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1. Základná charakteristika obce

Obec je  samostatný  územný  samosprávny a správny celok  Slovenskej  republiky.  Obec  je 
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia 
a o potreby jej obyvateľov.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce: 
Obec Radoľa patrí z hľadiska územnosprávneho členenia do Žilinského kraja okres Kysucké 
Nové Mesto, nachádza sa v bezprostrednej blízkosti okresného mesta  a 10 km severne od 
krajského mesta a 19 km vzdušnou čiarou od poľských hraníc.  Obec sa rozprestiera na ľavom 
brehu rieky Kysuca v údolí Vadičovského potoka v Kysuckej vrchovine. 

Susedné mestá a obce: 
Obec Radoľa hraničí na severe s Budatínskou Lehotou, na východe s Lopušnými Pažiťami, na 
juhu  s  obcou  Snežnica  a  Zástranie  a  na  juhozápade  s  Oškerdou.  Západnou  katastrálnou 
hranicou s KNM je rieka Kysuca. 

Celková rozloha obce:
6,721 km2

Nadmorská výška:
Katastrálne územie obce leží v nadmorskej výške 300 m nad morom (nadmorská výška stredu 
obce,  v jeho južnej  časti  dominuje Vreteň 821 m nad morom  a Veľké Ostré  654 m nad 
morom.

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov: 1460
Hustota obyvateľov:  215,74  obyv/km2

V roku  2013  zomrelo  21  občanov,  narodilo  sa  18  detí,  odsťahovalo  sa  16  občanov. 
prisťahovalo sa 31 občanov. 

Národnostná štruktúra: 
Bývajúce obyv. podľa národností: 
Slovenská %   99,79 
Maďarská %    0,00 
Rómska %       0,00 
Rusínska %       0,00 
Ukrajinská %   0,00 
Česká %        0,14
Moravská %  0,00
Sliezska %   0,00 
Nemecká %   0,07
Poľská %  0,00

Zdroj / evidencia obyvateľstva /
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Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
Rímskokatolícke %  90,61
Evanjelické            % 0,35
Gréckokatolícke % 0,00
Pravoslávne %  0,00
Čs. Husitské % 0,00
Bez vyznania % 0,00
Ostatné %  0,49
Nezistené % 8,55
(Zdroj :ŠÚSR, SODB 2011)

1.3  Ekonomické údaje 
       Obec Radoľa – právnická osoba 
       Štatutárny zástupca : Ing. Anton Tkáčik starosta obce
       IČO :  00623814
       DIČ :  2020559398
       Počet zamestnancov  k 31.12.2013 – 7 stálych

-  2 zamestnaných na dobu určitú na podporu rozvoja   
    miestnej a regionálnej zamestnanosti

                                                                    
       Rozpočtové organizácie obce Radoľa :
       Základná škola Radoľa  - právnická osoba
       IČO :  37812777
       DIČ:   2021671817 
       Počet zamestnancov  k 31.12.2013– 25,7

       Materská škola Radoľa – právnická osoba
       IČO : 37812564
       DIČ :  2021676063
        Počet zamestnancov k 31.12.2013 - 7
      
1.4 Symboly obce

Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR dňa 15. októbra 1999 schválila erbovú listinu 
obce Radoľa.  ERB má zelenú farbu okolitých lesov a lúk, na ktorej sú tri brvná zobrazené 
žltou farbou. 
Je zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou R-30/94. Obec ho môže používať od 
tohto dátumu vo svojej  obecnej  pečati  a na vlajke obce.  Jeho návrh spracoval  PhDr. Ivan 
Žilinčík, historik Kysuckého múzea v Čadci. 
V  minulosti  obec  používala  pečať,  v  obraze  ktorej  boli  tri  brvná.  Brvná  symbolizujú 
drevorubačskú tradíciu. Prvé zmienky o pečati pochádzajú z roku 1784.
Erb obce    Vlajka obce      Pečať obce
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1.5 História obce
          Radoľa je najstaršou obcou v regióne Kysúc. V lokalite nášho Kosceliska 
sa našlo najviac kamenných výtvorov z eneolitu, teda mladšej doby kamennej.
V  13.  storočí do  vzniku  budatínskeho  panstva  bola  Radoľa  súčasťou  panstva  varínskeho 
(starohradského).

