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Zápisnica  
z pätnásteho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 20. 12. 2021 v sále Obecného úradu v Radoli 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce 

 

Poslanci: Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek  

Ďalší prítomní: : Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce, Mgr. Vladimír Hromádka, 

riaditeľ ZŠ s MŠ v Radoli, Alena Franeková, zapisovateľka 

(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 roky 2022 - 

2024 

7. Žiadosť o príspevok  FO ŠK Radoľa 

8. Žiadosť o príspevok STO ŠK Radoľa 

9. Žiadosť o príspevok FBO ŠK Radoľa 

10. Žiadosť o príspevok Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové 

Mesto 

11. Prehodnotenie nájmu – kaderníctvo 

12. Prenájom v budove ŠK Radoľa 

13. Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2022 

14. Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

15. Správa z kontrolnej činnosti č. 3/2021 a 4/2021 

16. Diskusia 

17. 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. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7. 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.  

Neboli predložené žiadne požiadavky na doplnenie programu. 

 

Uznesenie č. 138/2021  

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli 

dňa 20. 12. 2021 uvedený v pozvánke. 
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H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo  7  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: Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová 

Overovatelia zápisnice v zložení:  Ing. Ivan Kocúr, Ján Šustek 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 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 27. 09. 

2021. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Zo strany poslancov neboli podané 

žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.  

 

Uznesenie č. 139/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole 

uznesení zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 27. 09. 2021.  

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

 

K bodu 5 Schválenie predkladania rozpočtu obce Radoľa bez programovej štruktúry 

Starosta obce – na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme prerokovali 

schválenie predkladania rozpočtu obce Radoľa bez programovej štruktúry nakoľko obec 
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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. 140/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predkladanie rozpočtu obce Radoľa na roky 2022, 2023, 2024 

v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez programovej štruktúry. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

 

 

K bodu 6  Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu rozpočtu obce Radoľa na roky 

2022 - 2024 

 

Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva Odborné 

stanovisko kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radoľa na 2022 s výhľadom na roky 2023 - 

2024. (Príloha č. 2) 

 

V odbornom stanovisku 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 2022 schváliť. Návrh rozpočtu Obce Radoľa na roky 2023– 

2024 zobrať na vedomie. 

 

Uznesenie č. 141/2021  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu 

rozpočtu obce Radoľa na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 7 Žiadosť o príspevok FO ŠK Radoľa 
 

Starosta obce – Futbalový oddiel ŠK Radoľa požiadal o navýšenie finančného príspevku 

z rozpočtu obce o 1000 Eur pre športový krúžok pre deti od 4 do 7 rokov. (Príloha č.3 ) 
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Ján Šustek – na športový krúžok je prihlásených 28 detí, tréningy sú celoročne dva krát do 

týždňa a navštevuje ich okolo 20 detí. Je to niečo ako prípravka. Trénuje ich kvalifikovaný 

tréner. Financovanie krúžku z dotácie na futbal by nebolo možné.  

Starosta obce predložil návrh na uznesenie.  

 

Uznesenie č. 142/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa súhlasí s navýšením dotácie pre Futbalový oddiel ŠK 

Radoľa na činnosť v roku 2022 o 1000 Eur.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 6 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr.             

          Pavol Prievozník, František Sidor) 

proti:  0 

zdržal sa:  1 (Ján Šustek) 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 8 Žiadosť o príspevok STO ŠK Radoľa 

 

Starosta obce prečítal žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na činnosť 

Stolnotenisového klubu Radoľa v roku 2022. (Príloha č. 4) V žiadosti uvádzajú, že majú štyri 

družstvá mužov, z ktorých dve hrajú v krajských súťažiach (3. a 4. liga),  dve družstvá hrajú 

v oblastných súťažiach (5. a 6. liga).  Na čiastočné pokrytie nákladov požiadali o poskytnutie 

finančnej dotácie vo výške 1500 Eur. 

