
Zápisnica  
zo 17. zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 23. 05. 2022 v sále Obecného úradu v Radoli 

 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce 

 

Poslanci: Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Ivan Kocúr, 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 kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Radoľa za rok 2021 

6. Záverečný účet obce Radoľa za rok 2021 

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

8. Schválenie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Radoľa  

9. Prerokovanie nájmu budovy ŠK Radoľa s potenciálnym nájomcom 

10. Prehodnotenie poplatkov vyberaných obcou  

11. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021 

12. Informácia o prebiehajúcich prácach v obci 

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. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

 

K bodu 2 Schválenie programu zastupiteľstva 

 

Po oboznámení sa s jednotlivými bodmi programu uvedených v pozvánke, starosta obce 

odporúča doplniť za bod 11  Návrh na odpis pohľadávky z účtovníctva spoločnosti REAMOS, 

s. r. o.  a ďalšie nasledujúce body programu budú prečíslované. 

Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli predložené žiadne ďalšie požiadavky na 

doplnenie programu. 

Program rokovania obecného zastupiteľstva:  

1. Otvorenie 

2.  Schválenie programu zastupiteľstva 

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Radoľa za rok 2021 

6. Záverečný účet obce Radoľa za rok 2021 

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 



8. Schválenie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Radoľa  

9. Prerokovanie nájmu budovy ŠK Radoľa s potenciálnym nájomcom 

10. Prehodnotenie poplatkov vyberaných obcou  

11. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021 

12. Návrh na odpis pohľadávky z účtovníctva spoločnosti REAMOS, s. r. o. 

13. Informácia o prebiehajúcich prácach v obci 

14. Diskusia 

15. Záver 

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že navrhovaná zmena programu rokovania obecného zastupiteľstva 

bola schválená.  

 

Uznesenie č. 160/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Program rokovania Obecného zastupiteľstva v 

Radoli dňa 23.05.2022 s doplnením bodu č. 12. Návrh na odpis pohľadávky z účtovníctva 

spoločnosti REAMOS, s. r. o. Ďalšie nasledujúce body programu budú prečíslované. 

 

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: Mgr. Andrea Belancová, František Sidor 

Overovatelia zápisnice v zložení:  Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek 

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že bola určená návrhová komisia a overovatelia zápisnice.  

 

K bodu 4 Kontrola uznesení 

 

Starosta obce komentoval plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07. 02. 

2022. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch.  



Ján Šustek – k uzneseniu č. 158/2022 tlmočil poďakovanie p. Berešíka  za ústretovosť a ochotu 

zaoberať sa prenájmom priestorov, záujemcovia odstupujú od nájomného vzťahu, nakoľko 

využívajú iné priestory.   

Zo strany poslancov neboli podané žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesení. 

 

Uznesenie č. 161/2022 

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

uznesení zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 07. 02. 2022  

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 5 Stanovisko kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Radoľa za rok 2021 

Hlavná kontrolórka obce Radoľa predložila obecnému zastupiteľstvu Stanovisko kontrolórky 

k záverečnému účtu obce Radoľa za rok 2021 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 2021 schvaľuje bez výhrad“.  

 

Uznesenie č. 162/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k Záverečnému účtu Obce Radoľa za rok 2021. 

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 6 Záverečný účet obce Radoľa za rok 2021 

Starosta obce – Záverečný účet obce Radoľa  za rok 2021 bol zaslaný elektronicky. (Príloha č. 

3) Na úradnej tabuli bol zverejnený od 11. 04. 2022. Hospodárenie obce sa riadilo podľa 

schváleného rozpočtu na rok 2021. Celkové plnenie príjmov za rok 2021 bolo 1 542 545,04 

Eur. Z rozpočtových celkových výdavkov bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 

1 436 075,66 Eur. Výška príjmov a výdavkov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia 

COVID – 19. Použitie rezervného fondu budeme riešiť pri rozpočtovom opatrení.  



Starosta obce prečítal návrh na uznesenie.  

 

Uznesenie č. 163/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje :  

1. Záverečný účet obce Radoľa a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.  

2. tvorbu rezervného fondu vo výške 72 026,65 Eur 

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 7 Rozpočtové opatrenie obce Radoľa č. 3/2022 

 

Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č.3/2022 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce 

Radoľa.  (Príloha č. 4).  Návrh rozpočtového opatrenia bol poslancom zaslaný elektronicky.  

V príjmovej časti bežné príjmy:  

Celková výška príjmov obce a jej rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu  1 614 981 Eur.  

Celková výška výdavkov obce a jej rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu  1 614 981 

Eur. 

