Zápisnica
z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Radoľa
konaného dňa 14. 12. 2020 v sále Obecného úradu v Radoli
Prítomní:
Ing. Anton Tkáčik, starosta obce
Poslanci: Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek
Ďalší prítomní: : Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce, Alena Franeková, zapisovateľka,
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ Radoľa
(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. Schválenie predkladania rozpočtu obce Radoľa bez programovej štruktúry
6. Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu rozpočtu obce Radoľa na rok 2021
s výhľadom na roky 2022 - 2023
7. Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2021
8. Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
9. Prehodnotenie nájmu - kaderníctvo
10. Návrh na zámenu parciel na rozšírenie cintorína
11. Informácia o projekte pozemkových úprav v obci Radoľa
12. Návrh na prípravu nového Územného plánu obce Radoľa
13. Správa z kontrolnej činnosti č. 01/2020 a č. 02/2020
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na 1. polrok 2021
15. Diskusia
16. Záver
K bodu 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radoli otvoril a viedol Ing. Anton Tkáčik, starosta obce.
Privítal všetkých prítomných. Požiadal o dodržiavanie platných predpisov na zabránenie šírenia
nákazlivej choroby – dodržiavanie odstupov a prekrytie dýchacích ciest ochranným rúškom
počas celého rokovania a predkladať iba nevyhnutné pripomienky, aby sa nepredlžoval čas
rokovania. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8. Neprítomný Ing.
Ivan Kocúr sa ospravedlnil. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.
K bodu 2 Schválenie programu zastupiteľstva
Po oboznámení s jednotlivými bodmi programu uvedeného v pozvánke, starosta obce dal
hlasovať za schválenie programu rokovania.
Uznesenie č. 93/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa
14.12.2020 uvedený v pozvánke.
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Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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 rokovanie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť schváleným
programom.
K bodu 3 Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia v zložení: Ing. Andrea Schmidtová, Gabriela Drndová
Overovatelia zápisnice v zložení: Mgr. Andrea Belancová, František Sidor
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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 bola určená návrhová komisia a overovatelia zápisnice.
K bodu 4 Kontrola uznesení
Starosta obce okomentoval plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24. 08.
2020. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Zo strany poslancov neboli podané
žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.
Uznesenie č. 94/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole
uznesení z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 24. 08. 2020.

