
Zápisnica  
z 18. zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Radoľa  

 konaného dňa 27. 06. 2022 v sále Obecného úradu v Radoli 

 

Prítomní:  

Ing. Anton Tkáčik, starosta obce 

 

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

František Sidor, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek  

Ďalší prítomní: Jana Tvaružková, hlavná 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. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Radoli pred voľbami na celé       

nasledujúce volebné obdobie 2022 - 2026 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Radoľa na celé nasledujúce volebné       

obdobie  2022 - 2026 

7. Prestavba strechy budovy ŠK Radoľa (súp. č. 341) 

8. Príprava projektu novostavby (prístavby) základnej školy pre účely prevádzkovania 

materskej školy 

9. Návrh VZN č. 1/2022 ktorým sa upravuje VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku 

a čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Radoľa 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

11. Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radoli otvoril a viedol Ing. Anton Tkáčik, starosta obce. 

Privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné.  

 

K bodu 2 Schválenie programu zastupiteľstva 

 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s jednotlivými bodmi programu uvedených 

v pozvánke. Zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli predložené žiadne ďalšie 

požiadavky na doplnenie programu. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, 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. 

 

Uznesenie č. 171/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Program rokovania Obecného zastupiteľstva v 

Radoli dňa 27.06.2022 uvedený v pozvánke.  

 

K bodu 3 Určenie overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

 

Návrhová komisia v zložení: Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek 

Overovatelia zápisnice v zložení:  Ing. Ivan Kocúr,  Gabriela Drndová 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, 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 komentoval plnenie uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 

23.05.2022. Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch.  

Zo strany poslancov neboli podané žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesení. 

 

Uznesenie č. 172/2022 

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

uznesení zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 23.05.2022.  

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, 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 5 Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Radoli pred voľbami na 

celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Starosta obce informoval o zákonnej povinnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení a v zmysle zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

v platnom znení zastupiteľstvo určí a zverejní v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení 

volieb do orgánov samosprávy obcí volebné obvody a počet poslancov v nich. Predseda 

Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obci v roku 2022 



na deň 29. 10. 2022. Podľa počtu obyvateľov môžeme mať počet poslancov od 7 do 9. Navrhuje 

9 poslancov v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

František Sidor – navrhuje počet poslancov 7.  

 

Uznesenie č. 173/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov určuje na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Radoľa:  9, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre 

celú obec.  

 

H l a s o v a n i e :  

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

Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  1 (František Sidor) 

zdržal sa:  0 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7  poslancov. 

 

K bodu 6 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Radoľa na celé nasledujúce 

volebné obdobie  2022 – 2026 

Starosta obce - vzhľadom na blížiaci sa termín komunálnych volieb obecné zastupiteľstvo má  

povinnosť určiť najneskôr 90 dní pred voľbami  na celé nasledujúce volebné obdobie rozsah 

výkonu funkcie starostu  podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.   

 

Uznesenie č. 174/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa podľa § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určuje na nasledujúce volebné obdobie 2022 

– 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Radoľa takto: 100 % . 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, 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 Prestavba strechy budovy ŠK Radoľa (súp. č. 341) 

Starosta obce – budova je v havarijnom stave, neboli vykonávané žiadne rozsiahlejšie 

rekonštrukcie sietí, vnútorných a vonkajších častí stavby. Realizovali sa len nevyhnutné 

opravy. 

Ing. Ivan Kocúr – na zasadnutí stavebnej komisie sme riešili, komisia odporúča univerzálnu 

variantu nadstavby a výstavby strechy.  



Ing. Štefan Hudec – najjednoduchšie  riešenie je nadstaviť a zastrešiť. 

Ján Šustek – potrebujeme priestory na kultúrno – spoločenské využitie.  

 

Uznesenie č. 175/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje v budove súpisné číslo 341 nadstavbu prekrytú 

sedlovou strechou. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, 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 8 Príprava projektu novostavby (prístavby) základnej školy pre účely 

prevádzkovania materskej školy 

Starosta obce – čím skôr musíme pripraviť projektovú dokumentáciu. Máme nejaké štúdie 

podľa parametrov. Prístavba k novej budove pri vchode do jedálne vychádza ako najlepšie 

riešenie. Mala by byť zverejnená schéma na granty z fondu obnovy.  

Ing. Andrea Schmidtová – aký máme teraz stav v materskej škole? 

Starosta obce – máme vybavené všetky žiadosti, škôlka nám už dlho nevydrží. 

