OBEC RADOĽA
Zápisnica
zo siedmeho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Radoľa
konaného dňa 16. decembra 2019 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: Mgr. Vladimír Hromádka, Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce, Alena
Franeková, zapisovateľka.
Verejnosť: Emil Svrček, Ing. Alojz Šustek, Tomáš Svrček, Filip Krakovský, Lucia Krakovská,
Ing. Jozef Chrastina
(Prezenčná listina tvorí prílohu 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. Schválenie predkladania rozpočtu obce Radoľa bez programovej štruktúry
6. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa
7. Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu rozpočtu obce Radoľa na rok 2020
8. Žiadosť o príspevok FO ŠK Radoľa
9. Žiadosť o príspevok STO ŠK Radoľa
10. Žiadosť o príspevok FBO ŠK Radoľa
11. Návrh na dotáciu pre organizáciu JDS ZO Radoľa na rok 2020
12. Návrh na podporu publikácie Dolné Kysuce po roku 1989
13. Schválenie príspevku na úhradu dopravných výkonov mestskej hromadnej dopravy
14. Návrh rozpočtu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ Radoľa
15. Návrh kalendára kultúrno–športovo–spoločenských podujatí v obci Radoľa na rok 2020
16. Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2020
17. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
18. Žiadosť pána Miloša Kubalu o odkúpenie pozemku pod predajňou
19. Návrh na prenájom cesty Na Tehelni
20. Prehlásenie o existencii cesty na parcele EKN 1939/3
21. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na 1. polrok 2020
22. Diskusia
23. 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 9,
zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
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K bodu 2 Schválenie programu zastupiteľstva
Po oboznámení s jednotlivými bodmi programu uvedeného v pozvánke, starosta obce dal
hlasovať za schválenie programu rokovania.
Hlasovanie:
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
Návrhy doplnenia bodov programu:
Starosta obce – odporúča doplniť „Prehodnotenie zmluvy o dočasnom užívaní časti pozemku
KNC 175/10 o výmere 114 m2“ ako bod 22, ďalšie body budú následne prečíslované.
Mgr. Pavol Prievozník – nie je v programe uvedené nič ohľadom Kozlovíc, či sú poslanci
o niečom informovaní, aby prítomní hostia nečakali.
Ing. Jozef Chrastina – za obyvateľov Kozlovíc navrhuje dať do programu ďalšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva riešenie cesty v Kozloviciach.
Starosta obce – komunikuje so Slovenským pozemkovým fondom, tento pozemok je v majetku
SPF. Už sme o tom rokovali a výsledok je ten istý, ako bol vtedy.
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 16.
12. 2019 uvedený v pozvánke s doplnením bodu 22 a ďalšie body budú následne prečíslované:
22. Prehodnotenie zmluvy o dočasnom užívaní časti pozemku KNC 175/10 o výmere 114
m2 .
Hlasovanie:
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: Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor
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Overovatelia zápisnice v zložení: Ing. Ivan Kocúr, Ján Šustek
Hlasovanie:
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.
K bodu 4 Kontrola uznesení
Starosta obce okomentoval plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa
19.08.2019 a 30.09.2019. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. K uzneseniu
34/2019 „Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad v Radoli zabezpečiť inzerciu týkajúcu
sa prenájmu priestorov budovy ŠK Radoľa“ - uznesenie je v plnení, inzerát bol zverejnený 2
krát a ešte bude 2 krát. Realizačný projekt na výsadbu zelene v obci Radoľa bol zverejnený,
potvrdený. Uznesenie 38/2019 a 39/2019 je tiež v plnení. Zo strany poslancov neboli podané
žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole uznesení zo 6.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 30. 09. 2019.
K bodu 5 Schválenie predkladania rozpočtu obce Radoľa bez programovej štruktúry
Starosta obce – Obec Radoľa má menej ako 2000 obyvateľov, a preto sa na ňu vzťahuje
výnimka zo zákona, že nie je povinná mať rozpočet obce spracovaný v programovej štruktúre.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predkladanie rozpočtu obce Radoľa na roky 2020, 2021, 2022
v zmysle novely zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:
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 bolo schválené.
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K bodu 6 Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa
Starosta obce: Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa bol vyvesený na úradnej tabuli od 28. 11.
