Zápisnica
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Radoli konaného dňa 1. júna 2015 o 17.tej
hodine v budove Obecného úradu v Radoli
Prítomní:
Ing. Anton Tkáčik, starosta obce
Poslanci : Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília
Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek
Ďalší prítomní: Bc.Katarína Adámková, hlavná kontrolórka obce, Bc. Slávka Francová
Návrh programu uvedený v pozvánke:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Schválenie programu zastupiteľstva
Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Kontrola uznesenia
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Radoľa za r.2014
Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre Obec Radoľa na 2. polrok 2015
v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2015 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Radoľa v mieste, kde je verejná
kanalizácia vybudovaná
9. Informácie o nových aplikáciách na webovom sídle Obce Radoľa
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radoli otvoril a viedol Ing. Anton Tkáčik, starosta obce.
Privítal všetkých prítomných. Neprítomní: Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ľuboš Šupol
Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a zasadnutie obecného
zastupiteľstva je uznášania schopné.
Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice.
K bodu 2
Po oboznámení s jednotlivými bodmi návrhu programu uvedeného v pozvánke hlasovaním
schválený program, ktorým sa bude riadiť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 6 ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing.
Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 6 poslancov)
Starosta obce konštatoval, že rokovanie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť schváleným
programom uvedeným v pozvánke.
K bodu 3
Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:

Návrhová komisia v zložení: Ing. Andrea Schmidtová, Ing. Emília Meriačová
Overovatelia zápisnice v zložení: Ing. Juraj Janík, Ján Šustek
Hlasovanie:
za: 6 ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing.
Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 6 poslancov)
Starosta obce konštatoval, že návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli schválení.

K bodu 4
Dostavil sa poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Kubík.
Starosta obce prečítal uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03.2015 a zo
dňa 18.03.2015. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch.
K bodu 5
Hlavná kontrolórka obce Bc. Katarína Adámková predložila obecnému zastupiteľstvu Odborné
stanovisko k Záverečnému účtu Obce Radoľa za rok 2014. V zmysle §16 ods.10 písm. a/ zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča obecnému
zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie Záverečného účtu Obce Radoľa za rok 2014 s výrokom
,, celoročné hospodárenie bez výhrad“.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Radoľa za rok 2014 tvorí
prílohu zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky
k Záverečnému účtu Obce Radoľa za rok 2014.
Hlasovanie:
za: 6 ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing.
Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 6 poslancov)

K bodu 6
Starosta obce predložil a okomentoval Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014. Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 je spracovaný
v členení: rozpočet obce na rok 2014, rozbor plnenia príjmov za rok 2014, rozbor čerpania
výdavkov za rok 2014, prebytok – schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014, tvorba
a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu, bilancia aktív a pasív k 31.12.2014,
informácie o nákladoch a výnosoch, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014, prehľad
o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám, finančné usporiadanie vzťahov
voči: rozpočtovým organizáciám a štátnemu rozpočtu.
Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 tvorí prílohu zápisnice.
Starosta obce – informoval poslancov o neplatičoch ( firma REAMOS) – vymáhanie
pohľadávok sa bude riešiť pomocou právnej kancelárie, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu,
pani Pavelová priebežne svoje pohľadávky uhrádza.

Hlasovanie:
za: 6 ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing.
Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 6 poslancov)
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo:
- schvaľuje Záverečný účet Obce Radoľa a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bez výhrad
- schvaľuje Tvorbu rezervného fondu vo výške 3 363,50 Eur

K bodu 7
Hlavná kontrolórka obce Bc. Katarína Adámková predložila obecnému zastupiteľstvu v súlade
s ustanoveniami §18 f ods. 1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení Návrh plánu
kontrolnej činnosti na 2.polrok 2015.
Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre Obec Radoľa na 2. polrok 2015 tvorí prílohu
zápisnice.
Hlasovanie:
za: 6 ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Peter Kubík, Ing. Emília Meriačová, Ing.
Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 6 poslancov)
Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolných činností hlavnej kontrolórky pre Obec
Radoľa na 2. polrok 2015 v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien.

