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Zápisnica  
zo štrnásteho zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 27. 09. 2021 v budove súp. číslo 341 – ŠK Radoľa   

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce 

 

Poslanci: Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek  

Ďalší prítomní: : Jana Tvaružková, kontrolórka obce, 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. Vyhodnotenie rozpočtu Obce Radoľa k 30. 06. 2021 

6. Rozpočtové opatrenie obce Radoľa č. 3/2021 

7. Schválenie predkladania rozpočtu obce Radoľa na rok 2022 bez programovej štruktúry  

8. Príprava priorít rozpočtu obce Radoľa na rok 2022 s výhľadom na obdobie rokov 2023- 

2024 

9. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 

10. Umiestnenie samoobslužného výdajného miesta pre výdaj zásielok v areáli ZŠ s MŠ 

11. Správa z kontrolnej činnosti č. 1/2021 a 2/2021 

12. Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav v k. ú. Radoľa 

13. Príprava strategického dokumentu PHRSR – informácia  

14. Diskusia 

15. 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 a navrhuje predkladať iba nevyhnutné pripomienky, aby sa nepredlžoval 

čas rokovania. 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. 127/2021  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 27. 

09. 2021 uvedený v pozvánke. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 
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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: Ing. Ivan Kocúr, František Sidor 

Overovatelia zápisnice v zložení:  Ján Šustek, Ing. Andrea Schmidtová 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, 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 28. 06. 

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

žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.  

 

Uznesenie č. 128/2021 

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

uznesení z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 28. 06. 2021.  

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

 

K bodu 5 Vyhodnotenie rozpočtu Obce Radoľa k 30. 06. 2021 

Starosta obce – materiál bol poslancom zaslaný elektronicky. (Príloha č. 2). Vyhodnotenie 

plnenia rozpočtu obce sa robí zo zákona každoročne k 30. júnu. Prítomní poslanci nemali 

žiadne doplňujúce otázky k plneniu rozpočtu obce.  

 

Uznesenie č. 129/2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie vyhodnotenie rozpočtu Obce Radoľa 

k 30. 06. 2021. 
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H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

 

K bodu 6  Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č. 3/2021 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce 

Radoľa.  (Príloha č. 3).  

V príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce  sa upravuje: na základe oznámenia Okresného 

úradu Žilina  bol pridelený pre školské zariadenia finančný príspevok 1 180 Eur na úhradu 

nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať. V rámci projektu 

MŠVVaŠ SR na podporu štúdia učiteľov bude poskytnutý finančný príspevok vo výške 400 

Eur. Získali sme príspevok na projekt „Futbal je náš život!“ vo výške 2 000 Eur a zo Žilinského 

samosprávneho kraja sme získali dotáciu na podporovanú činnosť s názvom „Rekonštrukcia 

striedačiek“.  

Vo výdavkovej časti rozpočtu - úprava podľa požiadavky ZŠ s MŠ  a potrieb obce.  

Starosta obce vyzval poslancov k predloženiu otázok k Rozpočtovému opatreniu – neboli 

podané doplňujúce otázky zo strany poslancov.  

 

Uznesenie č. 130/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 – úpravu, zmenu 

rozpočtu. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, 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 Schválenie predkladania rozpočtu obce Radoľa na rok 2022 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. 131/2021 

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

v zmysle zákona 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  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 
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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 8 Príprava priorít rozpočtu obce Radoľa na rok 2022 s výhľadom na obdobie 

rokov 2023- 2024 

Starosta obce – autobusové zastávky v obci sú poškodené a treba doplniť nové. Dostal 

požiadavku na zastávku Pod Ostrým. Zriadiť zastávku v obidvoch smeroch nie je možné 

z priestorových dôvodov, nakoľko  pozemky nie sú vo vlastníctve obce. Zisťoval možnosti 

zriadenia zastávky. Umiestnenie zastávok ovplyvňujú viaceré faktory, napr. zmena časového 

harmonogramu, priemerný počet nástupov a výstupov. Od Slovenskej autobusovej dopravy 

disponujeme informáciou o využívaní zastávky Pod Ostrým, ktoré je v priemere 50 pohybov  

(nástupov alebo výstupov) za mesiac, čo je skôr dôvodom na zrušenie zastávky v záujme 

skrátenia jazdnej doby autobusov. To znamená, že nevyužíva ani jedna osoba za celý deň na 

nástup a výstup.  