2019. (tvorí prílohu č. 2) Návrh na zmenu v sadzbách dane z nehnuteľností miestnych daní je
po siedmych rokoch. Počas tohto obdobia pribudli obci nové úlohy, poskytujeme obyvateľom
viac služieb ako v roku 2012. V budúcom roku výrazne porastie poplatok, ktorý musíme
zaplatiť za uloženie zmesového komunálneho odpady na skládky – jeho výška závisí od miery
separácie a celkového množstva odpadu a určuje to nariadenie vlády. Na celkovom množstve
odpadu sa priaznivo prejaví využívanie kompostérov. Navrhovaná suma 19 Eur za rok je
nevyhnutná. V návrhu VZN sú u daní zo stavieb zjednotené sadzby za m2 a v zmysle zákona
musíme postupne dorovnať rozdiel 10-násobku medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane zo
stavieb. K návrhu VZN neboli doručené žiadne konkrétne návrhy na úpravu, okrem návrhov zo
strany komisie pre financie, odporúča návrh VZN prijať tak ako je predložené.
Pozmeňovacie návrhy zo strany poslancov:
František Sidor – odporúča v § 16 bod f, číslo 1) sumu 10 Eur/m2 zmeniť na 15 Eur/m2, v § 16
bod f, číslo 2) sumu 7 Eur/m2 zmeniť na 10 Eur/m2,v § 20 sadzbu dane sumu 0,60 Eur zmeniť
na 1,00 Eur na osobu a prenocovanie.
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňujúce návrhy:
1. v § 16 bod f, číslo 1) sumu 10 Eur/m2 zmeniť na 15 Eur/m2,
2. v § 16 bod f, číslo 2) sumu 7 Eur/m2 zmeniť na 10 Eur/m2,
v § 20 sadzbu dane sumu 0,60 Eur zmeniť na 1,00 Eur na osobu a prenocovanie.
Hlasovanie:
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 pozmeňujúce návrhy VZN boli schválené.
3. Pozmeňujúci návrh v § 32 ods. 1 sadzbu paušálneho poplatku zo sumy 0,0519 Eur za
osobu a kalendárny deň (19 Eur ročne) zmeniť na 0,0547 Eur za osobu a kalendárny
deň (20 Eur ročne).
Hlasovanie:
za: 2 (Ing. Štefan Hudec, František Sidor)
proti: 5 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea Schmidtová,
Ján Šustek)
zdržal sa: 2 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Pavol Prievozník)
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 9 poslancov
Starosta obce konštatoval, že pozmeňujúci návrh VZN nebol schválený.
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H l a s o v a n i e za upravené znenie VZN o miestnych daniach:
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
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Radoľa.
K bodu 7 Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu rozpočtu obce Radoľa na rok
2020
Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva Odborné
stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radoľa na 2020 s výhľadom na roky 20212022. (Tvorí prílohu č. 3)
V závere stanoviska konštatuje, že zostavený návrh rozpočtu obce je v súlade s ustanoveniami
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a odporúča obecnému zastupiteľstvu
rozpočet obce na rok 2020 schváliť. Návrh rozpočtu Obce Radoľa na roky 2021 – 2022 zobrať
na vedomie.
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu
obce Radoľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022.

K bodu 8 Žiadosť o príspevok FO ŠK Radoľa
Starosta obce - Futbalový oddiel v Radoli predložil žiadosť o dotáciu na svoju činnosť na
nasledujúci rok, v ktorej požadujú navýšenie na sumu 13 500 Eur. (Žiadosť tvorí prílohu č. 4)
Je to po niekoľkých rokoch navýšenie dotácie o približne 5%. Máme 4 družstvá. Mladší a starší
žiaci hrajú krajskú súťaž – 3. ligu, dorastenci krajskú súťaž – 4. ligu a muži hrajú v okresnej
súťaži. Futbal má v Radoli tradíciu. Činnosť je financovaná aj z iných zdrojov – 2% dane,
sponzorské príspevky a najmä výrazná dobrovoľnícka činnosť funkcionárov, trénerov,
usporiadateľov... Financovanie športu patrí medzi originálne kompetencie obce. Ak by sme
nevyhoveli žiadosti, znamenalo by to následné zrušenie niektorého družstva, lebo ide
o náklady, ktoré treba zaplatiť. Odporúča futbalový oddiel ŠK Radoľa podporiť a schváliť
dotáciu na činnosť.
