú vhodné na priemyselné
budovy
Mgr. Pavol Prievozík – pripomenul aby v miestnosti stolnotenistov boli okná s vhodným
vetraním
Ján Šustek – je možnosť získať príspevok z futbalového zväzu na výmenu okien, zaradili sme
sa do projektu, vyjadrenie futbalového zväzu bude okolo 15.03.2022
Uznesenie č. 159/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa poveruje Obecný úrad zabezpečiť:
- zabezpečiť opravu plochej strechy ako celku vrátane atík
- zabezpečiť výmenu okien na budove ŠK Radoľa
- rokovať s novým nájomcom o výmene nevyhovujúcich okien za nové, energeticky
efektívnejšie s tým, aby tieto okná korešpondovali s ostatnými oknami na budove ŠK Radoľa.
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Pavol Prievozník, 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 12 Diskusia
Starosta obce – plánuje sa kultúrno-spoločenská akcia v našej obci – Deň matiek, závisí to od
postupného uvoľnenia opatrení ohľadom pandémie.
Situácia v ZŠsMŠ Radoľa sa zhoršila z dôvodu rýchleho šírenia ochorenia medzi žiakmi, z toho
dôvodu je základná škola kvôli vysokej pozitivite zatvorená, materská škola zatiaľ funguje.
K bodu 13 Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 18,20h. starosta obce Ing. Anton Tkáčik
s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.
Zapísala: Bc. Slávka Francová

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

Overovatelia zápisnice :
Ing. Viera Andelová

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

Ján Šustek

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

Ing. Anton T k á č i k
starosta obce

8