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. 95/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predkladanie rozpočtu obce Radoľa na roky 2021, 2022, 2023
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:
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za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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 6 Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu rozpočtu obce Radoľa na rok
2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023
Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva Odborné
stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radoľa na 2021 s výhľadom na roky 20222023. (Tvorí prílohu č. 2)
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 2021 schváliť. Návrh rozpočtu Obce Radoľa na roky 2022– 2023 zobrať
na vedomie.
Uznesenie č. 96/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu
rozpočtu obce Radoľa na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 – 2023.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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 Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2021
Starosta obce – mailom zaslal kompletný materiál Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2021.
Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 27. 11. 2020. (Tvorí prílohu č. 3) Rozpočet je vyrovnaný,
približne rovnaký ako vlaňajší.
Ing. Viera Andelová, predsedníčka komisie pre financie a sociálne veci vyzvala, či má niekto
otázky k výdavkom. Navrhuje dať viac na detské ihrisko, bolo by dobré urobiť pekné oplotené
detské ihrisko.
František Sidor – ako ovplyvní rozpočet, či budú alebo nebudú obedy zadarmo.
Starosta – sme vybavení kapacitne, personálne aj technicky. Zrušenie by znamenalo, že časť
detí bude chodiť na obedy a väčšia časť rodičov by mala mať daňový bonus na dieťa
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(zamestnaný rodič), o túto sumu sa zníži príjmová časť, ktorá sa prerozdeľuje obciam (teda
bude výpadok príjmov obce)
Budeme mať kladný hospodársky výsledok zrejme vyšší ako v roku 2019. Budú voľné zdroje
na kapitálové výdavky, detské ihrisko môžeme vysúťažiť, určená komisia vyberie prvky
detského ihriska.
Ing. Andrea Schmidtová – tento rok sa nič do detského ihriska neinvestovalo, ak sa nebudú
musieť rušiť, treba ponatierať a zreparovať. Odporúča dať viac na florbalistky. Podporíme 30
detí z našej obce. Samé si kupujú dresy a hokejky. Na zápasy ich vozia rodičia.
Starosta obce – florbalový oddiel hrá priateľské zápasy pod hlavičkou Radole, oficiálne sme
pripojení k Pruskému. Podávajú slušné výkony. Kvalifikovali sa do najvyššej celoštátnej súťaže
vo svojej vekovej kategórii. Reprezentujú obec.
Ing. Viera Andelová – na činnosť florbalového oddielu odporúča navýšiť o 1500 Eur, príspevok
spolu pre florbalový oddiel predstavuje sumu 2500 Eur. V položke verejné priestranstvá znížiť
o 1500 Eur.
Ing. Viera Andelová – plánovaný je nákup kosačky. Pre koho bude slúžiť? Malo by sa stiahnuť
z ŠK, dávame ako spoluúčasť z obce. Ohľadom spoluúčasti financovania školského projektu
tiež treba vysvetliť.
Starosta obce – kosačku budú využívať naši zamestnanci na kosenie ihriska a veľkých rovných
plôch. Je prítomný Mgr. Vladimír Hromádka, poskytne informácie k financovaniu spoluúčasti
na projekte školy.
Mgr. Vladimír Hromádka – spolufinancovanie projektu 10 000 Eur je rozdelené na tri roky.
Môže to vyzerať komplikovane, podľa toho ako sme vyčerpali, ostatné sme vrátili. Presuny
financií z roku 2019 boli do roku 2020. Projekt bol robený dva roky dopredu, sumy sa menia.
Vyzerá to zmätočne, ale suma je stále 10 tis. Eur. V tomto roku sme robili aktivity aj v lete.
Veľké objemy peňazí na exkurzie sa neminuli.
Poskytol vysvetlenie k rozpočtu školy - od jari v súvislosti s nákazou vírusom covid ani jeden
deň nepracovali štandardne ako by mali byť, vždy musia mať posilu ráno. Budeme riešiť
personálne zmeny z dôvodu odchodu do dôchodku. Noví zamestnanci na voľné pracovné
miesta musia mať vysokoškolské vzdelanie. Škola bude mať zvýšené náklady na mzdy aj
z dôvodu každoročného mzdového nárastu. Vyššie sú aj hygienické a dezinfekčné náklady.
Upozornil aj na havarijný stav strechy budovy materskej školy. Je veľa názorov na rozpočet
školy. Ak budú zaujímavé projekty so spoluúčasťou financovania, výhľadovo chce vedieť, či
budú poslanci naklonení podporiť. Termíny na spracovanie sú niekedy veľmi krátke.
Ing. Štefan Hudec – každý je rád, ak sa niečo prinesie, aby sme sa rozvíjali.
Starosta obce - bolo by dobré dohodnúť si maximálny finančný rámec pre všetky inštitúcie na
spoluúčasť v projektoch. V rozpočte máme 2000 Eur na prípravu nového projektu, na ktorom
sa zhodneme.
Uznesenie č. 97/2020
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočet obce Radoľa na rok 2021 s úpravou: navýšenie
o 1500 Eur príspevok ŠK florbal, znížiť o 1500 Eur na dreviny, kvetiny, materiál v položke
Verejné priestranstvá.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrhy rozpočtu obce Radoľa na roky 2022, 2023.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
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nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
Hlasovalo 8 poslancov.
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.

