
Zápisnica  
z 19. zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 26. 09. 2022 v sále Obecného úradu v Radoli 

 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce 

 

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

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

Ďalší prítomní: Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce, Alena Franeková, zapisovateľka 

Pavol Korduljak, Jana Korduljaková, Ing. Juraj Sidor 

(Prezenčná listina: príloha č. 1) 

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva uvedený v pozvánke:  

Program: 

1. Otvorenie 

2.  Schválenie programu zastupiteľstva 

3.  Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Vyhodnotenie rozpočtu obce Radoľa za I. polrok 2022 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 

7. Správa z kontrolnej činnosti  č. 1 a 2/2022 

8. Žiadosť o zabezpečenie volieb prísediaceho Okresného súdu Žilina 

9. Diskusia 

10. 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 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s jednotlivými bodmi programu uvedených 

v pozvánke. Prítomní poslanci navrhujú doplniť program rokovania o bod 5 Návrh na zriadenie 

raňajšej prevádzky školského klubu detí. Ďalšie nasledujúce body programu budú prečíslované.  

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. 

 

Uznesenie č. 180/2022 

Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 26.09.2022 s doplnením o bod 5 

Návrh na zriadenie raňajšej prevádzky školského klubu detí. Ďalšie nasledujúce body programu 

budú prečíslované. 



Starosta obce konštatoval, že doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva bol 

schválený. 

 

K bodu 3 Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 

Návrhová komisia v zložení: Ing. Viera Andelová, Mgr. Pavol Prievozník 

Overovatelia zápisnice v zložení:  František Sidor,  Mgr. Andrea Schmidtová 

 

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 27. 06. 

2022. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Počas rokovania sa dostavil Ing. Štefan 

Hudec.  

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

 

Uznesenie č. 181/2022 

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

uznesení z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 27.06.2022.  

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 5 Návrh na zriadenie raňajšej prevádzky školského klubu detí 

Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavili obyvatelia obce p. Pavol Korduljak a manž. 

Jana Korduljaková, za účelom vyslovenia požiadavky na zriadenie raňajšieho školského klubu 

detí. Starosta obce dal hlasovať za udelenie slova.  

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie slova udelenie slova p. Pavlovi Korduljakovi a Jane 

Korduljakovej.  

Pavol Korduljak – prosím obecné zastupiteľstvo, aby vyšlo v ústrety otvoreniu raňajšej družiny 

pre deti ročníkov 1 – 4. Pomohlo by dať jedného učiteľa, ktorí by mohol prísť o 45 minút skôr. 

Jedna budova školy je otvorená približne od siedmej hodiny. V malej predchodbičke, kde sa 

prezúvajú aj veľkí žiaci, majú deti čakať a potom po otvorení druhej budovy o 7,30 h. sa 

presúvajú do budovy v ktorej majú vyučovanie.  Rodičia požadujú otvorenie aj druhej budovy. 

Z ich triedy sú už štyria známi rodičia a tento istý problém sa bude opakovať zasa o rok 

v septembri, keď prídu ďalšie deti do prvého ročníka.  

Jana Korduljaková – pracovala som ako vychovávateľka a tiež som chodila ráno odpracovať 

jednu hodinu a pokračovala som popoludní, musela som sa prispôsobiť, nikto sa ma nepýtal či 

chcem.  

Mgr. Pavol Prievozník – od kedy majú pracovnú dobu učitelia?  

Ing. Andrea Schmidtová – toto sme už riešili asi pred 5 rokmi.  

Mgr. Andrea Belancová – dozor môže mať aj učiteľka, nemusí byť len vychovávateľka.  

Starosta obce – odporúča urobiť finančný prepočet, koľko by to finančne vychádzalo, aké budú 

ekonomické dôsledky. Školský klub detí je originálna kompetencia obce, ktorú je možné 

financovať z rozpočtu obce. Takzvaná ranná družina je v prvom rade otázka financií, ak ich 

obecné zastupiteľstvo schváli, tak ju bude možné prevádzkovať. V žiadnom prípade táto 

činnosť nemôže byť financovaná z prenesených kompetencií. Pravdepodobne si to vyžiada 

potrebu zamestnať ďalšiu vychovávateľku.   