Starosta obce otvoril tému strechy budovy na ihrisku – začína presakovať v čase daždivého 

počasia čoraz viac, vo vnútorných priestoroch sú zatečené stropy a steny, opadáva omietka. 

Oprava zalátaním je jednoduchšia, ale bolo by najlepšie urobiť poriadne –  nadstavbu a novú 

strechu. Nové priestory by sa dali využiť aj ako obecný úrad, na kultúru.  

František Sidor – na stavebnej komisii sme už o tom hovorili – najlepším riešením je nadstavba 

atiky a sedlová strecha, nech je urobené na poriadok. Samozrejme všetko je o peniazoch.   

Starosta – prichádzajú ponuky z bánk na poskytnutie výhodných úverov. Peniaze prudko 

strácajú hodnotu. Ako príklad uvediem, postavili sme športovú halu, v tomto roku splatíme úver 

a už ju používame 9 rokov, využila ju jedna školská generácia žiakov. 

Ing. Andrea Schmidtová – súhlasí s názorom p. starostu a p. Sidora, ale treba riešiť aj škôlku. 

Starosta obce – máme štúdiu pri základnej škole, alternatívne aj nové priestory na ihrisku a ak 

by bola kritická situácia, je možné, že by sa dalo požiadať o dotáciu. V tomto čase nemáme 

nevybavené žiadosti o prijatie do materskej školy.  

Ing. Ivan Kocúr – v minulosti sme víziu nadstavby strechy riešili podľa vzoru ihriska na 

Makove. 

Ján Šustek – neboli by tam vhodné byty na trvalé bývanie. Nie je dostatok priestoru na 

parkovanie.  Budova je v dezolátnom stave, opadáva omietka.  

Starosta obce – v rozpočtovom opatrení navrhuje vo výdavkovej časti: kapitálový výdavok na 

projektovú dokumentáciu  sedlovej strechy budovy súpisné číslo 341:  5 000 Eur. Na chodník 

20 000 Eur, zvyšok ponechať v rezervnom fonde.  

 

Uznesenie č. 164/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce Radoľa č.3/2022. 

 



H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 8 Schválenie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Radoľa  

 

Starosta obce – vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa je 

základným strednodobým programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja n úrovni 

obce na obdobie rokov 2021 – 2027 a jeho existencia je základným predpokladom na čerpanie 

dotácie a príspevkov zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR.  Obec Radoľa má všetky 

predpoklady na to, aby sa vyvíjal harmonicky, zhodnocovala svoj rozvojový potenciál 

a vytvárala tak podmienky pre trvalé zvyšovanie kvality života jej obyvateľov.   

 

Uznesenie č. 165/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce Radoľa  na obdobie rokov 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 6 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Ivan Kocúr, František Sidor, Ing. 

Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  1 (Mgr. Pavol Prievozník) 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 9 Prerokovanie nájmu budovy ŠK Radoľa s potenciálnym nájomcom 

Starosta obce – potenciálny nájomca odstúpil od možnosti prenájmu časti priestorov v budove 

na ihrisku z pracovných dôvodov, využívajú iné priestory a v rámci rokovania o rozpočtovom 

opatrení sme sa zaoberali riešením strechy.  

 

 

K bodu 10 Prehodnotenie poplatkov vyberaných obcou  

Starosta – sála obecného úradu prešla čiastočnou rekonštrukciou (nová podlaha, ozvučenie, 

osvetlenie javiska) a nárast cien energií a vody sú dôvodom na prehodnotenie ceny nájmu.  

Návrh na výšku poplatku za prenájom sály:  

v pracovných dňoch:  50 Eur/deň 

počas víkendu v letnom období (bez vykurovania) : 50 Eur 

počas víkendu v zimnom období (s vykurovaním) : 100 Eur. 

 

H l a s o v a n i e :  



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

 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým sa upravujú poplatky  

za prenájom sály obecného úradu bolo schválené. 

 

 

K bodu 11 Správa z kontrolnej činnosti za rok 2021 

Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej 

činnosti za rok 2021. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe kontrol  schválených 

v plánoch kontrolnej činnosti. (Príloha č.5). Zo strany poslancov neboli podané žiadne 

doplňujúce pripomienky. 

 

Uznesenie č. 168/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 

rok 2021. 

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 12 Návrh na odpis pohľadávky z účtovníctva spoločnosti REAMOS, s. r. o. 

Starosta obce – v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce, možno od vymáhania 

pohľadávky upustiť a odpísať ju, ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, ak je pohľadávka 

nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je trvalo neefektívne. Výška pohľadávky 408,12 Eur.  