K bodu 8 Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č. 6/2020 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce
Radoľa. (Príloha č. 4).
Podľa schválených rozpisov finančných prostriedkov na štátne dotácie pre ZŠ s MŠ na rok 2020
z Okresného úradu v Žiline, upravujeme výšku dotácií pre ZŠ s MŠ.
Vo výdavkovej časti sa bežné výdavky ZŠ s MŠ upravujú podľa požiadavky rozpočtovej
organizácie. Obec požiadala o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Z dôvodu mimoriadnej situácie a nariadených opatrení na predchádzanie šírenia vírusu
a výdavkov pri celoplošnom testovaní obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 obec
požiadala o náhradu skutočných výdavkov. Žiadosti boli schválené a finančné prostriedky
poukázané na účet obce.
Uznesenie 98/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 – úpravu, zmenu
rozpočtu.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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 9 - Prehodnotenie nájmu - kaderníctvo
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. obecné zastupiteľstvo
musí prehodnotiť výšku nájomného. Od 1.1.2020 bola uznesením obecného zastupiteľstva č.
66/2019 stanovená výška 200 Eur na rok.
Ing. Andrea Schmidtová – súhlasí s nezmenenou výškou nájomného. V blízkosti sa nachádza
veľká breza. Ohrozuje bezpečnosť zákazníkov a je to aj silný alergén.
Starosta obce – v jarných mesiacoch plánujeme robiť údržbu drevín na verejných
priestranstvách a obecných pozemkoch.
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Uznesenie č. 99/2020
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 2021.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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 10 Návrh na zámenu parciel na rozšírenie cintorína
Starosta obce – návrh na zámenu pozemkov sa mu pozdáva. Na rokovaní nie je prítomný Ing.
Kocúr, predseda komisie pre výstavbu a životné prostredie, poskytol by kvalifikované
informácie.
František Sidor – veľmi dobrá myšlienka. Možno nesedia výmery, treba opraviť.
Ing. Štefan Hudec – hľadáme riešenie, aby bolo najlepšie.
Starosta obce – odporúča zobrať na vedomie a po prerokovaní návrhu na zámenu parciel
komisiou a návrh riešenia predložiť na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu. Sám budem rád,
keď obec bude môcť robiť na vysporiadaných pozemkoch.
Uznesenie č. 100/2020
Obecné zastupiteľstvo poveruje Komisiu pre výstavbu a životné prostredie pri Obecnom
zastupiteľstve obce Radoľa na prerokovanie návrhu na zámenu parciel na rozšírenie cintorína
a návrh riešenia predložiť na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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 11 Informácia o projekte pozemkových úprav v obci Radoľa
Starosta obce – informoval o začiatku pozemkových úprav na základe Rozhodnutia o nariadení
pozemkových úprav v katastrálnom území Radoľa, ktoré vydal Okresný úrad, pozemkový
a lesný odbor, Žilina. Zriaďuje sa komisia na zisťovanie stavu – priebehu hranice obvodu
pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne.
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Do pozemkových úprav je zaradený extravilán obce. Geodetické zameriavanie pri zisťovaní
stavu realizuje Geokancelária, Kysucké Nové Mesto, Ing. Kačerík.
Uznesenie č.101/2020
Informácie starostu obce o projekte pozemkových úprav v obci Radoľa:
- zriaďuje sa komisia na zisťovanie stavu – priebehu hranice obvodu pozemkových úprav
a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne,
- do pozemkových úprav je zaradený extravilán obce,
- geodetické zameriavanie pri zisťovaní stavu realizuje Geokancelária, Kysucké Nové
Mesto Ing. Kačerík.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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 12 Návrh na prípravu nového Územného plánu obce Radoľa
Starosta obce – územný plán obce sme už viac krát spomínali. Tým, že sa spúšťajú komasácie,
môžeme začať proces tvorby novej územno-plánovacej dokumentácie. Zatiaľ len všeobecné
zadanie, navrhované podmienky nie sú účelové proti niekomu. Budeme počas tvorby územného
plánu spresňovať.
Uznesenie č. 102/2020
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad administratívne, v rámci proti pandemických
opatrení, začať proces prípravy novej Územnoplánovacej dokumentácie resp. aktualizácie
Územnoplánovacej dokumentácie.
Súčasťou zadania budú:
- stavebná uzávera platná pre územia, ktoré sa nachádzajú mimo zón určených pre
výstavbu v rámci v súčasnosti platnej ÚPD.
- Vytvorenie podrobnejších pravidiel pre výstavbu na území obce Radoľa a to: definícia
vzdialenosti nových stavieb od cestných komunikácií, definícia maximálnej výšky
stavebných objektov, atď.
- Zabránenie vzniku hlučných, prašných a iných životné prostredie poškodzujúcich
prevádzok v obytnej zóne, resp. v bezprostrednej blízkosti obytných zón.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
Mgr. Pavol Prievozník, František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomný pri hlasovaní: 0
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Hlasovalo 8 poslancov.
Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené.

K bodu 13 Správa z kontrolnej činnosti č. 01/2020 a č. 02/2020
Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu Správy o vykonaných
kontrolách v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na rok 2020. (Príloha č. 5, 6). Zo strany
poslancov neboli podané žiadne doplňujúce pripomienky.
Uznesenie č. 103/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Správu č. 01/HK/2020 o výsledku kontroly.
Správu č. 02/HK/2020 o výsledku kontroly.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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 14 Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na I. polrok 2021
Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2021. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli
obce dňa 23. 10. 2020. (Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na I. polrok
2021 tvorí prílohu zápisnice č. 7)
Zo strany poslancov neboli podané žiadne doplňujúce pripomienky.
Uznesenie č. 104/2020
Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Radoľa na I. polrok 2021 bez pozmeňujúcich
návrhov.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec,
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.
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K bodu 15 Diskusia
František Sidor - k dopravnej situácii v obci – v Radoli sa veľa stavia a bude sa aj Pod Mokrým.
Kamión sa v zákrute pri Rakovanovi nevytočí. Ďalšia vec – naukladané kamene okolo plotov
nemajú byť. Je to nebezpečné.
K bodu 16 Záver
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 18,50 h. starosta obce Ing. Anton
Tkáčik s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.
Zapísala: Alena Franeková

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

Overovatelia zápisnice :
Ing. Andrea Belancová

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

František Sidor

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

Ing. Anton T k á č i k
starosta obce
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