
Z á p i s n i c a 

z dvadsiateho druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Radoli 

 konaného dňa  18. 12. 2017 od 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Radoli 

 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce 

Poslanci: Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík,  Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík,  Ing. 

Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek 

Ďalší prítomní:  
Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce 

Alena Franeková, zapisovateľka 

Ďalší prítomní – verejnosť:  

Mgr. Vladimír Hromádka (Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1) 

 

Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva uvedený v pozvánke:  

Program: 

1.    Otvorenie 

2. Schválenie programu zastupiteľstva 

3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2018  

6. Vysporiadanie pozemkov pod budovou obecného úradu 

7. Informácia o aktuálnom stave v súvislosti s cestami D3 a I/11 

8. Rozpočtové opatrenie č. 7/2017 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

K bodu 1 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radoli otvoril a viedol Ing. Anton Tkáčik, starosta obce. 

Privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 

osem. Neprítomná je Ing. Viera Andelová. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania 

schopné a môže pokračovať podľa jednotlivých bodov programu.  

 

K bodu 2 

Po oboznámení s jednotlivými bodmi programu uvedeného v pozvánke, starosta obce vyzval 

poslancov o návrhy na doplnenie bodov programu. Zo strany poslancov neboli  podané  žiadne 

doplňujúce návrhy.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 8 (Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík,  Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík,  Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 8 poslancov) 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo program rokovania dňa 18. 12. 2017 uvedený 

v pozvánke. 

 

K bodu 3 

Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:  

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš 

Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Juraj Janík, Ing. Emília Meriačová 



H l a s o v a n i e :  

za: 8 (Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík,  Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík,  Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 8 poslancov) 

Starosta obce konštatoval, že návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli schválení. 

 

K bodu 4 

Starosta obce prečítal uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 06. 11. 2017.  

Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. O riešení kritickej situácie na križovatke 

v Radoli bude starosta informovať v bode 7. Odkúpenie podielov v parcelách bolo zrealizované 

za nižšiu cenu ako bolo uvedené v návrhu zmluvy. Návrh na vklad do katastra je už podaný na 

katastrálnom úrade.  

Ing. Andrea Schmidtová – je potrebné na cestu stavebné povolenie? 

Starosta obce – pokiaľ ide o spojnicu Kosceliska a Tehelne, obecná parcela je vedená v katastri 

nehnuteľností ako zastavaná plocha a stará poľná cesta je v pasporte miestnych komunikácií, 

nie je potrebné riešiť stavebné povolenie – je to len úprava povrchu.  

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

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 21. 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa  06. 11. 2017.  

 

K bodu 5 

Starosta obce – mailom zaslal kompletný materiál Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2018 

a Odborné stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radoľa na rok 2018 s výhľadom na 

roky 2019 – 2020. Celkový plánovaný rozpočet príjmov predstavuje suma 1 144 330 Eur. Do 

dňa spracovania návrhu rozpočtu neboli zverejnené údaje z oficiálnej prognózy – podiel obcí 

na výnose daní z príjmov fyzických osôb pre rok 2018, vychádzali sme zo skutočností r. 2017 

a avizovaného 9% zvýšenia výnosu dane. Príjmy z daní a poplatkov sú nastavené podľa 

skutočnosti predchádzajúcich rokov. Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu sa vychádzalo 

zo skutočnosti roku 2017, investičných zámerov a potrieb obce a jej rozpočtovej organizácie. 

Mierny nárast je v mzdovej oblasti (zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe o 4,8%, 

dvom zamestnancom vzniká nárok na odchodné pri odchode do dôchodku, prípadne odstupné 

po voľbách), prioritou kapitálového rozpočtu je výstavba chodníka pre chodcov a dokončenie 

výstavby vodovodu. (Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2018 tvorí prílohu č. 2) 

 

Ing. Peter Kubík, predseda komisie pre financie a sociálne záležitosti – vlastné príjmy sú vyššie 

o viac ako 40 tis Eur oproti roku 2017. Vytvorené sú rezervy na mzdy. Ďalšou významnou 

položkou je výstavba chodníka pre chodcov a dokončenie výstavby vodovodu a ihrisko ŠK 

s umelou trávou. Ostatné položky sú podobné ako v roku 2017. Odporúča rozpočet obce na rok 

2018 schváliť.  