V stredoveku obec patrila panstvu Budatín. V roku 1828 naša Radoľa mala 53 domov 
a  551  obyvateľov.  Tí  boli  pastiermi  oviec,  drevorubačmi,  spracúvali  drevo.  Dominantou 
histórie 
nielen Radole, ale aj Kysúc, je dnešné sídlo Expozície starších dejín Kysúc - Kaštieľ Radoľa 
(správca Kysucké múzeum v Čadci).
Kaštieľ Radoľa bol pre muzeálne využitie reštaurovaný aj vďaka nášmu rodákovi Ing. Jánovi
 Kultanovi, bývalému riaditeľovi n.p. Pamiatkostav Žilina.
Hospodárenie v obciach sa v 17. storočí sústreďovalo hlavne na majeroch.  Majer v Radoli 
patril medzi
 malé hospodárske jednotky. V Radoli bol centrom majera Radoľský kaštieľ.

V obci bol pivovar, mlyn, píla a pálenica. Po vzniku  1. ČSR (28. októbra 1918) sa 
obyvatelia
obce  zaoberali  aj  drotárstvom,  podomovým  obchodom a  sezónnymi  poľnohospodárskymi 
prácami.
Slávne sú tvoje dejiny, Radoľa naša, ale aj smutné: v roku 1831 na choleru zomrelo 40 ľudí.
Prišli aj časy "socializmu". V obci bolo v roku 1958 založené a v roku 1973 po spojení 
s Jednotným roľníckym družstvom Oškerda rozšírené JRD Mier so sídlom v Radoli.
Od 1973 do roku 1993 bola Radoľa miestnou časťou Kysuckého Nového Mesta. Po referende 
v roku 1992 sa Radoľa stala samostatnou obcou.

Pôvod názvu Radoľa nie je písomne doložený.
V histórii sa stretávame s viacerými názvami našej obce:

• 1332 - Radola
• 1439 - Radole, Radolie
• 1507 - Radula
• 1598 - Radollya
• 1773 - Radola, maď. Radola

Radoľa mohla byť pomenovaná na počesť arcibiskupa Radlu. Kysuce patrili českému 
rodu Slavníkovcov, z ktorých najznámejším je druhý pražský biskup svätý Vojtech. Radla 
(alebo Radula), ktorý sa stal okolo roku 1010 prvým uhorským arcibiskupom, bol blízkym 
spoločníkom svätého Vojtecha.
Nemožno tiež vylúčiť, že Radoľa dostala meno podľa Radilu, ktorý sa vyznamenal v bojoch 
proti Rakúšanom a pri obrane hradu Trenčín pred Tatármi.
Názov obce je podnes jeden jediný v Slovenskej republike, snáď v spojitosti so súčasným 
vznikom kostola v Radoli.

Obec patrila po administratívnej stránke do Trenčianskej župy. Do roku 1960 patrila 
do 
okresu Kysucké Nové Mesto, kraj Žilina. Potom do okresu Čadca v Stredoslovenskom kraji. 
Od roku
 1996 je opätovne začlenená do novovyhláseného okresu Kysucké Nové Mesto v Žilinskom 
kraji.
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1.6 Pamiatky  na území obce: 

Kaštieľ v Radoli
je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu  pod 
číslom 2981/0 s názvom Kaštieľ.

• umiestnenie: parcela č. KN 169/8, súpisné číslo 103
• vlastníkom objektu je Žilinský samosprávny kraj, v správe Kysuckého múzea v Čadci
• časové určenie: 3/4 16. storočia, druhá fáza výstavby v 2/4 17. storočia
• slohové určenie: renesancia (neskorá)
• v okrese KNM jediná architektonická pamiatka svojho druhu.