Pavol Korduljak a Jana Korduljaková – bolo by dobré dať viac návrhov na riešenie, tak ako si 

priplácajú za prevádzku v materskej škole počas letných prázdnin, mohlo by sa aj na túto 

prevádzku 1 hodinu priplatiť, chceli by sme poprosiť o ústretovosť od obce ako zriaďovateľa.  

 

Uznesenie č. 182/2022 

Obecné zastupiteľstvo poveruje vedenie Základnej školy s materskou školou Radoľa pripraviť 

návrh na zriadenie raňajšej prevádzky školského klubu detí v dňoch školského vyučovania 

v čase od 6,30 h.  do 7,30 h. a vypracovať finančnú analýzu, aké by boli ekonomické dôsledky 

s možnosťou spolufinancovania zo strany obce  a rodičov. 

 

H l a s o v a n i e :  

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

 

K bodu 6 Vyhodnotenie rozpočtu obce Radoľa za I. polrok 2022 

Starosta obce – materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. (Príloha č. 2). Vyhodnotenie 

plnenia rozpočtu obce sa robí zo zákona každoročne k 30. júnu.  

 

Uznesenie č. 183/2022 



Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu Obce Radoľa za 

I. polrok 2022. 

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 7 Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 

Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č. 6/2022 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce 

Radoľa.  (Príloha č. 3). V príjmovej  časti sa upravuje podiel výnosu DPFO, odhad podľa 

prognózy MFSR vychádza z júnovej prognózy výboru pre daňové prognózy, boli navýšené 

vlastné príjmy ZŠ s MŠ, výdavková časť rozpočtu obce sa upravuje podľa potrieb obce – 

navyšujeme prostriedky na školenia, služby, verejné priestranstvá, verejné osvetlenie, materiál 

a služby použité na opravu areálu ŠK, zrušením opatrení COVID 19 môžu byť organizované 

kultúrno spoločenské aktivity – posedenie s jubilantami za tri roky. Bežné výdavky ZŠ s MŠ 

s tiež upravujú podľa požiadavky rozpočtovej organizácie. Celková výška výdavkov obce a jej 

rozpočtovej organizácia sa nemení a zostáva vo výške 1 663 492 Eur. 

Mgr. Pavol Prievozník – pri kultúre sa málo vyčerpalo z rozpočtu, zaujíma sa o Heligónku.  

Starosta obce – odporúčal som organizovať podujatie v letných mesiacoch júl – august. 

Neodporúča robiť v októbri, keď je vysoká pravdepodobnosť nepriaznivého počasia. Vo 

vyhodnotení rozpočtu nie sú započítané faktúry za jarmok a futbalové turnaje, ktoré patria do 

2. polroka.      

Ing. Štefan Hudec – akcia by sa mala zopakovať, keď je o ňu záujem. 

František Sidor – ak je záujem o heligónku, treba to umožniť, mali by sme poskytnúť financie 

ak  potrebujú.  

Mgr. Pavol Prievozník – p. Ondrúšek zabezpečuje účinkujúcich, kultúrna komisia je 

spoluorganizátor, nemáme ešte zabezpečené ozvučenie, priestory pre účinkujúcich 

a občerstvenie. V sobotu 1.10.2022 od 8.00 h. sa bude konať stolnotenisový turnaj O pohár 

starostu obce Radoľa. Hráči sa prihlasujú u mňa. 

Starosta obce – obec prispieva na ceny a občerstvenie pre hráčov turnaja.  

Mgr. Andrea Belancová – navrhuje príspevok na Heligónku vo výške  600 Eur.  

Prítomní poslanci súhlasili s úpravou vo výdavkovej časti na kultúru v rozpočtovom opatrení 

o +600 Eur a odrátať z položky na údržbu ŠK, hala.   

 

Uznesenie č. 184/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2022.  