František Sidor – nevie koľko stojí futbal, mali by predložiť po položkách vyčíslenie na čo sa
dotácia použije. Ak má futbal fungovať, nech sa dá na všetko čo potrebujú.
Ján Šustek – každoročne sa predkladá vyúčtovanie po jednotlivých položkách. Slovenský
futbalový zväz mení členské poplatky, registrácie hráčov,.... Náklady na dopravu narastajú.
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Ing. Andrea Schmidtová – porovnala financovanie v rokoch 2017, 2018, 2019. Súhlasí
s navýšením.
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pre futbalový oddiel ŠK Radoľa príspevok na činnosť vo
výške 13 500 Eur.
Hlasovanie:
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 Žiadosť o príspevok STO ŠK Radoľa
Starosta obce – Stolnotenisový oddiel požiadal na rok 2020 dotáciu vo výške 1100 Eur.
(Žiadosť tvorí prílohu č. 5) Dotácia v predchádzajúcich rokoch bola vo výške 830 Eur.
Stolnotenisový oddiel má 4 družstvá, ktoré hrajú 3,4,5 a 7 ligu, pravidelne trénuje asi 20 hráčov.
Tradícia stolného tenisu bola založená v roku 1961 a odvtedy nepretržite reprezentujú obec na
rôznych úrovniach. Z dotácie sú priamo uhrádzané faktúry za športový materiál ako sú rakety,
poťahy, loptičky, dresy. Starosta obce navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby žiadosti
vyhovelo.
Ing. Alojz Šustek, zástupca stolnotenisového oddielu - oddiel má 4 družstvá, vychovávame aj
mladých hráčov, niektorí sa uchytili a úspešne reprezentovali Radoľu. Chodíme hrať po celom
Slovensku.
Mgr. Pavol Prievozník – apeluje na to, aby sa viac pracovalo s mládežou, mali by sa viac
presadzovať Radolčania.
Tomáš Svrček – člen stolnotenisového oddielu – potrebujeme podporu rodičov a cez školu, aby
dotácia smerovala na podporu detí.
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ – všetky aktivity v škole sú podporované,
v minulosti mal pán Kultan záujem venovať sa deťom.
Starosta obce – obec podporuje materiálne vybavenie oddielu. Mládež funguje cyklicky,
obyčajne ak sa nájde rodič, ktorý podporuje svoje vlastné dieťa, venuje sa aj iným deťom. Účasť
na mládežníckych turnajoch je časovo a ekonomicky veľmi náročná, je to cestovanie po celom
Slovensku za vlastné peniaze.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa výške 1 100 Eur
v roku 2020.
Uznesenie č. 53/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Udelenie slova Ing. Alojzovi Šustekovi, predsedovi stolnotenisového oddielu,
2. Udelenie slova Tomášovi Svrčkovi, členovi stolnotenisového oddielu,
3. Udelenie slova Mgr. Vladimírovi Hromádkovi, riaditeľovi ZŠ s MŠ v Radoli,
4. Dotáciu pre Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa v roku 2020 vo výške 1 100 Eur.
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Hlasovanie:
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 o príspevok FBO Radoľa
Starosta obce – florbalový oddiel ŠK Radoľa vznikol v januári 2018. Venuje sa dievčatám.
Spolupracuje s klubom ŠK98 Pruské. Financovanie oddielu zabezpečujú tréneri s pomocou
rodičov. Hráčky sa zapájajú do súťaží v kategóriách dorastenky, staršie žiačky a mladšie
žiačky. V rámci oddielu funguje aj prípravka pre dievčatá vo veku 6 -11 rokov. V roku 2018
nepoberal od obce žiadny príspevok. V roku 2019 požiadal o dotáciu na nákup mantinelov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 2000 Eur. Na rok 2020 žiada florbalový oddiel 1000 Eur. Ak
chce hrať – prihlásenie sa do súťaže pod hlavičkou ŠK Radoľa, je potrebné zakúpenie
časomiery.
Navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo dotáciu pre florbalový oddiel vo výške 1000 Eur schválilo.
(Žiadosť tvorí prílohu č. 6)
Uznesenie č. 54/2019:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu 1000 Eur na činnosť Florbalového oddielu ŠK Radoľa
v roku 2020.
