
1 

Zápisnica  
z ustanovujúceho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

zo dňa 28. novembra 2022 v sále Obecného úradu v Radoli  

 

 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik,  starosta obce 

Poslanci: Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena 

Gažová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek 

Neprítomný: Mgr. Pavol Prievozník 

Ďalší prítomní:  

Bc. Slávka Francová, Alena Franeková, Eva Jančigová, zamestnankyne obce.  

 

Návrh programu uvedený v pozvánke: 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia. 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

d) Zloženie sľubu zvoleného starostu obce  

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f) Vystúpenie starostu. 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia. 

3. Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia  

zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov. 

5. Určenie platu starostu obce. 

6. Diskusia. 

7. Záver. 

 

K bodu 1 

a) Ing. Anton Tkáčik, starosta obce otvoril ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 – 2026. Starosta obce privítal poslancov 

obecného zastupiteľstva a ďalších prítomných hostí. Mgr. Pavol Prievozník, zvolený 

poslanec a Zuzana Tvrdá, predsedníčka miestnej volebnej komisie sa ospravedlnili 

z neúčasti na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Požiadal prítomných, 

aby povstali a zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

b) Za zapisovateľku bola určená Alena Franeková, zamestnankyňa obce.  

Za overovateľov zápisnice boli určení: PaedDr. Blažena Gažová a Martin Dubeň. 

c)  Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Alena Franeková oboznámila  s výsledkami 

volieb na základe výsledkov hlasovania vo voľbách starostu obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa  29. októbra  2022.  

d) Ing. Anton Tkáčik zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce  a prevzal si 

osvedčenie o zvolení za starostu obce. Podpísaný sľub na osobitnom liste tvorí prílohu 

zápisnice. 

e)  Ing. Ivan Kocúr prečítal znenie zákonom predpísaného sľubu poslancov obecného 

zastupiteľstva. Ďalší zvolení poslanci zložili sľub poslanca podpisom pod text sľubu, 

ktorý je napísaný na osobitnom liste so zoznamom poslancov v abecednom poradí. 
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Tvorí prílohu zápisnice. Bc. Slávka Francová odovzdala zvoleným poslancom 

osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva.   

g) Vystúpenie starostu obce:    

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce sa prihovoril poslancom a hosťom. V komunálnych 

voľbách sme dostali dôveru od našich spoluobčanov, aby sme v nasledujúcich štyroch 

rokoch spoločne spravovali a rozvíjali našu obec. Je našou povinnosťou a poslaním, 

aby sme tu boli pre všetkých občanov a pri plánovaní aktivít sme prihliadali na to, aby 

to bolo v prospech čo najväčšieho množstva občanov. Okrem údržby infraštruktúry 

nás čakajú veľké projekty – nová materská škola, strešná nadstavba budovy v Riekach, 

parkovisko pri cintoríne a ďalšie. Žijeme neistú dobu a veľmi ťažko sa čokoľvek 

plánuje. Máme príležitosť spolu vytvoriť niečo významné, čo bude slúžiť viacerým 

generáciám. Budeme musieť byť vynaliezaví a veľkorysí, pripravení zmeniť plány, 

aby sme ďalej pokračovali po vytýčenej ceste.  

Po úvodnej slávnostnej časti, obecné zastupiteľstvo pristúpilo k pracovnému programu 

zasadnutia. 

 

K bodu 2 

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

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

žiadne doplňujúce návrhy.  

Starosta obce dal hlasovať za schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

H l a s o v a n i e :  

Za: 8 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, 

Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

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

Starosta obce konštatoval, že rokovanie obecného zastupiteľstva sa bude riadiť schváleným 

programom uvedeným v pozvánke.  

 

Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo  v Radoli  

A. Berie na vedomie 

1. Výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu  

B. Konštatuje, že  

1. Novozvolený starosta obce Ing. Anton Tkáčik zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin 

Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea 

Schmidtová, Ján Šustek. 

 

K bodu 3 

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Ing. Ivana Kocúra zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata 

veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

Starosta obce oznámil, že za zástupcu starostu určil poslanca Jána Šusteka. 