 

Ján Šustek – vyjadril podporu doplnenia športového areálu, v posledných rokoch sa robili 

minimálne investície do futbalového ihriska. Hala pri základnej škole sa na futbal využíva tri 

mesiace v roku, využívaná je najmä žiakmi základnej školy, tiež ihrisko s umelou trávou sa 

využíva len keď prší. Vtedy je nebezpečné na úrazy. Športový klub futbalový oddiel Radoľa 

združuje 60 detí, 20 dospelých, mužstvá aktívne hrávajú. Plocha športového areálu je veľmi 

využívaná. Za viac ako 10 tisíc Eur sú osadené prvky detského ihriska pri základnej škole 

a chodí tam pár detí s rodičmi. Máme informácie, že sa pripravuje individuálna bytová výstavba 

v lokalite Hradisko, zvýši sa počet obyvateľov, ktorí ihrisko môžu využívať. Treba hodnotiť 

záujem o futbal, počet detí a nie výsledky. Pomáhame s Jožkom Macúšom zadarmo. Záujem 

o šport v obci je. Ľudia chodia na zápasy, porovnávajú úroveň s inými obcami. Športový klub 



funguje nielen z dotácie od obce, dostáva sponzorské príspevky,  2% daní. Veľká vďaka patrí 

p. Kubíkovi za získanie dotácie zo SFZ, dostalo len málo obci. Bolo by rúhanie nevyužiť 25 tis 

Eur. Len treba dofinancovať. Financie sú pre 60 detí. Žiada o podporu.  

 

Ing. Juraj Janík – pripája sa za podporu športových aktivít, sám je veľkým priaznivcom športu, 

takéto investície by si mohli dovoliť obce, kde je všetko vyšperkované. V prvom rade by sme 

mali dbať na úroveň života – bývania v obci. Berme do úvahy nie štyri ale osem rokov – 

nevybudovali sme nič z toho čo bolo v pláne – nevybudovali sme rozšírenie cintorína, vodovod 

vrátane výkupu pozemkov pod cesty, nevyužili sme ponuku na odpredaj pozemkov na 

rozšírenie cesty Pod Tehelňou, neurobili sme chodník. Ak sme v dobrej finančnej kondícii mali 

by sme investovať do sanácie brehu pod závozom, urobiť odvodnenie cesty Pod Mokrým, 

zachytenie vody spod Dúbravky (voda ide cez Záhradky). Ihrisko robme vtedy, keď na to 

budeme mať, sekundárne nech sa rozvíja aj šport. My sa tu bavíme o chodníku od križovatky 

až po kostol a nevieme, čo to bude stáť. Venujme sa aj maličkostiam, ktoré robia obec obcou.  

 

Ing. Andrea Schmidtová – dúfa, že chodník okolo MŚ bude už na jar, k dotácii – je to veľká 

suma. Netvrdí, že dotáciu netreba nevyužiť, nevedeli sme koľko bude treba dofinancovať. 

Koľko detí je z Radole? Nebolo by vhodné osloviť iné obce o spoluúčasť? Nikto nespochybňuje 

význam futbalu a športových aktivít, ide o výšku doplatku.  

 

Starosta obce – aby bola lepšia adresa na bývanie v Radoli, máme kostol, predajňu COOP 

Jednota, základnú školu a škôlku, máme urobený chodník do kaštieľa, okolo kostola, do Riek, 

prvá časť vodovodu na Koscelisko. Urobíme chodník, nie aby sme odviedli ľudí do mesta, ale 

aby zostali v dedine. Veľká vďaka patrí Jánovi Šustekovi a Jozefovi Macúšovi za ochotu 

pracovať pri futbale. Zadarmo vychovávajú desiatky cudzích detí. Chlapci potrebujú a majú 

v nich správny chlapský vzor. Šport je významnou súčasťou výchovy mládeže.  