Ing. Štefan Hudec – je to stará budova, bude potrebovať veľkú rekonštrukciu. Súhlasí 

s prístavbou pri základnej škole.  

Ing. Ivan Kocúr – nech je všetko v jednom  dvore, je to najlepšie riešenie, už dlho o tom 

hovoríme.  

Gabriela Drndová – aj v iných obciach je podobné umiestnenie materskej školy pri základnej 

škole a je to tak dobré. 

Starosta obce predložil návrh na uznesenie. 

 

Uznesenie č. 176/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje prípravu projektu novostavby (prístavby 

základnej školy)  pre účely prevádzkovania materskej školy a obecné zastupiteľstvo poveruje  

Obecný úrad v Radoli zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre novostavbu materskej školy 

v zmysle pripravovaných grantových schém (Fond obnovy). 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, 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 9 Návrh VZN č. 1/2022 ktorým sa upravuje VZN č. 2/2008 o určení výšky 

príspevku a čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa 

Starosta obce – návrh všeobecne záväzného nariadenia  bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

od 10.06.2022. (Príloha č. 2). Výška mesačného poplatku za školský klub detí nepostačuje 

pokryť náklady, poplatok nebol upravovaný od roku 2008. Zvýšené náklady sú aj v materskej 

škole, po prehodnotení by sa upravil aj mesačný príspevok  za pobyt dieťaťa v materskej škole.  

 

Uznesenie č. 177/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje VZN č. 1/2022 ktorým sa upravuje VZN č. 

2/2008 o určení výšky príspevku a čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa, ktorým sa upravuje:  

- Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase školského vyučovania: 15 

Eur mesačne,  

- Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase letných školských prázdnin:  

20 Eur mesačne. 

- Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je 10 

Eur mesačne. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 6 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, Ing. Štefan Hudec, František Sidor, Ing. 

Andrea Schmidtová, Ján Šustek) 

proti:  0 

zdržal sa:  1 Ing. Ivan Kocúr 

nehlasovali:  0 

neprítomný pri hlasovaní:  0 

Hlasovalo 7  poslancov. 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie obecného zastupiteľstva bolo schválené. 

 

K bodu 10 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

Kontrolórka obce Jana Tvaružková predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej 

činnosti kontrolórky obce Radoľa na II. polrok 2022. návrh bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce dňa 31. 05. 2022. (Príloha č. 3) Doplnenie – úspora na spotrebe plynu v základnej škole 

po výmene vykurovacích kotlov za obdobie troch rokov.  

 

Uznesenie č. 178/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. 

polrok 2022. 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, 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 11 Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 



Starosta obce – Rozpočtovým opatrením č. 4/2022 navrhuje úpravu – zmenu rozpočtu obce 

Radoľa.  (Príloha č. 4)  Návrh rozpočtového opatrenia bol poslancom zaslaný elektronicky.  

V príjmovej časti bežné príjmy:  

Celková výška príjmov obce a jej rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu  1 632 428 Eur.  

Celková výška výdavkov obce a jej rozpočtovej organizácie sa upravuje na sumu 1 632 428 

Eur. 

 

Uznesenie č. 178/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

H l a s o v a n i e :  

za: 7 (Mgr. Andrea Belancová, Gabriela Drndová, 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 12 Diskusia  

Starosta obce – pozýva na kultúrno športové akcie organizované obcou: 

- Pľacový turnaj v sobotu 2. júla 2022. Začiatok turnaja o 9.00 hodine.  

- 5. júla 2022 – Radoľské hody – hodový Cyrilo-Metodský výstup na Vreteň – nástup 

v športovom areáli v Riekach. V spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom - 

Kysuckým múzeom sa bude konať jarmok ľudových remesiel s bohatým kultúrnym 

program na nádvorí kaštieľa.  

- 9. júla 2022 – futbalový turnaj (obnovený) – budú hrať mužstvá ŠK Radoľa, TJ Slovan 

Rudinská a TJ Snaha Zborov nad Bystricou. 

Autobusové zastávky by mali byť do dvoch týždňov osadené, urobíme dlažbu, umiestnime 

kvetináče a koše.  

Ing. Andrea Schmidtová – pripomína orezanie brezy pri kaderníctve a svetlo na začiatku Starej 

cesty.  

 

K bodu 13 Záver 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Radoli ukončil o 18,30h. starosta obce Ing. Anton Tkáčik 

s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.  

 

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

 

Overovatelia zápisnice :  

 

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

 

Gabriela Drndová           ............................................ 

         

Ing. Anton  T k á č i k  

                       starosta obce 