  

Uznesenie č. 2 
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Obecné zastupiteľstvo v Radoli poveruje poslanca Ing. Ivana Kocúra zvolávaním a vedením 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

H l a s o v a n i e :  

Za: 7 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, 

Ing. Štefan Hudec, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  1 (Ing. Ivan Kocúr) 

(hlasovalo 8 poslancov) 

 

 

K bodu 4 Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce prečítal návrh zriadenia komisií obecného zastupiteľstva: 

- komisiu pre šport, kultúru a školstvo 

- komisiu pre financie a sociálne veci  

- komisiu pre výstavbu a životné prostredie 

- povinnú komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.  

Voľba jej členov sa bude konať na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje: 

1. Komisiu pre financie a sociálne veci  

A) v o l í 

a) predsedu komisie : Ing. Andrea Schmidtová 

b) členov komisie:   

- poslancov: Ing. Viera Andelová, Martin Dubeň 

- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. Peter Kubík, Mgr. Zdenko 

Tichý. 

2. Komisiu pre výstavbu a životné prostredie 

A) v o l í 

a) predsedu komisie: Ing. Ivan Kocúr 

b) členov komisie:  

- poslancov: Ing. Štefan Hudec, Ján Šustek  

- odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Štefan Kultan, Ing. Emília 

Meriačová. 

3. Komisiu pre šport, kultúru a školstvo: 

Obecné zastupiteľstvo prerokuje personálne zloženie komisie na nasledujúcom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

4. Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.  

Voľba jej členov sa bude konať na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

H l a s o v a n i e :  

Za: 8 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, 

Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0, zdržali sa:  0  (hlasovalo 8 poslancov) 
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K bodu 5 Určenie platu starostu obce 

Starosta obce oboznámil poslancov o svojom doterajšom plate a spôsobe výpočtu základného 

platu starostu podľa  ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

podmienkach starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Základný plat môže 

byť navýšený maximálne o 60%. V predchádzajúcom volebnom období mal schválený 

základný plat zvýšený o 25%.  

 

Uznesenie č. 4 

Obecné zastupiteľstvo v Radoli schvaľuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní 

pred voľbami základný mesačný plat starostovi obce Ing. Antonovi Tkáčikovi  zvýšený o 25 %.  

 

H l a s o v a n i e :  

Za: 8 (Ing. Viera Andelová, Ing. Gabriela Berešíková, Martin Dubeň, PaedDr. Blažena Gažová, 

Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

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

 

K bodu 6 Diskusia 

Starosta obce – v zmysle požiadavky viacerých poslancov sa mení čas začiatku zasadnutia 

obecného zastupiteľstva na 17,30 h. 

Starosta obce informoval o plánovaných stavebných úpravách budovy na ihrisku, intenzívne 

sa robí na projekte materskej školy, uvíta návrhy pri riešení dopravnej situácie a parkovania 

pri základnej škole. 

Ing. Hudec – najvýznamnejšie stavebné činnosti v obci sú budovy na ihrisku, materská škola, 

dokončovanie chodníkov, príprava územného plánu obce. Pripomenul predloženie kalkulácie 

na zriadenie raňajšej družiny. Veľa ľudí poukazuje na parkovanie áut na Jaššovej ceste, na 

Záhradkách.    

Ing. Andrea Schmidtová – objasnila požiadavku zriadenia raňajšej družiny.  

PaedDr. Blažena Gažová – pri základnej škole umiestniť dopravnú značku Pozor škola. 

Starosta obce – pozval na podujatie s Mikulášom v pondelok 5. decembra pri základnej škole.  

Pracujeme na príprave rozpočtu na budúci rok.  

K bodu 6 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 19,00 h. starosta obce Ing. 

Anton Tkáčik s poďakovaním za účasť všetkým prítomným. Ďalšie pracovné zasadnutie 

obecného zastupiteľstva sa bude konať 19. 12. 2022 

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

 

Overovatelia zápisnice :  

 

PaedDr. Blažena Gažová  ..................................... 

 

Martin Dubeň         ..................................... 

 

       Ing. Anton  T k á č i k  

                     starosta obce 