Ing. Andrea Schmidtová – má návrh na zmenu verejného osvetlenia podľa skúsenosti z inej 

obce. Znížili by sa náklady za osvetlenie.  

Starosta obce – priebežne stále vymieňame svietidlá za novšie žiarivky, máme vybudované 

verejné osvetlenie, v niektorých častiach sú dlhé previsy medzi stĺpmi na vedení, ktoré nepatrí 

obci. V niektorých častiach, je urobená výmena vedenia a tam, kde je ešte staré pôvodné 

vedenie, to pri nepriaznivom počasí skratuje. Na spotrebe ideme stále dolu. Nemáme drahé 

osvetlenie.  

Ing. Viera Andelová – aj pri ich dome často bliká lampa. Po obci je veľa stĺpov so starou lampou 

a pod ňou je namontovaná nová lampa. Nevyzerá to pekne. Navrhuje, aby sa tie staré  nefunkčné 

odstránili.  

Starosta obce – môžeme objednať auto s plošinou a žeriav a zdemontujú sa staré lampy, je za 

skrášlenie obce. Aby to bolo odstránené bezpečne a rýchlo, musí urobiť firma, ide o práce na 

vedení pod napätím, to nemôže robiť nekvalifikovaná osoba.  

Ing. Štefan Hudec – navrhuje cez p. Ďuriša zrealizovať postupne a za menšie výdavky. 

František Sidor – mohlo by sa urobiť v spolupráci s údržbou mesta, objednať plošinu a chlapov. 

Ján Šustek – v tmavých úsekoch by sa mohli umiestniť solárne svietidlá.  

 

 

Uznesenie č. 132/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že Obecný úrad bude pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 

vychádzať zo súčasných priorít a pokračovať podľa predchádzajúceho rozpočtu. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, 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 9 Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 

Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radoľa na II. polrok 2021. (Príloha č. 4) 

 

Uznesenie č. 133/2021 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radoľa na 

2. polrok 2021 v zmysle predloženého návrhu. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, 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 Umiestnenie samoobslužného výdajného miesta pre výdaj zásielok v areáli ZŠ 

s MŠ 

Starosta obce – spoločnosť Packeta Slovakia, s.r.o. oslovila na prenájom časti pozemku obce 

na umiestnenie samoobslužného automatu „ZBox-u“ slúžiaceho na vydávanie zásielok. 

Samoobslužný box  na svoju prevádzku využíva solárnu energiu, bude k dispozícií  nonstop. Je 

to služba pre obyvateľov, keďže v tejto pandemickej dobe čoraz viac ľudí využíva online 

nakupovanie. Umiestnenie by malo byť na slnečnom mieste, vhodným priestorom je areál pri 

Základnej škole s materskou školou.  

Ing. Viera Andelová a Ing. Andrea Schmidtová –  kde bude umiestnený? 

Ján Šustek – neurýchli to koniec Pošty v Radoli? Nebolo by lepšie umiestniť pri obecnom úrade 

vedľa parkovisku, aby nebol zvýšený pohyb ľudí v areáli základnej školy.  

František Sidor – mal by byť umiestnený niekde na začiatku dediny, napr. pri Kaderníctve.  

Starosta obce – týka sa to len doručovania balíkov prevažne kuriérskymi spoločnosťami. Balíko 

box musí byť umiestnený na obecnom pozemku a musí to byť slnečné miesto, keďže má solárny 

panel. Preverí možnosť umiestnenia pri obecnom úrade.  

 

Uznesenie č. 134/2021 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vybudovaním samoobslužného výdajného a podacieho boxu a 

súhlasí s prenájmom časti pozemku, kde bude osadený samoobslužný box. Výmera prenajatej 

časti pozemku je 0,68 m2, nájomné 1 € bez DPH za celú dobu trvania nájomného vzťahu. 

