Zápisnica
z dvadsiateho prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Radoli
konaného dňa 06. 11. 2017 od 17.00 hod. v budove Obecného úradu v Radoli
Prítomní:
Ing. Anton Tkáčik, starosta obce
Poslanci: Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, 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
Ďalší prítomní – verejnosť:
Mgr. Vladimír Hromádka, JUDr. Peter Strapáč, PhD.
(Prezenčná listina tvorí prílohu č. 1)
Návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva uvedený v pozvánke:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zastupiteľstva
3. Určenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie časti pozemkov pod budovou Obecného
úradu s pani V. Považanovou
6. Odkúpenie cesty (ciest) v lokalite Na Tehelni od pána Štefana Hudeca
7. Dotácia (25 tis. Eur) od SFZ na vybudovanie pomocného ihriska s umelou trávou
(špeciálne na futbal) – spolufinancovanie zo strany obce
8. Žiadosť ZŠ s MŠ Radoľa o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie
9. Rozpočtové opatrenie
10. Odpis nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 311,96 EUR voči obci Kysucký
Lieskovec (spoločný úrad, bývalý starosta)
11. Bezplatné právne služby v obci
12. Rôzne
13. Diskusia
14. 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
deväť. 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. Ing. Peter Kubík požiadal doplniť program
o bod „Kritická situácia na križovatke v Radoli 1/11“. Odporúča zaradiť pred bod 12 Rôzne.
Zo strany poslancov neboli podané žiadne doplňujúce návrhy.
Hlasovanie:
za: 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)

proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 poslancov)
Obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo program rokovania dňa 06. 11. 2017 uvedený
v pozvánke s navrhovaným doplnením.
K bodu 3
Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice:
Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Viera Andelová, Ing. Peter Kubík
Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ivan Kocúr, Mgr. Andrea Belancová
Hlasovanie:
za: : 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 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 11. 09. 2017.
Informoval o ich plnení po jednotlivých bodoch. Zo strany poslancov neboli žiadne doplňujúce
otázky ku kontrole uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 20.
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli zo dňa 11. 09. 2017.
K bodu 5
Starosta obce – tému vlastníctva pozemku pod budovou obecného úradu sme už na obecnom
zastupiteľstve rozoberali. Pani Považanová listom zaslala návrh majetkovoprávneho
vysporiadania formou odkúpenia obcou (tvorí prílohu zápisnice č. 2). Parcela EKN 11/2 končí
podľa mapy na okraji cesty III. triedy v smere do Vadičova. Cena 30 Eur/m2 nie je premrštená,
je možná dohoda aj o nižšej cene. Je aj v záujme obce vysporiadať pozemky pod úradom
a okolo budovy. Mohli by sme urobiť spolu s chodníkom spevnenú plochu, ktorá by
sprehľadnila parkovanie pred úradom a slúžila by aj na parkovanie pre rodičov škôlkarov
a klientov obecného úradu.
Ing. Ivan Kocúr – sú to staré ečkové parcely, ak máme peniaze, lukratívna je aj záhrada
z hľadiska rozšírenia sály. Je to podielová parcela a predkupné právo majú spolu podielnici.
Ing. Peter Kubík – v rozpočte je finančná rezerva, upravíme rozpočtovým opatrením.
Ing. Emília Meriačová – navrhovaná cena je pre obec výhodná.
Ing. Andrea Schmidtová – z ktorej kapitoly rozpočtu by to išlo?
Starosta obce – máme rezervu vo verejnom osvetlení a aj v projektovej dokumentácii. Prečítal
návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie podielov v parcelách EKN 11/2 v podiele 1/1
o výmere 222 m2 (LV 1807) a v parcele EKN 11/3 v podiele ¼ o celkovej výmere 130 m2
v zmysle predloženého podania zo dňa 12. 9. 2017.
Obecné zastupiteľstvo poveruje Obecný úrad v Radoli :
- osloviť pani Považanovú o povinnosť ponúknuť podiely spoluvlastníkom.
- pripraviť kúpno-predajnú zmluvu a zabezpečiť
následný vklad do katastra
nehnuteľností.
Hlasovanie:
za: : 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 poslancov)