 

H l a s o v a n i e :  

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

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 8 Správa z kontrolnej činnosti  č. 1 a 2/2022 

Kontrolórka obce p. Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu Správu z kontrolnej 

činnosti 1/2022 a 2/2022. (Príloha č. 4)  Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  

 

Uznesenie č. 185/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie: 

Správu kontrolórky obce z kontrolnej činnosti č. 1/2022 a  

Správu kontrolórky obce z kontrolnej činnosti č. 2/2022. 

H l a s o v a n i e :  

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

 

 

K bodu 9 Žiadosť o zabezpečenie volieb prísediaceho Okresného súdu Žilina 

Starosta obce – Okresný súd Žilina písomne požiadal o zabezpečenie volieb prísediacich 

Okresného súdu v Žiline, ktorí budú zasadať v trestných senátoch. Prísediaceho volí obecné 

zastupiteľstvo na obdobie rokov 2022 - 2026. Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý 

dosiahol vek najmenej 30 rokov, je spôsobilý na právne úkony a musí spĺňať ďalšie podmienky 

uvedené v podaní. Ak by mal niekto záujem o výkon funkcie prísediaceho na okresnom súde, 

alebo vie niekom, poskytneme bližšie informácie.  

 

Uznesenie č. 186/2022 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o zabezpečenie volieb prísediaceho 

Okresného súdu Žilina v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch  a prísediacich v platnom 

znení na obdobie rokov 2022 – 2026. 

H l a s o v a n i e :  

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

 

 

K bodu 10 Diskusia 

Starosta obce – musíme riešiť havarijný stav strechy budovy súp. číslo 341. Zateká do bytu 

správcu a do archívu. Už štvrťroka čakám na projektovú dokumentáciu od projektanta, ktorého 

mi odporučila stavebná komisia.    

Ing. Štefan Hudec – tlačím na projektanta, je v sklze, aj tak je najvyhovujúcejšie riešenie 

nadstavba a nová strecha ako opravovať.  

Starosta obce – stavebné konanie sa pripravuje, už sa čaká len na projektovú dokumentáciu.  



Ján Šustek – zatekajúca strecha sa musí aspoň čiastočne opraviť, znehodnotia sa opravené steny 

bytu, poškodia sa rozvody. 

Ing. Andrea Schmidtová – stále sú problémy s autami pri základnej škole. Bolo by dobré 

obmedziť vstup autami do areálu školy v čase od 7. do 15. hodiny.  

František Sidor – navrhuje dať rampu na čipový systém a otvoriť len pre zásobovanie 

a personál.  

Starosta obce – to je asi jediné možné efektívne riešenie.  

František Sidor – ďakuje poslancom za podporu a spoluprácu počas volebného obdobia, želá 

ďalším, ktorí pôjdu ďalej, že budú mať múdre rozhodnutia. Ak by obec mala záujem využiť 

jeho skúsenosti, rád pomôže. 

Ing. Ivan Kocúr – toalety pri sále sú v katastrofálnom stave – batérie, zásobníky na mydlo, nie 

sú zásobníky na jednorazové utierky, je tam zápach. Sála by mala mať už iný štandard.   

Starosta obce – ak poslanci v rozpočte schvália na to financie, môžeme urobiť, je potrebná 

rozsiahlejšia rekonštrukcia, pretože treba vybúrať staré murivo a betóny, inak sa nezbavíme 

zápachu. 

 

OZ BERIE NA VEDOMIE 

Informácie starostu a poslancov obecného zastupiteľstva: 

- nevyhnutná oprava zatekajúcej strechy budovy na ihrisku v časti nad bytom, 

- vchod do areálu základnej školy zabezpečiť závorou na čipové/diaľkové ovládanie 

z dôvodu zabezpečenia vjazdu cudzích vozidiel podľa dohody  riaditeľa školy a starostu 

obce, 

- rekonštrukcia toaliet na obecnom úrade pri sále.   

 

 

K bodu 11 Záver 

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

s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.  

 

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

 

Overovatelia zápisnice :  

 

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

 

Ing. Andrea Schmidtová       ............................................. 

       

 

 

 

 

   

Ing. Anton  T k á č i k  

                       starosta obce 

 