 

Uznesenie č. 143/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje dotáciu pre Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa 

v roku 2022 vo výške 1 500 Eur. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 9 Žiadosť o príspevok FBO ŠK Radoľa 

 

Starosta obce prečítal žiadosť o príspevok na činnosť florbalového oddielu ŠK Radoľa v roku 

2022. (Príloha č. 5) Z dotácie plánujú financovať organizačné náklady súvisiace s účasťou 

v súťažiach. Florbalový oddiel ŠK Radoľa vstupuje do piateho roka svojej činnosti. 

V doterajšom období bola činnosť zameraná najmä na tréningy, prípravné zápasy a zbieranie 

skúseností. Oddiel poskytuje voľnočasové aktivity približne 35 dievčatám vo veku od 6 do 18 
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rokov prevažne z Radole. V roku 2021 boli staršie žiačky z Radole súčasťou družstva Pruského 

(8 hráčok z 13), ktoré získalo štvrté miesto na majstrovstvách Slovenska. Prvé hráčky z Radole 

boli nominované do reprezentácie Slovenska vo svojich vekových kategóriách a pravidelne 

nastupujú v extralige žien.   

Mgr. Pavol Prievozník – všetko je zdôvodnené v žiadosti, súhlasí s poskytnutím dotácie.  

 

Uznesenie č. 144/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje príspevok  2 500 Eur na činnosť Florbalového 

oddielu ŠK Radoľa v roku 2022. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 10. Žiadosť o príspevok Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov 

Kysucké Nové Mesto 

 

Starosta obce – Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Kysuckom Novom Meste 

požiadal o finančný príspevok na rok 2022 v sume 500 Eur. Financie plánujú použiť na 

budovanie komunitnej včelnice v Povine, na rezbárske sympózium a na nákup prostriedkov 

slúžiacich na liečenie a tlmenie včelích chorôb. (Príloha č. 6)  

Ing. Ivan Kocúr – ak chceme riešiť včelstvo, bolo by potrebné podporiť našich včelárov.  

Mgr. Pavol Prievozník – včelári sú aj z našej obce, len nie je uvedené na čo konkrétne by boli 

financie použité.  

 

Uznesenie č. 145/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa  zamieta finančný príspevok pre Základnú organizáciu 

Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto.  

 

za: 6 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  1 (František Sidor) 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 11 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 
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musí prehodnotiť výšku nájomného. Od 1.1.2020 bola uznesením obecného zastupiteľstva č. 

66/2019 stanovená výška 200 Eur na rok.  

 

Uznesenie č. 146/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa 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 2022.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 12 Prenájom v budove ŠK Radoľa 

Starosta obce prečítal návrh na využitie priestorov v budove súp. číslo 341, ktorý podal Samuel 

Berešík ako zástupca boxerského oddielu. Priestory by primerane upravili a využívali na 

tréningy v boxe.  

František Sidor – v takomto návrhu chýba logistika, nevyužité by zostali priestory zasadačky, 

doriešiť aj merače energií.  

Mgr. Pavol Prievozník – športové využitie budovy je priorita. 

Ing. Štefan Hudec – čo so strechou?  

Ján Šustek – fungujú 6 rokov v Žiline, chcú ďalšie priestory, treba si dať podmienky.  

Starosta obce – odporúča vyhlásiť využitie podľa osobitného zreteľa, určíme podmienky. 

Ing. Štefan Hudec – odporúča dať vypracovať zmluvu o budúcej zmluve, udržateľnosť aspoň 3 

roky, garancie,.. 

 

Uznesenie č. 147/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa poveruje Obecný úrad prípravou zmluvy prenájmu na 

základe osobitného zreteľa s podmienkami: 

- minimálny mesačný nájom 400 Eur 

- platba nájmu vopred 3 mesiace  

- doba trvania nájmu na dobu určitú minimálne na 3 roky  

- energie bude nájomca uhrádzať zvlášť 

- adaptácia priestorov bude na náklady nájomcu. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 
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K bodu 13 Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2022 

Starosta obce – Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 03. 12. 2021. (Príloha 

č.7) Pri príprave sme vychádzali z minulých rokov. Drobnú úpravu + 1000 Eur vo výdavkovej 

časti  urobíme v zmysle uznesenia v bode 7.  