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie v zmysle
predloženého návrhu.
K bodu 6
Starosta obce informoval o aktuálnom stave komunikácie na Tehelni. Je vo vlastníctve pána
Hudeca. Právo prechodu a prejazdu majú len osoby uvedené vo vecnom bremene na liste
vlastníctva. Podľa zákona ide teda o súkromný pozemok, kde nie je uvedené právo vstupu pre
nikoho okrem ľudí uvedených v liste vlastníctva. Obec nemôže robiť zimnú údržbu a ani
opravy povrchu cesty. Čoskoro bude potrebná rozsiahla rekonštrukcia. Predbežne sa podarilo
dohodnúť s vlastníkom, že obec túto parcelu odkúpi a tým prevezme cestu do správy a bude
zaradená k ostatným miestnym komunikáciám v obci. Telefonicky mi však oznámil, že si to
rozmyslel a s odpredajom nesúhlasí.
Ján Šustek – čo sa zmenilo od prísľubu?
Starosta obce – vlastník nehnuteľnosti potrebuje neurčitý čas na premyslenie, konzultáciu
s rodinou, vlastníkmi nehnuteľností Na Tehelni a s právnikom. Kúpna cena by bola
symbolická, jedného dňa bude treba túto cestu prevziať, lebo tam žijú ľudia, ktorí platia dane
a právom budú požadovať, aby im obec poskytla štandardné služby. Už teraz je na vozovke
viditeľný sieťový rozpad vo veľkom rozsahu a ďalšie poruchy, ktoré naprávať bude finančne
nákladnejšie. Pre obec by to znamenalo možnosť konečne zokruhovať cestu okolo cintorína.
Súčasnú cestu k cintorínu postupne rozšírime a časom by mohol vzniknúť aj chodník.
Samozrejme toto zokruhovanie musia akceptovať aj obyvatelia Na Tehelni. Je logické, že slepá
ulička je fajn, ale ak ide o miestnu komunikáciu, tak tam musí mať právo prejazdu kohokoľvek.
Ak by malo ísť o súkromnú cestu, potom treba túto cestu udržiavať zo súkromných zdrojov
a nie verejných. Obecnú parcelu v blízkosti cintorína môžeme dať upraviť makadamom, bude
slúžiť na parkovanie.
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie:
1. Odkúpenie pozemku parcelné číslo KN C 1816/2 o výmere 5035 m2, na ktorom sa
nachádza cesta v lokalite na Tehelni.
2. Kúpnu cenu 1 Euro za celú parcelu.
3. Vytvorenie zóny zákazu státia na tejto parcele, na základe požiadavky predávajúceho
pána Hudeca.
4. Následne prevzatie doterajšej súkromnej cestnej komunikácie do siete miestnych
komunikácií po nadobudnutí právoplatnosti a účinnosti kúpnej zmluvy.
5. 28. február 2018 ako najneskorší možný termín podpisu kúpnej zmluvy, ak predávajúci
kúpnu zmluvu do dňa 28. februára 2018 nepodpíše, toto uznesenie č. 196/2017 stráca
platnosť v deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty.
Ing. Peter Kubík – súhlasí s návrhom okrem bodu o vytvorení zóny zákazu státia na uvedenej
parcele. Dajú sa urobiť chodníky na parkovanie. Mrzelo by ma, keby sme boli na Tehelni
vylúčení zo zimnej údržby. Čo sa týka zokruhovania – nie je problém, nemal by vadiť prejazd
autami od cintorína, tak ako musia obyvatelia obce a v poslednom čase najmä pod školou
akceptovať zvýšený prejazd. Cesta je v dezolátnom stave, bude po zime vyžadovať väčšiu
investíciu.
Ing. Ivan Kocúr – vecné bremeno prechádza z vlastníka na vlastníka. Problém dopravy vidí pri
svojom dome, kde nie je možný obojsmerný prejazd.
Dlhodobo využívame cudzí pozemok pri cintoríne na parkovanie a umiestnenie nádob na
odpad. Bolo by vhodné osloviť vlastníka pozemku a doriešiť nájomný vzťah.
Hlasovanie:

za: : 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 poslancov)
Návrhová komisia konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie v znení:
1. Odkúpenie pozemku parcelné číslo KN C 1816/2 o výmere 5035 m2, na ktorom sa
nachádza cesta v lokalite na Tehelni.
2. Kúpnu cenu 1 Euro za celú parcelu.
3. Následne prevzatie doterajšej súkromnej cestnej komunikácie do siete miestnych
komunikácií po nadobudnutí právoplatnosti a účinnosti kúpnej zmluvy.
4. 28. február 2018 ako najneskorší možný termín podpisu kúpnej zmluvy, ak predávajúci
kúpnu zmluvu do dňa 28. februára 2018 nepodpíše, toto uznesenie č. 196/2017 stráca
platnosť v deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty.
K bodu 7
Starosta obce informoval o získanej dotácii (25 tis. Eur) od SFZ na vybudovanie pomocného
ihriska s umelou trávou (špeciálne na futbal). Poďakoval Jánovi Šustekovi, Ing. Jozefovi
Macúšovi a Ing. Petrovi Kubíkovi za prípravu projektu. Jednou z podmienok je
spolufinancovanie projektu zo strany obce. Dofinancovať treba 5 %. (podľa projektu do 20 tis
Eur).
Ing. Emília Meriačová – ak nám to v rozpočte vyjde, tak áno. Treba riešiť kritické veci, koľko
doplatíme závisí od nášho rozpočtu.
Ing. Peter Kubík – dotácia s dofinancovaním bude súčasťou budúceho rozpočtu.
Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o dotáciách
25 000 Eur od Slovenského futbalového zväzu na vybudovane pomocného ihriska s umelou
trávou – bude súčasťou rozpočtu na rok 2018.
K bodu 8
Starosta obce – oboznámil s písomnou žiadosťou Základnej školy s materskou školou, Radoľa
326 o dofinancovanie na originálne kompetencie 2017. (tvorí prílohu zápisnice č. 3). V tomto
bode nás dobieha to, čo rezonuje v každej diskusii o prázdninovej prevádzke v škôlke a ešte nás
to dobehne zakaždým, keď príde k akémukoľvek odchodu od súčasného zamestnávateľa
(dôchodok, materská dovolenka, zmena zamestnávateľa). Zamestnanci majú veľa nevyčerpanej
dovolenky a v školstve je typický aj vysoký počet dní náhradného voľna. Do dôchodku
odchádza aj pani kuchárka, zo zákona jej prináleží odchodné. Štát, odbory a ZMOS sa dohodli
o navýšení platov od 1.9.2017 o 6% u pedagogických zamestnancov, o 2% u nepedagogických
zamestnancov. S týmito čiastkami sme nevedeli počítať pri prijímaní rozpočtu, ale vedeli sme,
že raz to príde. Môj návrh je, aby sme túto čiastku (7000 Eur) akceptovali a zahrnuli ju do
rozpočtového opatrenia.
Vyzval poslancov o odsúhlasenie udelenia slova Mgr. Vladimírovi Hromádkovi, riaditeľovi
ZŠ s MŠ.
Hlasovanie:
za: : 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 poslancov)
Poslanci súhlasili s udelením slova Mgr. Vladimírovi Hromádkovi, riaditeľovi Základnej školy
s materskou školou v Radoli.