 

Uznesenie č. 169/2022   

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje odpis pohľadávky spoločnosti REAMOS, s. r. o. 

vo výške 408,12 Eur z účtovníctva Obce Radoľa. 

 

H l a s o v a n i e :  

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



Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 13 Informácia o prebiehajúcich prácach v obci 

Starosta obce  - informoval o prácach vykonávaných v obci: 

- odvodnenie Medzi potôčkami je takmer ukončené, využili sme žľaby získané pri 

budovaní chodníka, čím sme ušetrili peniaze. Práce sú vykonávané najlacnejšie 

a efektívne 

- spoločnosť Packeta rozšíri kapacitu výdajného boxu pri úrade, máme rozpracované aj 

umiestnenie  v hornej časti obce. 

- pokračujeme v prácach na chodníku na Lánoch, ďakujem za konštruktívny prístup pri 

riešení plotov p. Moskaľovi, M. Kaplikovi, J. Judákovi, Ľ. Tóthovi a M. Fojtíkovi, 

rodine Vnukovej. Dobrá je spolupráca s novými vlastníkmi domov na Lánoch. Našli 

sme spôsob ako urobiť chodník tak, aby sme nestrácali zbytočne priestor. Tiež ďakujem 

p. Františkovi Sidorovi za pomoc s betónom,  

- pripravujeme osadenie merača rýchlosti na Vadičovskej ceste, 

- budujeme autobusové zástavky pri materskej škole a na Záhradkách. Doteraz sme mali 

zástavky na výstupnej strane. Okrem prístrešku osadíme obrubníky a celú plochu 

vydláždime ako chodník,  

- v príprave je aj chodník na Jaššovej ceste. 

- pri materskej škole v spolupráci SSC plánujeme vyčistiť a upraviť priepust, aby bol 

zabezpečený odtok do potoka, následne urobíme oplotenie, za kaderníctvo chodia 

narkomani, 

- na leto pripravujeme realizáciu chodníka a bránky v škôlke, 

- na ihrisku v Riekach je zrealizované nové zastrešenie tribúny, financované z vlaňajších 

úspor FO a sponzorských príspevkov.  

Poďakoval Jánovi Šustekovi za získanie finančného príspevku vo výške 10 000 Eur, 

ktorý bol schválený na základe projektu Slovenského futbalového zväzu EURÁ 

z EURA na rekonštrukciu a modernizáciu futbalovej infraštruktúry, ktorú využívajú pre 

svoju tréningovú prípravu a zápasy naše mládežnícke družstvá. Výmena 11 okien, 13 

interiérových dverí a 1 exteriérových dverí, osvetlenie pomocnej tréningovej plochy je 

významná investícia pre obec,  

- ideme testovať osvetlenie LED v kombinácii s fotovoltikou pri lávke do športového 

areálu – v spolupráci s p. Mrvečkom, 

- máme pripravený nový rozvádzač pre VO pri dome Š. Kultana, zároveň tam chceme 

osadiť novú lampu. Na rozvádzač bude pripojená Stará cesta, Záhradky, Vadičovská 

cesta, Kysucká cesta a Štepnica, 

- po rokoch máme vymenené „padajúce“ stĺpy na Koscelisku. 

V kultúrnej a športovej oblasti pripravujeme: 

- Deň detí v areále  ZŠ bude 1. júna pre naše deti z Radoľskej školy a škôlky 

- 15. júna -  plánujeme vítanie detí  

- 2. júla – pľacový futbalový turnaj 

- 5. júla – jarmok 

- 9. júla pripravujeme futbalový turnaj – Radoľa, Nesluša, Ochodnica a ešte niekto  

- v septembri plánujeme stolnotenisový turnaj, florbalový turnaj pre mladšie žiačky 

a ďalší turnaj ako prípravu pre družstvo našich žien – prihlasujeme sa do druhej ligy ako 

B tím Pruského, ale pod názvom ŠK Vretenice Radoľa,  

- Heligónka – ešte dohodneme termín. 

 

Ing. Andrea Schmidtová – či sa nedá oplotiť areál pri ZŠ  aj zo zadu, aby nechodili zvery. 



- Starosta obce – máme vysporiadané pozemky 1,5 m od haly, ďalšie pozemky sú vo 

vlastníctve fyzických osôb, treba urobiť oplotenie ako celok a vyčleniť takmer 10 000 

Eur. 

 

K bodu 14 Diskusia  

Starosta obce  - každý týždeň má nejaké rokovania ohľadom opravy mosta v Radoli.  

Ing. Andrea Schmidtová – pripomína prekrytie pieskoviska. 

 

K bodu 13 Záver 

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 19,00h. 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 

 