Hlasovanie:
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 11 Návrh na dotáciu pre organizáciu JDS ZO Radoľa na rok 2020
Organizácia Jednota dôchodcov Slovenska v Radoli má približne 70 členov v dôchodkovom
veku. V rámci svojej činnosti organizujú viaceré pravidelné kultúrne podujatia a nahrádzajú aj
činnosť folklórneho súboru a ochotníckeho divadla.
Ing. Andrea Schmidtová – odovzdala poslancom obecného zastupiteľstva pozdravenie
a poďakovanie od členov Jednoty dôchodcov za dobrú spoluprácu a finančnú podporu.
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na činnosť ZO JDS v Radoli v roku 2020 vo výške
700 Eur.
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Hlasovanie:
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 12 Návrh na podporu publikácie Dolné Kysuce po roku 1989
Starosta obce – predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na podporu publikácie, ktorá bude
mapovať 30 rokov od roku 1989 na Dolných Kysuciach. Navrhovaný rozsah pre našu obec
v publikácii je 12 strán v plnej farbe a na kvalitnom papieri vo formáte A4. Obec s najbohatšou
históriou na Kysuciach si zaslúži solídne spracovanie 30 rokov od novembra 1989. Cena 970
Eur je primeraná, počíta sa so súčinnosťou zo strany obce. Starosta obce odporúča publikáciu
podporiť. (Žiadosť tvorí prílohu č. 7)
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu na prípravu publikácie s pracovným názvom „Dolné
Kysuce po roku 1989“ vo výške 970 Eur.
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
Mgr. Pavol Prievozník, Ing. Andrea Schmidtová)
proti: 0
zdržal sa: 3 (Ing. Ivan Kocúr, František Sidor, Ján Šustek)
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 9 poslancov
K bodu 13 Schválenie príspevku na úhradu dopravných výkonov mestskej hromadnej
dopravy
Starosta obce – spoločne s Kysuckým Novým Mestom na území obce sú poskytované výkony
vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave a to linka č. 504103 – MHD č. 3 spoj č.
1,9,11,13. Doteraz sme platili príspevok 3760 Eur.
Mesto redukuje spoje MHD o približne 15,00 h. Uvedená linka je vysoko nerentabilná. Podľa
kvantifikácie náhrady príspevku predloženej dopravcom na rok 2020, príspevok predstavuje
sumu 2 664 Eur ročne. Potrebujeme zachovať spoje, ktoré vozia školákov ráno na vyučovanie
a poobede z vyučovania do Kysuckého Nového Mesta. To nám zatiaľ zostáva. Neteší, že
znižujeme rozsah poskytovaných služieb v oblasti verejnej dopravy. Úhrada dopravných
výkonov bude na základe Dohody o spolupráci mesta Kysucké Nové Mesto a obce Radoľa.
(Tvorí prílohu č. 8)
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje príspevok na úhradu dopravných výkonov mestskej
hromadnej dopravy, linka č. 3 vo výške 2 664 Eur ročne od 01. 01. 2020.
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Hlasovanie:
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 14 Návrh rozpočtu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ Radoľa
Starosta obce – riaditeľ školy predložil rozpočet základnej školy s materskou školou na rok
2020. Financie na prenesené kompetencie, štátne dotácie, dotácie na stravné prechádzajú cez
rozpočet obce. Financovanie originálnych kompetencií vysvetlí Mgr. Vladimír Hromádka,
riaditeľ školy.
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ – v rozpočte školy oproti minulému roku je rozdiel
vo výške, môžu byť havarijné stavy, poplatky tiež narastajú. Dnes v úprave rozpočtovým
opatrením zostatok 10 000 Eur vrátime zriaďovateľovi a po novom roku žiadame opäť presunúť
škole. Zostatok bol spôsobený personálnym zabezpečením v rámci projektu a dlhodobá práce
neschopnosť, presnú sumu sme doteraz nevedeli. V budúcom roku by sme investovali do
kuchyne. Budeme potrebovať do mzdových prostriedkov a na asistenta v materskej škole.
František Sidor – plynové kotly sú v havarijnom stave.
Ing. Viera Andelová – na projekt školy sme v tomto roku schválili spolufinancovanie 5000 Eur
a v projekte bolo spolufinancovanie na ďalšie dva roky .
Mgr. Vladimír Hromádka – žiadame 2500 Eur.
Uznesenie č. 58/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
v rámci rozpočtu pre Základnú školu na rok 2020:
- na originálne kompetencie 207 328 Eur,
- spolufinancovanie projektu Škola pre život 2 525 Eur.