 

Ing. Emília Meriačová – Oceňuje ochotu a venovanie sa športu, oceňuje získanie dotácie, avšak 

doplatok je veľa z rozpočtu. Treba naozaj na iné, opraviť cesty, rigoly, búchajúce mreže. 

Nemôžeme si dovoliť dať toľko z rozpočtu.  

 

Ing. Ivan Kocúr – tiež si váži aktívnu prácu v prospech športu. Doteraz vyslovené argumenty 

sú  dobré. Je fajn, že sa vybavili peniaze, už nikto nikdy takúto dotáciu nevybaví. Bude treba 

odkúpiť konce parciel, riešiť rozšírenie cintorína. Pri ihrisku vlastníci pozemkov plánujú 

výstavbu bytov, bolo by lepšie rozšíriť výstavbu, v dedine je veľa čo robiť. Keď sa vybavovala 

dotácia, nevedeli sme koľko budeme doplácať, nevieme koľko budú stáť pozemky pod úradom, 

koľko vodovod, bolo plánované pomocné ihrisko.  

 

Ján Šustek – vidí reálne dofinancovanie aj 10 tis. Eur. 

 

Ing. Andrea Schmidtová – má záujem, aby sa vyčlenili peniaze na asistenta do materskej školy, 

rozpočet je obmedzený, každý chce niečo vybudovať. 

 

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ –asistent  je zložitá situácia. Po prepočte nákladov 

je vyčíslená celková suma 800 Eur v hrubom na jeden mesiac. Možno dieťa bude asistenta 

potrebovať. Chceli by sme využiť pre ŽS špeciálneho pedagóga logopéda.  Na školský rok je 

to 8000 Eur plus priestorové úpravy. Spolu by to bolo 19 tis. Eur na jeden školský rok. 

Na ďalší školský rok opäť to isté. Na Rade školy bola predložená individuálna požiadavka na 

skoršie otvorenie budovy základnej školy tzv. raňajší školský klub. Pri hodinovej prevádzke 5 



dní v týždni je vyčíslená suma 260 Eur mesačne. V materskej škole je havarijná 

elektroinštalácia, prasknutá kanalizácia, odtok kanalizácie v zlom stave.  

 

Ing. Emília Meriačová – čaká nás výstavba materskej školy, keďže je budova v takomto stave. 

Treba na to myslieť.  

Ing. Peter Kubík – v rámci takýchto projektov je 5 % spoluúčasť obce.  

 

Ing. Juraj Janík – podporuje integrovanie takýchto detí, ktoré potrebujú asistenta učiteľa, zvážiť 

treba či je to aj v prospech dieťaťa.  

Starosta obce – v regióne je problém s kvalifikovanými zamestnancami. U niektorých detí sú 

poruchy, kde potrebujú v stresovej situácii oporu. 

 

Starosta obce vyzval o predloženie konkrétnych návrhov k rozpočtu. 

Ing. Peter Kubík – vo výdavkovej časti, ku kapitálovým výdavkom: sú pripravené podklady pre 

chodník. Pýtal sa, či sú pripravené podklady na ďalšie kapitálové výdavky do konca roka 2018. 

Asistenta prečo nie. Musíme vytvoriť podmienky. Zadlženie obce je relatívne malé. Ak by sme 

išli robiť rigoly, treba robiť projekty.  

 

Ing. Emília Meriačová – nechceme povedať, že nechceme dať peniaze do športu. Na opravu 

rigolov netreba projekty. 

 

Ing. Juraj Janík – treba sa prejsť pešo cez Záhradky a vidieť zmeny. Musíme sanáciu brehu 

s odvodnením vykonať. Navrhuje presunúť financie na spevnenie brehu od pána Lisku po pána 

Rentku. 

 

Starosta obce – pod školou treba v prvom rade posunúť oporný múr, rozšíriť cestu a nad svahom 

nad domami urobiť chodník.  