Najkrajšou miestnosťou Kaštieľa v Radoli je prízemie s valenou krížovou klenbou s lunetami 
(dnes je v nej stála archeologická expozícia s Radoľkom - modelom mamutieho mláďaťa). 
Stropy na poschodí boli trámové a po požiari na začiatku storočia boli nahradené novými.
Na priečelí juhovýchodnej strany sa zachovala ukazovacia tyč pôvodných slnečných hodín. 
Čísla ani výzdoba sa už nedali identifikovať podobne ako nápisy na severozápadnej strane 
(čiernou a červenou farbou) a severovýchodnej strane fasády najstaršej časti objektu.

Kostol na Koscelisku

• Kostol na Koscelisku - ruina je zapísaná v ÚZKP č. 10456
• archeologická lokalita, zvyšky kostola obkolesené valom sú najstaršou sakrálnou 

stavbou na Kysuciach
• umiestnenie: parcela č. KN1978 - 1982
• časové určenie: 2. polovica 13. storočia
• slohové určenie: gotika

Kaplnka Panny Márie so zvonicou

Kaplnka Panny Márie so zvonicou je situovaná na parcele č. KN 136, súpisné číslo 86. 
Pochádza zo 18. storočia, je renovovaná a slúži občanom Radole na zvonenie a vystavovanie 
parte zosnulých občanov. Pred ňou je umiestnená socha sv. Jána Nepomuckého tiež zapísaná 
v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok - skratka ÚZKP pod číslom Ss/4253/H s 
nasledujúcimi údajmi:

• správca: Rímskokatolícky farský úrad v KNM
• datovanie: polovica 19. storočia
• slohové zaradenie: klasicizmus
• materiál: pieskovec
• technika: tesanie
• autor: neznámy

Socha  pôvodne  umiestnená  na  moste  medzi  Radoľou  a  KNM  bola  na  konci  vojny 
premiestnená k zvonici. Jej reštaurovanie sa doteraz neuskutočnilo. 
Zvon je elektrifikovaný. 

Kaplnka Panny Márie v „parku záhradkárov“ na parcele   č. KN  55/1  v roku 2002 po 
doteraz  nezistenej  krádeži,  bola  zrenovovaná  a  esteticky  upravená  aj  s  okolím (dláždený 
chodník s lavičkami, nová socha Panny Márie, pôvodne bola v kaplnke umiestnená socha sv. 
Anny). 
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1.7 Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje :

Základná  škola,  Pod  Mokrým  326,  023  36   Radoľa.  V školskom  roku  2012/2013 
navštevovalo   167 žiakov. Škola má   9  kmeňových tried, 5 odborných učební,  2 moderné 
počítačové učebne a   2 jazykové učebne. Súčasťou školy je nová školská knižnica, ponúka 
služby i verejnosti (výpožičky kníh, čitáreň, práca na 3 počítačoch s pripojením na internet). 
Všetky  odborné   učebne  boli  zrekonštruované  a zmodernizované  počas  školského  roka 
2009/2010, keď sa v škole realizoval projekt podporený EÚ pod názvom Zvýšenie kvality 
vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia 
školy. Stravovanie zabezpečovala  školská jedáleň pri základnej škole.

Materská  škola,  Vadičovská  cesta  2,  023  36   Radoľa.  V školskom  roku  2012/2013 
navštevovalo materskú školu 47 detí, 13 trojročných detí, 19 štvorročných detí, 13 päťročných 
detí  a 2  šesťročných  detí.  Vyučovací  proces  sa  vykonával  v dvoch triedach. Stravovanie 
zabezpečovala  školská jedáleň pri materskej škole.

1.8 Zdravotníctvo
V obci  nie  je  zriadená  ambulancia  lekára.  Zdravotnú  starostlivosť  pre  občanov  Radole 
poskytuje  Poliklinika  v Kysuckom  Novom  Meste,  Nemocnica  s poliklinikou  v Žiline 
a Nemocnica s poliklinikou v Čadci.