Umiestnenie výdajného boxu obecné zastupiteľstvo navrhuje v dolnej časti obce napr. pri 

obecnom úrade alebo inom vhodnom pozemku vo vlastníctve obce. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, 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 11 Správa z kontrolnej činnosti č. 1/2021 a 2/2021 

Kontrolórka obce Jana Tvaružková prečítala obecnému zastupiteľstvu Správu z kontrolnej 

činnosti č. 1/2021 a správu z kontrolnej činnosti č. 2/2021. (Príloha č.5,6) 

 

Uznesenie č. 135/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správy z kontrolnej činnosti č. 1/2021 a 2/2021. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

 

K bodu 12 Informácia o priebehu projektu pozemkových úprav v k. ú. Radoľa 

 

Starosta obce – v katastri nehnuteľností sa začínajú zapisovať poznámky, že sa robia 

pozemkové úpravy. Prípravný výbor pracuje v obmedzenom režime. Prebieha mapovacia časť, 

všetci vlastníci, na ktorých sa vzťahujú pozemkové úpravy budú pozvaní minimálne dva krát. 

Dôležité je mať v poriadku správne adresy doručovania.  

 

Uznesenie č. 136/2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa berie na vedomie informácie starostu obce o priebehu 

projektu pozemkových úprav. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 

 

K bodu 13 Príprava strategického dokumentu PHRSR- informácia 

Starosta obce – finišujeme s návrhmi strategických vecí v Programe hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obce Radoľa. Pred schválením zašle poslancom všetky informácie.  

 

Uznesenie č. 137/2021 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o príprave strategického dokumentu 

Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Radoľa. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7  (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Štefan Hudec, Ing. Ivan Kocúr, 

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7 poslancov. 
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K bodu 14 Diskusia 

Starosta obce – informoval o návrhu vzhľadu autobusovej zástavky pod družstvom. Bude 

zhotovená z kombinácie materiálu kov a lexan, otvorená z troch strán.  

František Sidor – položil otázku, ako máme vyriešenú zimnú údržbu chodníkov.  

Starosta obce – podľa aktuálnej situácie sa budeme snažiť vykonať údržbu chodníkov 

svojpomocne našimi zamestnancami. 

František Sidor – doprava na Vadičovskej ceste je taká, že sa tam nedá žiť. Niektorí jazdia aj 

stovkou. V obciach sa osvedčilo osadiť tabule na meranie rýchlostí. Bolo by dobré dať dve, 

jednu tabuľu pri materskej škole a druhú v úseku pri mojom dome. Ďalší problém, ktorý sa musí 

nejako riešiť, sú kamene okolo cesty popri plotoch. Mal konflikt so susedmi na ulici.  Kamene 

pri ceste pod školou zúžili cestu, nedajú sa dve autá obísť. Malo by sa dať vypracovať skutočné 

geometrické zameranie cesty, aby sme vedeli, aká by mala byť skutočná šírka cesty.  

Ing. Viera Andelová – lievik pri základnej škole -  je nemysliteľné, aby všetci tadiaľ chodili. Je 

tam silná premávka autami, ohrozované sú deti, ktoré chodia pešo do školy.  Za dažďa tečie po 

ceste veľa vody, v križovatke na Záhradky býva naplavený štrk.  

Starosta obce – už minule sme hovorili o možnosti riešenia – vybudovať záliv, urobiť chodník 

po druhej strane a dať značku na kritický 30 metrový úsek „Daj prednosť v jazde protiidúcim 

vozidlám“.  

Ján Šustek – je za urobenie odbočovacieho pruhu, treba to spraviť, aby sa vyriešil prejazd 

v tomto úseku. 

Ing. Andrea Schmidtová – bolo by dobré prekryť pieskovisko pri Základnej škole.  

Ing. Viera Andelová – pieskovisko pri materskej škole sa ponúkli urobiť rodičia svojpomocne. 

Nebolo im to umožnené.  

Starosta obce – to považujem za dezinformáciu alebo informačný šum. S pánom riaditeľom 

naháňame, kto by nám s čímkoľvek pomohol za „vatikánsku menu“ a teraz niekto šíri takéto 

reči.   

František Sidor – aby sa urýchlili práce na chodníku cez Lány, nech nachystajú dva alebo tri 

vstupy, dá doviezť betón. Zaplatí dovoz.  

Ing. Štefan Hudec – treba uvažovať dopredu, bolo by dobré rozšíriť aj cestu od Vadičovskej 

cesty do Štepnice.  

 

K bodu 17 Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 19,00 h. starosta obce Ing. Anton 

Tkáčik s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.  

 

 

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

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

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

 

Ing. Andrea Schmidtová  ............................................ 

          

 

Ing. Anton  T k á č i k  

                       starosta obce 