 

Ing. Peter Kubík – odporúča zmeniť v návrhu rozpočtu. Znížiť projekt ihrisko o 5000 

a presunúť na rezervu na originálne kompetencie.  

H l a s o v a n i e :  

za: 3 (Ing. Peter Kubík,  Ing. Jozef Macúš, Ján Šustek) 

proti:  3 (Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Emília Meriačová) 

zdržali sa:  2  (Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea Schmidtová) (hlasovalo 8 poslancov) 

Starosta obce konštatoval, že navrhovaná zmena v rozpočte nebola schválená. Vyzval 

poslancov o predloženie ďalšieho pozmeňujúceho návrhu. 

 

Kontrolórka obce Jana Tvaružková – predložila  Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2018 a roky 2019 – 2020. Materiál obsahuje: návrh na uznesenie, dôvodovú správu 

a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radoľa na rok 2018 s výhľadom na 

roky 2019 – 2020. Konštatovala, že návrh rozpočtu je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce 

Radoľa návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2018 schváliť a návrh rozpočtu obce Radoľa na 

roky 2019 – 2020 zobrať na vedomie. (Materiál tvorí prílohu zápisnice č. 3) 

Starosta obce opakovane vyzval poslancov o predloženie  konkrétnej zmeny v návrhu rozpočtu.  

Zo strany poslancov neboli vyjadrené žiadne ďalšie návrhy úprav v Návrhu rozpočtu na rok 

2018.  

 

 



H l a s o v a n i e :  

za: 4 (Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík,  Ing. Jozef Macúš, Ján Šustek) 

proti:  3 (Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Emília Meriačová) 

zdržali sa:  1  (Ing. Andrea Schmidtová) (hlasovalo 8 poslancov) 

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo neschválilo Rozpočet obce na rok 2018. 

Obec bude hospodáriť od nového roku v rozpočtovom provizóriu, teda zjednodušene – kúriť 

a svietiť. 

 

K bodu 6 

Starosta obce informoval poslancov o výsledku rokovania s vlastníkmi a podielovými 

spoluvlastníkmi pozemkov pod budovou obecného úradu.  

- Odkúpenie podielu v parcele EKN 11/3 zapísanej na LV 1808 o celkovej výmere 130 

m2 od p. Angely Brezinovej (spoluvlastnícky podiel 1/28) v zmysle priloženého návrhu 

zmluvy. 

H l a s o v a n i e :  

za: 8 (Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík,  Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík,  Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 8 poslancov) 

 

- Odkúpenie podielu v parcele E KN 11/3 zapísanej na LV 1808 o celkovej výmere 130 

m2 od Ing. Lady Šidlovej (spoluvlastnícky podiel 1/28) v zmysle priloženého návrhu 

zmluvy. 

H l a s o v a n i e :  

za: 8 (Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík,  Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík,  Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 8 poslancov) 

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie spoluvlastníckych 

podielov v parcele E KN 11/3 od Ing. Lady Šidlovej a p. Angely Brezinovej. 

 

K bodu 7 

Starosta obce informoval o aktuálnom stave v súvislosti s cestami D3 a I/11. Na 

Slovenskú správu ciest a Ministerstvo dopravy sme zaslali list v znení: „Obraciam sa na Vás 

v mene občanov obce Radoľa, poslancov Obecného zastupiteľstva v Radoli a aj v mene 

svojom. 

Katastrofálny stav povrchu vozovky v križovatke ciest I/11 a III/2054 vzbudzuje 

verejné pohoršenie už dlhé mesiace. Ústne, e-mailové, či písomné upozornenia občanov 

z regiónu Dolných Kysúc zjavne nie sú dostatočným podnetom na vyfrézovanie a opätovnú 

aplikáciu asfalto-betónu na najviac zaťaženej časti tejto križovatky. Pritom ide o plochu 

približne 200 m2. Cez túto križovatku denne prechádza takmer tridsať tisíc motorových vozidiel 

a stovky chodcov a cyklistov. V smere Radoľa – Kysucké Nové Mesto a opačne, na 

vyjazdených „koľajniciach“ dochádza k zbytočnému spomaľovaniu dopravy a znižovaniu 

dopravnej priepustnosti na tomto preťaženom úseku. 