Ján Šustek – v minulosti sme sa bavili, že do rozpočtu dáme aj kapitolu na projekty. Nadväzuje 

na projekt SFZ na rekonštrukciu športovísk – výmena okien, výmena exteriérových a 

interiérových dverí, spoluúčasť obce 25%.  

Ing. Ivan Kocúr – treba aj v areáli materskej školy urgentne riešiť bránu a chodník. Ide 

o bezpečnosť detí. 

Ján Šustek – odporúča umiestniť kameru a vyšší plot.  

 

Uznesenie č. 148/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočet obce Radoľa na rok 2022 s úpravou 

Návrhu rozpočtu vo výdavkovej časti: navýšenie príspevku pre FO ŠK Radoľa o 1000 Eur, 

výstavba chodníkov 20 000 Eur, spolufinancovanie projektov 4 000 Eur, vybudovanie 

chodníka a brány v areáli MŠ 5 000 Eur. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh rozpočtu obce Radoľa na roky 2023, 2024. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 14 Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 

Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č. 4/2021 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce 

Radoľa.  (Príloha č. 8). V príjmovej časti upravujeme výšku dotácie pre ZŠ s MŠ, výnos daní 

FO je vyšší o 16 437 Eur, upravujeme položky miestnych daní a poplatkov, cintorínske 

poplatky. Vo výdavkovej časti sa upravujú bežné výdavky obce, výdavky ZŠ s MŠ  podľa 

aktuálnych potrieb.  

 

Uznesenie č. 149/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 – úpravu, zmenu 

rozpočtu.  

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 
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K bodu 15 Správa z kontrolnej činnosti č. 3/2021 a 4/2021 

Kontrolórka obce Jana Tvaružková prečítala obecnému zastupiteľstvu Správu z kontrolnej 

činnosti č. 3/2021 a správu z kontrolnej činnosti č. 4/2021. (Príloha č.9,10) 

 

Uznesenie č. 150/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy z kontrolnej činnosti č. 3/2021 a 4/2021. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Mgr. 

 Pavol Prievozník, František Sidor, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

 

K bodu 16 Diskusia 

Starosta obce – v stredu 22. 12. 2021 bude slávnostné podpísanie zmluvy na výstavbu 

diaľničného privádzača z Kysuckého Nového Mesta na diaľnicu D3. 

K projektu Zelené obce – boli zrušené nákupy stromov, nahradia mladšími drevinami.  

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja je v poslednej fáze spracovania. 

Starosta obce informoval o možnostiach vykonávať športové aktivity podľa aktuálnych 

opatrení na zabránenie šírenia  nákazy. 

František Sidor – informoval o sociálnej pomoci pre deti Brňakové.  

Mgr. Vladimír Hromádka – základná škola poskytuje počítače, sú zrealizované zbierky v škole.  

Starosta obce – situácia je legislatívne plne v kompetencii Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Kysucké Nové Mesto. Z viacerých strán sa spoluobčania a organizácie zapájajú 

a pomáhajú preklenúť náročnú situáciu v rodine. Situáciu monitorujeme a v súčinnosti 

s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sme pripravení poskytnúť ďalšiu pomoc. 

Ing. Ivan Kocúr – upozornil na zlý rozhlas Pod Tehelňou a tiež stojisko pod kontajnermi na 

separovaný odpad treba vhodne upraviť.  

 

K bodu 17 Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 19,20 h. starosta obce Ing. Anton 

Tkáčik s poďakovaním za konštruktívnu spoluprácu a poprial všetkým prítomným príjemné 

prežitie vianočných sviatkov.  

 

 

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

 

Overovatelia zápisnice :  

 

Ing. Ivan Kocúr        ............................................. 

 

Ján Šustek   ............................................ 

         

Ing. Anton  T k á č i k  

                       starosta obce 