Hlasovanie:
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 15 Návrh kalendára kultúrno–športovo–spoločenských podujatí v obci Radoľa
na rok 2020
Starosta obce – k životu v obci patria aj spoločenské podujatia. Ich organizácia je originálnou
kompetenciou obce. Na rozdiel od viacerých obcí, nezamestnávame kultúrneho referenta, ale
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podujatia pripravujeme v súčinnosti úradu a dobrovoľníkov, pričom využívam svoje dlhoročné
skúsenosti z tejto oblasti. Dobrovoľníkmi sú v priebehu roka desiatky ľudí v rôznom veku aktívni poslanci, seniori, mládežníci a aj nadšenci, ktorí nemajú v Radoli žiadny pobyt. Ak by
sa objavil návrh na nové podujatie, bolo by potrebné ho v dostatočnom predstihu do kalendára
doplniť formou uznesenia obecného zastupiteľstva. Do predloženého návrhu podujatí sú
zakomponované ďalšie pozmeňujúce návrhy poslancov.
Ján Šustek – pochválil činnosť kultúrnej komisie, veľká vďaka patrí za organizovanie letného
tábora, Mikuláš a Lucie sa konali pod dozorom dospelých.
Mgr. Vladimír Hromádka – riaditeľ ZŠ s MŠ, do budúcnosti by sa mohlo porozmýšľať o využití
haly na kultúrne akcie. Bolo by treba upraviť podlahu, akustiku. Je to veľký priestor, ktorý sa
dá využiť.
Mgr. Pavol Prievozník – odporúča spojiť kultúrnu akciu Radoľskú heligónku s futbalovým
turnajom na futbalovom ihrisku. Do kalendára doplniť výstup na Vreteň a Štefanskú zábavu.
Uznesenie č. 59/2019
Kalendár kultúrno–športovo–spoločenských podujatí v obci Radoľa na rok 2020, ktoré sú
podporované z rozpočtu obce Radoľa:
- Mládežnícky turnaj o pohár starostu obce – florbal - január alebo február (prázdniny –
zimné alebo jarné)
- Radoľská zabíjačka - 1-3 týždne pred fašiangovým sprievodom
- Fašiangový sprievod + pochovávanie basy - sobota pred popolcovou stredou
- Vítanie detí - Posledná streda v marci (termín závisí aj od chrípkových epidémií),
pozývame rodiny s deťmi narodenými v predchádzajúcom kalendárnom roku (od 1.1
do 31.12.)
- Veľkonočná zábava – veľkonočná nedeľa
- Stavanie májov - cca 30 apríl
- Deň Matiek - 2 . nedeľa v máji
- Váľanie májov – 31. máj
- Radoľská heligónka - druhá polovica mája resp. jún – nedeľa popoludní
- Deň otcov – florbalový turnaj zmiešaných rodinných družstiev + sprievodné aktivity
- Pálenie jánskeho ohňa – „Vajan“ jún
- Pľacový turnaj o pohár starostu obce – futbal – posledná sobota v júni (týždeň po dni
otcov), už niekoľko rokov podujatie s oslavou dňa otcov spájame, termín súvisí so
súťažným kalendárom futbalistov – nemôže sa prelínať s posledným súťažným kolom,
bez večernej diskotéky
- Radoľské hody 5. júla
- Radoľský jarmok + hodový výstup na Vreteň
- Denný tábor pre deti v čase prázdnin - júl, august
- Pľacový turnaj o pohár starostu obce – stolný tenis - september (2-3 sobota) – pred
stolno-tenisovou súťažnou sezónou
- Posedenie s jubilantmi – mesiac úcty k starším - predposledná streda v októbri (nie je
to týždeň pred dušičkami a zároveň majú deti maximum času na nácvik programu)
- Svätý Mikuláš – rozsvietenie vianočných stromčekov 5. decembra večer
- Zaháňači - Mikuláš, Lucie - sprievody v maskách s viac ako 70 ročnou tradíciou
- Svätoštefanský výstup na Vreteň
- Štefanská zábava
Hlasovanie:
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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 16 Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2020
Starosta obce – mailom zaslal kompletný materiál Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2020.
Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 29. 11. 2019. (Tvorí prílohu č. 9)
Záväzné štatistické údaje – podiel obcí na výnose na rok 2020 pre obec Radoľa je v sume
580 687 Eur, do predstavuje približne 2% zvýšenie výnosu dane. V návrhu rozpočtu na rok
2020 sa uvádzajú zvýšené príjmy miestnych daní a poplatku za komunálny odpad od 01. 01.
2020. Po schválení záverečného účtu za rok 2019 bude presná suma výsledku hospodárenia
upravená rozpočtovým opatrením. Celkový plánovaný rozpočet príjmov obce je 1 415 708 Eur.
Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu obce Radoľa na rok 2020 sa vychádzalo zo
skutočností r. 2019, investičných zámerov a potrieb obce a jej rozpočtovej organizácie.
Celkový plánovaný rozpočet výdavkov je 1 415 708. Rozpočet obce je vyrovnaný.
Ján Šustek – ihrisko s umelou trávou je značne rozbité, vyžaduje drobné opravy.
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ – mali by sa všeobecne záväzným nariadením obce
alebo prevádzkovým poriadkom upresniť pravidlá zdržiavania sa v areáli základnej školy.
František Sidor – v akom stave je preplatenie faktúr za zimnú údržbu počas zimnej kalamity.
V minulom rozpočtovom opatrení sme dávali na výsadbu drevín.
Starosta obce – financie za zimnú údržbu sme dostali, informoval som o tom. V rámci rozpočtu
na zeleň sme nakúpili kvetináče, odpadové koše, areál ŠK je predpripravený na výsadbu, túto
výsadbu rieši agentúra Životného prostredia.
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Radoľa na rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy rozpočtu obce Radoľa na roky 2021, 2022.
Hlasovanie:
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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K bodu 17 Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
Starosta obce – pred koncom zosúlaďujeme príjmy najmä v oblasti školstva – dotácia na „obedy
zadarmo“ závisí od toho koľkokrát prídu deti do školy a tento rok ju účtujeme po prvý krát.
Dotácia na dopravu sa uhrádzala za rok 2018 a 2019. Dokončovali sme stavbu vodovodu, oproti
projektu sa urobilo viac o 30 m, vodovod musí byť ukončený hydrantom, ktorý môžu využívať
hasiči a vodári na odkaľovanie potrubia. Navýšenie výdavkov je aj v oblasti kultúry – urobili
sme viac kultúrnych podujatí, ceny za vystúpenia hudobníkov výrazne rastú, a tento rok sme
mali aj viac jubilantov. Rozpočtové príjmy a výdavky sa rozpočtovým opatrením upravujú na
sumu 1 396 387 Eur. (Rozpočtové opatrenie tvorí prílohu č. 10 )
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2019.
Hlasovanie:
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 18 Žiadosť pána Miloša Kubalu o odkúpenie pozemku pod predajňou
Starosta obce – žiadosť pána Kubalu bola prvýkrát prerokovaná 19. 08. 2019, oznámenie
o zámere obce Radoľa na odpredaj parciel v majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bolo zverejnené 12. novembra 2019. Predmet predaja: parcela č. CKN 26/3 o výmere
15 m2, zapísaná na LV č. 1810 a parcela č. E KN 1908/2 o výmere 18 m2, zapísaná na LV č.
1810. Navrhovaná cena je 20 Eur/m2.
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov parcelné číslo CKN 26/3 o výmere 15 m2
a EKN 1908/2 o výmere 18 m2 zapísaných na LV č. 1810 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za cenu 20 Eur/m2. Náklady prevodu hradí kupujúci.
Hlasovanie:
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 19 Návrh na prenájom cesty Na Tehelni
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Starosta obce – téma cesty Na Tehelni je všetkým poslancom obecného zastupiteľstva
dostatočne známym problémom. Majetkovo – právne vysporiadanie ciest a verejných
priestranstiev v obci je jeden z ústredných bodov volebného programu. S rodinou majiteľa
cesty som na tému odkúpenia alebo prenájmu komunikoval, ak sa má obec o takúto cestu
starať, musí byť bežným spôsobom využívaná pre všetkých účastníkov cestnej premávky bez
ohľadu na bydlisko a obec musí mať právo organizovať dopravu na tejto ceste, ktorá je zatiaľ
vedená ako súkromná komunikácia. O prenájme rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Ing. Štefan Hudec – podnet na riešenie prišiel, keď sa začalo komunikovať o nejakých
podmienkach. Sme za to, že plot pôjde dole. Nikto nechce, aby celá cesta bola stále otvorená,
ale otvorená len v čase veľkých pohrebov a sviatku Všetkých svätých. Iné návrhy nemôžu
akceptovať.