Mgr. Vladimír Hromádka – odôvodnil žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na
originálne kompetencie vo výške 7000 Eur. Zástupkyňa materskej školy odchádza k inému
zamestnávateľovi, odchádza aj pani kuchárka zo školskej jedálne, 6 % navýšenie platov
pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra 2017 a 2 % nepedagogických
zamestnancov.
Hlasovanie:
za: : 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 poslancov)
Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie pre Základnú
školu s materskou školou v Radoli o 7 000,- Eur.
K bodu 9
Starosta obce – rozpočtovým opatrením vo výdavkovej časti upravíme:
1. ZŠ s MŠ navýšime o 7000 Eur.
2. Vytvoríme kapitolu na nákup pozemkov 8000 Eur.
3. Chladiace zariadenie do Domu smútku bude do konca roka, túto kapitolu môžeme znížiť
o 1000 Eur.
4. Zimnú údržbu znížime o 2000 Eur.
5. Z projektovej dokumentácie zostáva 4000 Eur, môžeme znížiť.
6. Na vodovod 11 000 Eur tento rok nevyčerpáme – môžeme znížiť a presunúť.
7. Opravy verejného osvetlenia 15000 Eur môžeme znížiť a presunúť.
8. Miestne komunikácie zvýšime o 18 000 Eur (urobíme koncové časti ciest od Jaroslava
Svrčka po Štefana Svrčka povyše družstevnej bytovky, Pod Tehelňou od križovatky po
novostavbu pána Kaplika, koniec Štepnice, cesta od kostola k Jednote, na ceste pri
kostole treba osadiť žľaby, tiež chodník od brány ku škole a zvodidlá na Starej ceste.
Hlasovanie:
za: : 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 poslancov)
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 6/2017. (Tvorí prílohu zápisnice č.4)
K bodu 10
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na odpis pohľadávky. Od roku 2011
obec eviduje na pohľadávku, ktorá vznikla spoločnému obecnému úradu odčlenením obce
Kysucký Lieskovec. Pohľadávka je nevymožiteľná a združené obce do spoločného úradu tiež
odpísali v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC. (Návrh na odpis pohľadávky tvorí prílohu č. 5)
Hlasovanie:
za: : 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 poslancov)
Obecné zastupiteľstvo schválilo Odpis nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 311,96 EUR voči
obci Kysucký Lieskovec. (Tvorí prílohu zápisnice č.5)
K bodu 11
Na rokovanie obecného zastupiteľstva sa dostavil JUDr. Peter Strapáč, aby prezentoval ponuku
právneho poradenstva pre občanov obce. Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovaním
odsúhlasili udelenie slova JUDr. Petrovi Strapáčovi.

Hlasovanie:
za: : 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 poslancov)
JUDr. Peter Strapáč – naša advokátska kancelária vykonáva právne poradenstvo na obecných
úradoch pre kategórie obyvateľov stým, že obec refunduje dohodnutú paušálnu úhradu.
Poradenstvo vykonávajú v niekoľkých obciach, spolupráca je osvedčená. Vykonáva sa
základné poradenstvo, nie zastupovanie na celých konaniach. Riešime operatívne podľa záujmu
na základe objednávky 3-4 krát do roka.
Starosta obce – môžeme zahrnúť do nového rozpočtu, informáciu o právnom poradenstve
zverejníme aj v Spravodajcovi obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku JUDr. Petra Strapáča o bezplatnom právnom
poradenstve pre obyvateľov obce.
K bodu 12
Ing. Peter Kubík – havarijný stav povrchu cesty na križovatke trápi všetkých – motoristov,
cyklistov, chodcov prechádzajúcich z Radole do Kysuckého Nového Mesta. Musíme upozorniť
a vyzvať Slovenskú správu ciest na odstránenie havarijného stavu povrchu cesty na svetelnej
križovatke.
Starosta obce prečítal návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo poveruje obecný úrad kontaktovať Slovenskú správu ciest a vyzvať na
odstránenie havarijného stavu komunikácie na svetelnej križovatke 1/11 v Radoli.
Hlasovanie:
za: : 9 (Ing. Viera Andelová, Mgr. Andrea Belancová, Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr, Ing.
Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš, Ing. Emília Meriačová, Ing. Andrea Schmidtová, Ján Šustek)
proti: 0, zdržali sa: 0 (hlasovalo 9 poslancov)
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie v zmysle návrhu.