1.9 Sociálne zabezpečenie 
- Obec  zabezpečuje  opatrovateľskú  službu.  V roku  2013  vykonávali  2  opatrovateľky 

opatrovateľskú službu pre 3 opatrovaných. 
- Uznesením  č.  11/2011  obec  schválila  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  1/2011 

o podmienkach  poskytovania   príspevku  na  stravovanie  dôchodcov  a o podmienkach 
poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej  núdzi,  sociálnej  výpomoci  a odľahčovacej 
služby.

- Obec poskytovala príspevok 0,50 Eur za 1 obed na stravovanie dôchodcov v školskej 
jedálni s možnosťou dovozu do domácnosti. V roku 2013 sa prispievalo  2 občanom. 

- Najbližšie zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb sa nachádza v Kysuckom 
Novom Meste.

1.10 Kultúra a šport
Spoločenský a kultúrny život v obci.
Obec reprezentuje ŠK – futbalový oddiel Radoľa a stolnotenisový oddiel, atletický oddiel.
Obec pravidelne organizuje viaceré kultúrne akcie, napr. Deň matiek, stavanie májov, výstup 
na Vreteň, futbalový turnaj o pohár starostu obce a Radoľský jarmok, uvítanie detí do života, 
posedenie pre dôchodcov - jubilantov, Mikuláš, Lucie, privítanie nového roku. Kysucké 
múzeum v Čadci v spolupráci so ŽSK organizuje v priestoroch kaštieľa výstavy, kultúrne 
prezentačné a hudobné podujatia. 
V obci aktívne pôsobí Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Radoli. 
Členovia výboru  organizovali športové hry, výlety, Mikulášske posedenie, fašiangové 
posedenie, spoločné stretnutie seniorov dolných Kysúc , družobných obcí a iné.
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1.11 Hospodárstvo
Služby
Kaderníctvo Denisa – Denisa Pijáková
Pošta

Obchody: 
Rozličný tovar Gabika Holtanová
Večierka Janka Patriková
Mäso – údeniny Miloš Kubala

Prevádzky a firmy
Stavbyt  - predaj a realizácia podlahových krytín a interiérových dverí
Stavebniny  - stavebný materiál, komínové systémy, záhradná architektúra, náradie
Kamenárstvo - Mikoláš - Kamenár, s.r.o - dovoz, predaj, opracovanie prírodného kameňa, 
výroba pomníkov krbov, kozubov
Best Byt  - výroba nábytku na mieru
Čerpacia stanica PHM, Radoľa
Slovnaft Radoľa, čerpacia stanica
Lometka, v.o.s. - šitie o predaj paplónov, vankúšov, posteľnej bielizne
Slovpol exim – výroba PET fliaš
POD Radoľa (Poľnohospodárske a obchodné družstvo) - syry, korbáčiky a výrobky z mlieka

Pohostinské zariadenia, stravovanie, ubytovanie
Piváreň u Kultána
Snooker club - Herňa
Bar- herňa Santa Fé
Hostinec Dušan Mičian
AUTOSTOP, Motel Skalka
 Rekreačné stredisko Veľké Ostré  - lyžovanie, požičovňa, ski servis, turistika a horská  
 cyklistika, tenisové kurty 

Pozemkové spoločenstvá:
Pozemkové spoločenstvo urbár Radoľa
Pozemkové spoločenstvo Lesného a pasienkového združenia súkromných vlastníkov Radoľa

1.12  Organizačná štruktúra
   Starosta obce:  Ing. Anton Tkáčik
   Zástupca starostu obce : Ján Šustek
   Hlavný kontrolór obce: Katarína Adámková, Bc.

