
U Z N E S E N I E  č. 6/2011 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa  01. 06. 2011 

 

Obecné zastupiteľstvo v Radoli  

 

A. Berie na vedomie 

43.  Správu finančnej komisie o vývoji obecného rozpočtu obce Radoľa za obdobie 01. 01. 

2011 – 30. 04. 2011. 

44.  Informáciu starostu obce o príprave 17. ročníka futbalového turnaja o pohár starostu obce 

Radoľa  a 16. ročníka Radoľského jarmoku. 

45.  Informáciu starostu obce o príprave výstavby polyfunkčného ihriska v areáli základnej 

školy.   

 

B. Schvaľuje 

46.  Návrhovú  komisiu v zloţení: Ing. Peter Kubík, Ing. Juraj Janík 

Overovateľov zápisnice v zloţení: Anna  Kubaščíková, Miroslav Macúš 

Volebnú komisiu v zloţení: Ján Šustek, Ing. Ivan  Kocúr. 

47.  Zmenu poradia bodov 4 a 5 programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

48.  Starostovi obce pouţiť maximálne 7.000 EUR ročne na výdavky pre prípad 

mimoriadnych alebo nepredvídateľných udalostí. Výdavky môţu byť pouţité iba v rámci 

objemu schválených výdavkov obecného rozpočtu a to v rámci kapitoly, prípadne 

presunom medzi kapitolami.  

49. Pouţiť starostovi obce maximálne 5.000 EUR pre kaţdý jeden prípad v rámci 

kalendárneho roka. Konkrétnu sumu musia starostovi obce odsúhlasiť predsedovia 

všetkých komisií a zástupca starostu nadpolovičnou väčšinou zúčastnených, minimálne 3 

hlasmi.  Výdavky môţu byť pouţité iba v rámci objemu schválených výdavkov obecného 

rozpočtu a to v rámci kapitoly, prípadne presunom medzi kapitolami. 

50.  Plat starostu obce od 01. 06. 2011 v zmysle zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších 

predpisov  zvýšený o 11,09 %  (v nezmenenej výške platnej k 31.05.2011 schválenej na 

prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva).  

 

C. Zamieta 

51.  Ţiadosť Bytového spoločenstva Radoľa, Pod Mokrým 299, 023 36 Radoľa  na odkúpenie 

pozemku 1567/10  o výmere 494 m
2 

zapísaného na liste vlastníctva č. 601 v katastrálnom 

území Radoľa vzhľadom na to, ţe cez pozemok vedú inţinierske siete k základnej škole. 

 

E. Ukladá  

52. Obecnému úradu v spolupráci so stavebnou komisiou rozposlať pozvánky so stanovením 

termínu schôdzky najneskôr do 30.6.2011 všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov za 

účelom rozšírenia cintorína v lokalite Kostelisko.  

 

K. Volí 

53. Hlavného kontrolóra obce Radoľa Bc. Katarínu Adámkovú. 

 

 Ing. Anton  T k á č i k  

                           starosta obce 

 

 