K bodu 8
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. ../2015 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody
verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Radoľa v mieste, kde je verejná kanalizácia
vybudovaná bol vyvesený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce od 20.2.2015.
Starosta – dal otázku či poslanci súhlasia s lehotou povinnosti pripojiť sa na verejnú kanalizáciu
do 30.06.2016 ako je uvedené v návrhu VZN.
J. Janík – ako sa bude postupovať na ulici Záhradky, ak sa zrealizuje položenie nového koberca
skôr ako sa stihnú občania pripojiť na verejnú kanalizáciu.
Starosta – väčšina obyvateľov je už v uvedenej časti na kanalizáciu napojená, ostatní si zásah
do nového koberca a následne jeho obnovenie budú musieť uhradiť sami.
M. Meriačová – či by nebolo vhodné predĺžiť občanom čas na pripojenie až do 9/2016, nakoľko
v jarných mesiacoch je často nepriaznivé počasie.
Starosta – občania boli pri realizácii kanalizácie informovaní o bezodkladnom pripojení, ročná
lehota je dostatočná.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zabezpečení
odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Radoľa v mieste,
kde je verejná kanalizácia vybudovaná.

Hlasovanie:
za: 6 ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília
Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová,)
proti: 0, zdržali sa: 1 (Ján Šustek) (hlasovalo 7 poslancov)
K bodu 9
Starosta obce informoval poslancov OZ o nových aplikáciách na webovom sídle Obce Radoľa.
-

na webovej stránke obce je zverejnené nové spracovanie máp nového a starého cintorína,
spolu s fotografiami hrobových miest a popisom k nim. Mapy cintorínov boli spracované
vo vlastnej réžii – zamestnancom cez ÚPSVaR Žilina ( Mgr. Pavol Prievozník). Pravidelne
sa bude robiť aktualizácia uvedených máp na webovej stránke obce, všetko vo vlastnej réžii
pracovníkmi OcÚ Radoľa.

-

obec uzatvorila Zmluvu o poskytovaní služieb a po doladení všetkých podkladov, bude na
webovej stránke obce k dispozícii nová aplikácia www.nasamapa.sk naplnená mapovými
podkladmi obce, ktorá bude slúžiť občanom pre informatívne účely pri identifikácii parciel
v k.ú. Radoľa. Obsah a funkcionalita aplikácie bude spočívať aj : vo vyhľadávaní parciel
podľa čísla parciel i vo funkcii merania plôch a dĺžok na mape a iné. Aktualizácia
geoportálu sa bude robiť pravidelne 1krát ročne.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informácie o nových aplikáciách na webovom sídle
Obce Radoľa
Hlasovanie:
za: 7 ( Ing. Viera Andelová, Ing. Juraj Janík, Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília
Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 7 poslancov)

K bodu 10,11
Starosta obce – bola odoslaná objednávka firme Euro Dotácie, a.s., Žilina na spracovanie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa na ďalšie obdobie 2015 – 2025.
Starosta obce – zúčastní sa stretnutia na MsÚ v KNM ohľadom projektu výstavby diaľnice,
diaľnica pôjde na pilieroch a nie tunelom, obyvatelia Kysuckej cesty vyjadrili súhlas s touto
variantou – po stretnutí v KNM bude starosta poslancov informovať o prípadných zmenách v
projekte a dopade na našu obec.
Starosta obce – informoval, že prebehol vklad na kataster ohľadom odpredaja pozemku
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Bratislava, ktorý Obecné zastupiteľstvo schválilo na
základe kúpnej zmluvy č.30201/KZ-024/2015/Radoľa/1514/BEMA v katastrálnom území
Radoľa, obce Radoľa, okres Kysucké Nové Mesto: LV 1810, parcela KN E 23 o výmere 253
m2 , druh pozemku – záhrady, z ktorej sa podľa podmienok geometrického plánu odčleňuje
diel 145 o výmere 37m2 a pričleňuje sa k novovytvorenej parcele KN - C 188/11 – v celosti.