K bodu 13
- Starosta obce - pán Kriváček doručil Obecnému zastupiteľstvu návrh zmluvy na nájom
budovy ŠK Radoľa. (Tvorí prílohu č.6). Akceptovanie by nebolo v súlade s legislatívou.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh nájomnej zmluvy Miroslava Kriváčka
zo dňa 1. 10. 2017 na nájom budovy ŠK Radoľa.
- Starosta obce – Ján Vašina a Renáta Vašinová doručili obecnému zastupiteľstvu
a starostovi obce žiadosť o vydanie stanoviska obce k pripravovanému zámeru
k výstavbe rodinného domu. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza na hranici katastrov
Radole a Lopušnej, je to medzi domami. (Tvorí prílohu č. 7)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jána Vašinu a Renáty Vašinovej
o vydanie stanoviska obce k pripravovanému zámeru k výstavbe rodinného domu.
- Starosta obce predložil poslancom podanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline číslo KRPZ-ZA-OKS-Sť-84/2017 –
postúpenie časti podania. (Tvorí prílohu č. 8) Časť predmetnej sťažnosti, v ktorej
sťažovatelia poukazujú na postup starostu obce a riaditeľa základnej školy s materskou
školou postupujú obecnému zastupiteľstvu ako orgánu verejnej správy, nakoľko KR PZ
v Žiline nie je príslušné vec vybaviť. Starosta obce nemá nič spoločné s prijímaním detí
do škôlky a pánovi riaditeľovi opakovane proces prijímania preverila školská
inšpekcia.

-

-

Ing. Andrea Schmidtová – ak dieťa nepatrí do špeciálnej škôlky a nemôže chodiť ani do
klasickej škôlky, kde má dieťa chodiť?
Starosta obce – nie je v právomoci obecného zastupiteľstva ani starostu obce túto
problematiku riešiť.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie postúpenie časti podania Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline spisová značka
KRPZ-ZA-OKS-Sť-84/2017 zo dňa 12. 10. 2017.
Správa ciest doručila vyjadrenie k chodníku v druhej polovici septembra. Jednou
z podmienok bolo vysporiadanie pozemkov. Zostali sme v papierovom štádiu chodníka
a vodovodu, nebudeme robiť pred príchodom zimy. Prípravné práce sa dokončia a na
jar sa začne robiť. V každom prípade ešte stihneme asfaltovanie niektorých úsekov.
Ing. Emília Meriačová – aké budú predpokladané náklady.
Starosta obce – orientačné číslo je 20 000 Eur.
Mgr. Vladimír Hromádka – upozornil na doplnenie informačného dopravného značenia
pri Lipách „smer Kysucké Nové Mesto“ .
Ing. Andrea Schmidtová – ako to vyzerá s vodovodom na ceste k cintorínu.
Starosta obce – do konca roka sa urobí stavebné povolenie.
Ing. Emília Meriačová – odporúča dať do podmienok v stavebných povoleniach
odskočiť od hranice pozemku, bude to v záujme stavebníkov.
Ing. Juraj Janík – ako je to doriešené s vlastníkmi pozemkov? Mali sme k tomu
uznesenie. Aké inžinierske siete sú na ceste Pod Mokrým?
Starosta obce – vybudovaný je vodovod, kanalizácia, elektrina k teraz budovaným
domom na náklady stavebníkov, doplnená chránička na verejné osvetlenie a jeho
uzemnenie a chráničku na optický kábel doplnil Antechnet.

K bodu 14
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 19,30 h.
Zapísala: Alena Franeková
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Overovatelia zápisnice:
Ing. Ivan Kocúr
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Mgr. Andrea Belancová
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Ing. Anton T k á č i k
starosta obce

