Zápisnica
z dvadsiateho tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Radoli
konaného dňa 02. 01. 2018 od 15.00 hod. v budove Obecného úradu v Radoli
Prítomní:
Ing. Anton Tkáčik, starosta obce
Poslanci: Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík,
Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek
Ďalší prítomní:
Jana Tvaružková, hlavná kontrolórka obce
Alena Franeková, zapisovateľka
(Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1)
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva uvedený v pozvánke:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Návrh rozpočtu obce Radoľa na rok 2018
6. Rôzne
7. Záver
K bodu 1
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radoli otvoril a viedol Ing. Anton Tkáčik, starosta obce.
Privítal všetkých prítomných. Starosta obce konštatoval, že počet prítomných poslancov je
osem. Neprítomný Ing. Juraj Janík. Zasadnutie obecného zastupiteľstva je uznášania schopné
a môže pokračovať podľa jednotlivých bodov programu.
K bodu 2
Po oboznámení s jednotlivými bodmi programu uvedeného v pozvánke, starosta obce vyzval
poslancov o návrhy na doplnenie bodov programu. Zo strany poslancov neboli podané žiadne
doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing.
Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 8 poslancov)
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo program rokovania dňa 02. 01. 2018 uvedený
v pozvánke bez zmeny.
K bodu 3
Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Viera Andelová, Ing. Andrea Schmidtová
Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ivan Kocúr, Ján Šustek
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing.
Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 8 poslancov)

Starosta obce konštatoval, že návrhová komisia a overovatelia zápisnice boli schválení.

K bodu 4
Starosta obce prečítal uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.12.2017.
Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Odkúpené podiely v parcelách sú už zapísané
v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva obce. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok
2018 bude hlavným bodom dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Zo strany poslancov neboli podané žiadne doplňujúce otázky ku kontrole uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 22.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 18. 12. 2017.
K bodu 5
Starosta obce – obec začala rok v rozpočtovom provizóriu. Je to situácia, ktorú si občan
nezaslúži. Poďakoval predsedovi a členom komisie pre financie a sociálne veci za ochotu a čas,
ktorý venovali pripraveniu pozmeňovacieho návrhu rozpočtu obce na rok 2018. Návrh rozpočtu
so zapracovanými pozmeňujúcimi údajmi na rok 2018 bol riadne zverejnený (Návrh rozpočtu
obce Radoľa tvorí prílohu č. 2.)
Ing. Peter Kubík – pri tvorbe návrhu rozpočtu bol už zverejnený údaj - podiel obcí na výnose
daní fyzických osôb na rok 2018. Príjem predstavuje cca 9 % zvýšenie výnosu dane. Celkový
plánovaný rozpočet príjmov obce Radoľa je 1 149 753 Eur. Využitie získaného grantu 25 tisíc
Eur na výstavbu umelého trávnika v areáli ŠK podporili aj viacerí občania obce. Spoluúčasť
obce bola znížená na 9 tisíc. Eur. Vytvorenie rezervy na originálne kompetencie v rozpočte nie
je možné, 5 tisíc Eur sme navýšili v položke Verejné priestranstvá a rozvoj obce – skrášľovanie
životného prostredia v obci, na údržbu areálov ZŠ s MŠ, prípadný prevod v rámci originálnej
kompetencie. Tento kompromisný návrh rozpočtu obce na rok 2018 komisia financií
a sociálnych vecí predložila starostovi obce na zverejnenie.
Ing. Emília Meriačová – odporúča financie na protipovodňové prevencie presunúť do údržby
miestnych komunikácií.
Starosta obce – budú sa robiť odvodnenia, pôvodne navrhovaná suma by postačovala. Projekt
na odvodnenie okolo kostola bude robiť sám (ako vyštudovaný v odbore hydrológia). Máme
relatívne dostatok financií, tak nech sa to urobí na poriadok, nebudeme len látať. Dopravný
inžinier robí všetko okolo ciest, venuje sa odborne a aktívne.
Vyzval poslancov na vyjadrenie pripomienok a k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2018.
Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo predložené k základnému rozpočtu a prerokované na
predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing.
Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 8 poslancov)
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet obce na rok 2018 podľa
vypracovaného návrhu finančnou komisiou.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočet obce Radoľa na roky 2019 – 2020.
K bodu 6
Starosta obce – na zasadnutí komisie pre financie a sociálne veci pri OZ bola prerokovaná cena
nájmu za časť pozemku pod kaderníctvom. Na základe odporúčania komisie navrhuje ponechať

nezmenenú výšku ceny nájmu za časť pozemku parcelné číslo 175/10 v katastrálnom území
Radoľa. Cena nájmu bola prehodnotená v zmysle uznesenia č. 103/2016 zo dňa 13. 06. 2016.
Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Ivan Kocúr, Ing. Peter Kubík, Ing.
Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 8 poslancov)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nezmenenú cenu nájmu za časť pozemku parcelné číslo
175/10 v katastrálnom území Radoľa. Uznesenie č. 103/2016 zo dňa 13. 06. 2016 zostáva
v platnosti.
Ján Šustek – predniesol požiadavku rodičov žiakov nižších ročníkov 1-4, či by sa nedalo
požiadať riaditeľa o otvorenie o 15 minút skôr chodbičku v novej budove základnej školy. Je
väčšia a žiaci nižších ročníkov by mohli čakať tam. Nemusí byť vytvorený školský klub, postačí
len o 15 minút skôr otvoriť budovu.
Starosta obce – riaditeľ školy rozhoduje o organizácii. Majú právnu subjektivitu. Hlavná
budova sa otvára v skoršom čase.
K bodu 7
Všetky body schváleného programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli boli
prerokované. Nikto z prítomných poslancov nemal žiadne ďalšie pripomienky. Starosta obce
ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva. Poďakoval prítomným za účasť. Čas ukončenia
rokovania o 15,40 h.
Zapísala: Alena Franeková
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Overovatelia zápisnice:
Ing. Ivan Kocúr

...........................................

Ján Šustek

...........................................

Ing. Anton T k á č i k
starosta obce