Starosta obce – informoval o blížiacich sa kultúrnych podujatiach v obci:
20.6.2015
Pľacový turnaj 2015,
4.7.2015
Futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce“ – účasť prisľúbili mužstvá : Hrádek,
Kysucké Nové Mesto ,,B“, Zborov a ŠK Radoľa
5.7.2015
Radoľský jarmok – vystúpia Renáta Čonková, Párty Bend
Ing. Andrea Schmidtová – treba pozametať asfaltové ihrisko na ihrisku v Riekach, aby sa tam
mohli deti nerušene hrať počas pľacového i futbalového turnaja.
Ján Šustek – navrhoval by, ak starosta obce zoženie finančné prostriedky do obce, schváliť
starostovi mimoriadnu odmenu – ako motiváciu.
Ing. Juraj Janík – zaoberať sa platom starostu až v budúcom roku.
Ing. Juraj Janík – treba sa zaoberať úpravou verejného priestranstva pri základnej škole (napr.
ostrihať tuje), vyčistiť rigoly na Lánoch a na ulici Záhradky, riešiť odvádzanie prívalovej
dažďovej vody z časti obce Pod Mokrým, ktorá zaplavuje ulicu Záhradky.
Starosta obce – postupne sa obnovujú a čistia protipovodňové opatrenia zrealizované cez
projekt ÚPSVaR (protipovodňové opatrenia §50j), v časti obce Pod Mokrým sa plánuje riešiť
protipovodňová situácia použitím dreva po výmene drevených elektrických stĺpov, voda z tejto
časti sa bude zvádzať do odvodňovacieho rigola v Štepnici, všetko však závisí od počasia, počtu
zamestnancov – UoZ v rámci projektov cez ÚPSVaR a financií, súbežne sa čistia a kosia aj
verejné priestranstvá v obci (cintoríny, areál MŠ, okolie kaštieľa, ihrisko v Riekach....)
a pravidelne sa zberá a likviduje odpad vzniknutý mimo zberných miest, všetky uvedené práce
sa realizujú svojpomocne.
Ing. Emília Meriačová – vyzdvihuje prácu ( kosenie, zametanie miestnych komunikácii, čistota
verejných priestranstiev....), ktorá sa vykonáva v obci prostredníctvom uchádzačov
o zamestnanie, nakoľko sa šetria financie, keďže sa práce vykonávajú svojpomocne.
Ing. Andrea Schmidtová – ako a či sa budú spevňovať chodníky na cintoríne.
Starosta obce – budú sa upravovať iba najširšie uličky – odstráni sa tráva a uličky by sa postupne
mohli vysypávať štrkom.
Ing. Viera Andelová – ako a či sa bude riešiť parkovanie pri Novom cintoríne.
Starosta obce – na vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne treba pozemok, obec v okolí
cintorína pozemky nevlastní a majitelia svoje pozemky na parkovacie miesta dobrovoľne
neuvoľnia.
Ján Šustek – či sa bude pokračovať v ďalšom osádzaní dopravného značenia v obci.
Starosta obce – boli osadené dopravné zrkadlá v neprehľadných miestach, aby sa predišlo
dopravným kolíziám, bola zavedená jednosmerná premávka na ulici Na lúke a plánuje sa
zaviesť aj jednosmerná premávka na Jaššovej ceste , smerom od pošty až k odbočke na ulicu
Šustkovce.
Ing. Emília Meriačová – ak bude možnosť, využiť dotácie z VÚC na riešenie územného plánu
obce.
Ján Šustek – či sa bude realizovať výstavba chodníka od križovatky smerom k materskej škole.
Starosta obce – všetko závisí od financií, pozemok pod chodník je skoro vysporiadaný, ak budú
financie či už v rozpočte obce alebo cez projekt, plánuje sa urobiť chodník obojsmerne.

Nakoľko sa nikto neprihlásil do diskusie, starosta obce ukončil rokovanie obecného
zastupiteľstva o 19.30h.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Juraj Janík

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

Ján Šustek

.......................................
Ing. Anton T k á č i k
starosta obce