Som presvedčený, že oprava tejto križovatky sa dá zrealizovať za jeden pracovný deň, v prípade 

menej šikovného dodávateľa prác za dva dni. 

Chápeme, že koľaje budú vyjazdené opäť a o dva roky bude potrebná ďalšia rekonštrukcia 

povrchu tejto cesty. O tom, že cez túto križovatku vedie Paneurópsky dopravný koridor VI, 

nerozhodli obyvatelia tohto regiónu, ale dennodenne na tento fakt doplácajú. Okrem toho sa 

zosmiešňujeme pred zahraničnými účastníkmi cestnej premávky v tomto úseku, ktorý vytvárajú 



polovicu frekvencie dopravy v tomto úseku. Obzvlášť prejazdy vozidiel s prívesnými vozíkmi 

cez križovatku pripomínajú scény z obdobia nemej grotesky. 

Žiadame preto o okamžité riešenie tohto nedostatku. 

Pokiaľ by si Slovenská správa ciest finančný náklad na túto opravu vozovky cesty I. triedy vo 

výške maximálne 5000 EUR nemohla dovoliť, ponúkam pomocnú roku. 

Navrhujem, aby ste tento úsek previedli do správy obci Radoľa, ktorej som starostom. I keď 

máme neporovnateľne menší rozpočet ako vaša organizácia, opravu tohto úseku by sme hravo 

zvládli. Som presvedčený, že v prípade potreby, dokážeme na úpravu tejto križovatky získať 

financie aj z verejnej zbierky, ktorú by sme vyhlásili v regióne.  

Verím, že katastrofálny stav povrchu vozovky v tejto križovatke vyriešite ešte v roku 2017. „ 

Starosta obce - v tomto čase je už kritická časť križovatky upravená asfaltovým povrchom. Dňa 

30. novembra sa zúčastnil rokovania na Slovenskej správe ciest ohľadom diaľničného 

privádzača. Diaľničný privádzač do Kysuckého Nového Mesta a priemyselnej zóny na pravom 

brehu Kysuce oproti Skalke sa stal prioritou.  

Veľkej chyby sa dopustili pri schvaľovaní územného plánu mesta v Kysuckom Novom Meste. 

V blízkosti plánovanej diaľnice D3 z územného plánu mesta vypadol výškový normatív 5 

poschodí. Investor, ktorý bude v Kysuckom Novom Meste stavať v tejto zóne byty, tam plánuje 

8 poschodové bytovky (je to logické a prirodzené, nakoľko tak viac vyťaží z každého m2 

kúpenej plochy). Reálne sa však protihlukovými stenami dá chrániť okolie do výšky 5 

poschodí, čo je menej ako 8, čo požaduje investor a napriek iným pôvodným zámerom to dnes 

umožňuje územný plán mesta. Pripomínam, že už dávno pred bytovkami bola v tejto zóne 

plánovaná diaľnica D3 a koridor vodnej cesty Dunaj – Odra. Trasa diaľnice je stále navrhovaná 

v pôvodnom koridore a zmena je len v Radoli, kde je namiesto tunela navrhnutá estakáda, trasa 

však ostáva aj u nás v Radoli, mení sa iba niveleta. 

Súkromný investor však túto chybu mesta využil a napadol správu o vplyvoch na životné 

prostredie, pričom požaduje riešenia, ktoré sa reálne nedajú vyhotoviť. Posudzovanie vplyvov 

na životné prostredie tzv. EIA má rozhodujúci vplyv  na to či akákoľvek stavba môže byť 

postavená – aj diaľnica. EIA  zatiaľ nie je ukončená, úspešný výsledok pre D3 je neistý.  

V našom regióne sme úspešne nabili ostrými nábojmi tým, ktorí presadzujú výstavbu diaľnice 

a rýchlostných ciest v iných regiónoch Slovenska.  