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa je zložené z 9 poslancov 
zvolených vo voľbách, ktoré sa konali dňa 27.11.2010 na obdobie 4 rokov

  Viera  Franková
Juraj  Janík, Ing.
Ivan  Kocúr, Ing.
Anna  Kubaščíková
Peter  Kubík, Ing.
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Jozef  Macúš,  Ing.
Miroslav  Macúš
Eva  Pijáková
Ján  Šustek - zástupca starostu

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:
- komisia pre financie a sociálne veci
- komisia pre výstavbu a životné prostredie
- komisia pre šport, kultúru a školstvo 

2. Ostatné dôležité informácie 

2.1   Významné investičné akcie v roku 2013
1. Z prijatej dotácie za spoluúčasti finančných zdrojov obce sme rozšírili verejné osvetlenie 
ku Kaštieľu Radoľa. 
 V rámci realizácie projektu Cezhraničnej spolupráce bolo preinvestovaných 17 152,52 € na 
zhotovenie mobiliáru a výstavbu cyklistického chodníka  pri Kaštieli.
V roku  2013  bolo  sprevádzkované  viacúčelové  športové  ihrisko  a vybudovaná  športovo-
kultúrna hala v areáli ZŠ Radoľa.  Obnovila sa atletická dráha a vybudovalo nástupisko na 
viacúčelové ihrisko.  Investícia bola realizovaná z úverových zdrojov a čerpaním rezervného 
fondu  obce  Radoľa.  Realizácia  investície  stála  433 254,02  €.   V roku  2014  chceme 
pokračovať v dobudovaní  areálu ZŠ – vyriešiť  chodníky,  parkovanie  a detské ihrisko,  aby 
celý  komplex   slúžil  na  vyučovací  proces  a  krúžkovú  činnosť  pre  žiakov  ZŠ  Radoľa 
a športovo-kultúrne vyžitie našich občanov. 
V júni 2013 začala vlastná výstavba kostola. Aj keď financovanie nie je napojené na rozpočet 
obce,   na  výstavbe  participujú  občania  obce  Radoľa,  či  už   finančnými  príspevkami, 
organizačne, radami alebo brigádami.
V centrálnej  časti  obce   bol   zrekonštruovaný  vodovod   a pribudlo  približne  600  m 
kanalizácie,   ktorú realizuje  jej prevádzkovateľ  - SEVAK  a.s. 
V rámci zdrojov  svojho rozpočtu obec  financovala náklady  na  bežné fungovanie obce : 
 mzdy  zamestnancov,  výdavky  na   originálne  kompetencie  súvisiace  s plnohodnotným 
fungovaním  Materskej  školy  a Základnej  školy,  služby  zabezpečujúce  kvalitný  život 
občanov  /  verejné  osvetlenie,  vývoz  odpadu,  pohrebné  služby  a pod./,  sociálne  služby, 
kultúrny a spoločenský život v obci a ďalšie výdavky uvedené v rozpočte. 

     

2.2  Predpokladaný budúci vývoj činnosti obce

Priority obce do budúcich rokov:
1. Dokončenie  úprav areáli  Základnej školy – chodníky , parkovisko, detské ihrisko
2.  Revitalizácia športového areálu v Riekach
3.  Protipovodňové opatrenia v katastri obce 
     -  postupná oprava a modernizácia dažďovej  kanalizácie v intraviláne obce 
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     -  zapojenie sa do projektu „ Krajina „ – budovanie priehradzok,  zasakovacích pásov
4. Úprava okolia kaštieľa
5. Postupné majetkovo-právne vysporiadanie obecných pozemkov
6. Výstavba kostola
7. Postupná modernizácia infraštruktúry obce :
    - osvetlenie
    - informačný systém pre občanov
8.   zabezpečenie optických rozvodov na území obce pre  šírenie tv signálu a pripojenia na 
      internet.
9. Vytvorenie systému pravidelnej opravy  miestnych komunikácií. 

3.1 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

 Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného  obdobia

V Radoli 26.06.2014

                                                                       Ing. Anton Tkáčik 
                                                                         starosta obce 
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