Mgr. Pavol Prievozník – návrh s rampou by bol schodný.
Starosta obce – k pôvodnému návrhu uznesenia navrhuje doplniť dva konkrétne realizačné
body, poslanci obecného zastupiteľstva musia rozhodnúť o iných podmienkach.
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje upresňujúce pripomienky, ktoré poslanci navrhujú zapracovať
do nájomnej zmluvy:
- Spôsob využitia parcely: miestna komunikácia
- Iné podmienky: zmluva nadobudne účinnosť po odstránení terajšieho betónového plota,
tak aby bol vytvorený prejazd v šírke minimálne 3 m.
- Inštalácia akéhokoľvek zariadenia alebo prekážky, ktorá znemožňuje bezpečný prejazd
motorových vozidiel (napr. rampa, betónový alebo oceľový zátaras, hromada
vysypaného materiálu a podobne) je dôvodom na okamžitú výpoveď zmluvy zo strany
obce.
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 3 (Ing. Štefan Hudec, Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor)
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 9 poslancov.
K bodu 20 Prehlásenie o existencii cesty na parcele E KN 1939/3
Starosta obce – Začiatkom novembra som poslancov informoval o pokračujúcej komunikácii
so Slovenským pozemkovým fondom ohľadom potenciálneho vysporiadania pozemkov pod
cestami v obci Radoľa. Parcela 1939/3 o výmere 2 366 m2 sa nachádza na hranici extravilánu
a intravilánu s miestnym názvom „Pod Hradiskom“. Slúži ako miestna komunikácia, z ktorej
je prístup k niekoľkým rodinným domom. Približne do roku 1963 bola súčasťou pôvodnej cesty
III. triedy do Horného Vadičova. Nezachovali sa však žiadne dokumenty, ktoré by to
preukazovali.
Uznesenie č. 64/2019
Prehlásenie, že na parcele EKN 1939/3 o celkovej výmere 2 366 m2 v katastrálnom území obce
Radoľa sa dodnes nachádza stavba – pôvodná cesta III. triedy do Horného Vadičova, ktorá bola
vybudovaná v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v trase pôvodnej historickej cesty.
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Obec Radoľa obnovila svoju samostatnosť na základe referenda v roku 1993 a v rámci
delimitácie neboli obci prevedené nijaké písomné dokumenty, ktoré by túto skutočnosť
potvrdzovali. Takéto dokumenty sa v obci Radoľa nepodarilo získať ani dodatočne pri pátraní
v archívoch. Vzhľadom na to, že stavba cesty bola realizovaná pred rokom 1976
a nadobudnutím účinnosti súčasného stavebného zákona, nie je ani predpoklad, že takéto
dokumenty by mohli byť zachované.
Hlasovanie:
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 21 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na I. polrok 2020
Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2020. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli
obce dňa 28. 11. 2019. (Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na I. polrok
2020 tvorí prílohu zápisnice č. 11)
Zo strany poslancov neboli podané žiadne doplňujúce pripomienky.
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na
I. polrok 2020.
Hlasovanie:
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 22 Prehodnotenie zmluvy o dočasnom užívaní časti pozemku KNC 175/10
o výmere 114 m2
Starosta obce – na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 103/2016 a Nájomnej zmluvy
o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 14.06.2016 každoročne k 31.12. je obecným
zastupiteľstvom prehodnocovaná výška nájomného. Od 1.1.2019 bola uznesením obecného
zastupiteľstva č. 13/2018 stanovená výška 200 Eur na rok.
Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nezmenenú cenu nájomného za časť pozemku C KN č. 175/10
v k. ú. Radoľa o výmere 114 m2 t. j. v sume 200 Eur na rok 2020.
Hlasovanie:
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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 23 Diskusia
Ing. Ivan Kocúr - poskytol informáciu o schválení zaradenia k. ú. obce Radoľa do projektu
usporiadania pozemkov – komasácie.
K bodu 24 Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 20,40 h. starosta obce Ing. Anton
Tkáčik s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.
Zapísala: Alena Franeková

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

Overovatelia zápisnice :
Ing. Ivan Kocúr

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

Ján Šustek

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

Ing. Anton T k á č i k
starosta obce
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