Budem veľmi diplomatický, ak na prípadnú otázku, či je v najbližších rokoch reálna výstavba 

diaľnice D3 v regióne odpoviem: Neviem.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce o aktuálnom  stave 

v súvislosti s cestami D3 a I/11. 

 

K bodu 8 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Rozpočtové opatrenie č. 7/2017, 

ktorým sa upravuje rozpočet obce v súlade s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Rozpočtovým opatrením č. 7/2017 sa celková výška príjmov a výdavkov 

rozpočtu obce nemení. Ostáva zachovaná vo výške 1 075 423 Eur. (Rozpočtové opatrenie č. 

7/2017 tvorí prílohu č. 4) 

H l a s o v a n i e :  

za: 8 (Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík,  Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík,  Ing. Jozef 

Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 8 poslancov) 

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 7/2017. 

 



 

 

K bodu 9 

Starosta obce informoval poslancov o zámere výstavby bytoviek v blízkosti Stavebnín 

a športového areálu. Výjazd od bytoviek je plánovaný na cestu III. triedy. Stavebník plánuje 

byty predávať, nie prenajímať.  

Informoval o zokruhovaní prístupu k cintorínu. Obecný pozemok pri cintoríne je na LV vedený 

ako zastavaná plocha a poľnú cestu máme zaevidovanú v pasporte miestnych komunikácií. 

Obnovujeme iba to, čo tu už bolo. Rokovanie ohľadom pozemku, ktorý sa využíva ako 

parkovisko pri cintoríne mal aj s rodinou Svrčkovou. Navrhujú výmenu, čo by bolo férové 

riešenie za roky bezplatného využívania pozemku. 

Ing. Juraj Janík – v minulosti bolo hovorené o odkúpení pozemku, nie o zámene.  

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Audítorskú správu z overovania 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016, ktorú vypracovala a doručila obci audítorka 

obce Ing. Darina Palatická.  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce.  

 

Starosta obce informoval - COOP Jednota plánuje rozšírenie prevádzky, bude zamestnávať viac 

personálu, vytvorí väčšie skladové priestory, parkovacie miesta pre zamestnancov.  

Ing. Ivan Kocúr – projekt pozemkových úprav je zverejnený vo Vestníku.  

Ján Šustek – po obci blúdia kamióny po našich úzkych cestách, nevie či je problém 

s navigáciou. Čo znamená provizórium. 

Starosta obce vysvetlil hospodárenie obce počas provizória. Počas rozpočtového provizória 

máme zákonom limitovanú výšku mesačných výdavkov  na 1/12 celkových výdavkov 

predchádzajúceho roka.  Takýto režim umožňuje zabezpečiť v obmedzenom rozsahu len bežné 

výdavky na chod úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií. Kapitálové výdavky, 

investície do rekonštrukcií a zveľaďovania verejného majetku sa nemôžu nerealizovať. Obec 

nemôže poskytovať dotácie ani čerpať eurofondy. Rozpočet obce je najdôležitejší dokument 

obce.  

Ing. Juraj Janík – na cestách nie sú len blúdiace kamióny, ale aj v dôsledku výstavby Pod 

Mokrým, kde sa vozí stavebný materiál. Všetky nákladné autá sa točia po dedine. Poverila 

skupina občanov cestujúcich autobusovou dopravou, predložiť požiadavku o spevnenie plochy 

na autobusovej zástavke a označiť zástavku.  

Starosta obce – Je prirodzené, že tam kde sa stavajú domy, jazdia aj nákladné autá. Autobusová 

zástavka je dávno súčasťou projektu na chodník, spevnenie a osvetlenie urobíme z materiálu, 

ktorý máme už teraz zakúpený a uskladnený.  

 

K bodu 10 

Všetky body schváleného programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli boli 

prerokované. Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne ďalšie pripomienky. Starosta obce 

ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. Poďakoval prítomným za účasť. Čas ukončenia 

rokovania o 19,40 h.  

 

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

Overovatelia zápisnice:  

Ing. Emília Meriačová ......................................  

Ing. Juraj Janík  ......................................     

           

                Ing. Anton  T k á č i k  

                       starosta obce 


