
Spravodajca
obce Radola

október   november    december  2007

Vážení občania
Je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si 
sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedineč-
nej sily Vianoc.
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s 
blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, 
úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamena-
jú veľa. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napl-
nili spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným 
uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov. 
K Vianociam patrí aj biela perinka machového jemného 
snehu. Belosť symbolizujúca čistotu duší vždy priťahovala 
predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z 
blikajúcej sviečky, symbol blížiacich sa Vianoc, ktoré roz-
žiaria naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou 
prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie.
Človek sa má vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svo-
jím postojom a činmi vyjadriť svoj úprimný vzťah k životu, 
k ľuďom a tak dokázať, že je naozaj človekom.
Želám Vám do nastávajúcich krásnych vianočných dní, 
nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. 
Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z ma-
lých i veľkých vecí života. 
Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších 
a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zaželajme nádherné Vianoce a pokoj v duši nech sa udrží 
po celý rok 2008.

S úctou, Božena Peťková, starostka

Obecné zastupiteľstvo na svojich rokovaniach  prerokovalo a 
schválilo:
- Vyhodnotenie  rozpočtu za I. polrok 2007, plnenie príjmov a 

čerpanie výdavkov
- Zásady hospodárenia s majetkom obce
- Úpravu rozpočtu k 30. 11. 2007
- Rozpočet obce na r. 2008 – 2010
- Doplnok č.1/2007 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce 

č. 3/2005 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce 
pre rok 2008

- Vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe 18 
nájomných bytov

- Vypracovanie projektovej dokumentácie  Telocvične pri ZŠ 
Radoľa

-  Vypracovanie štúdie na rekonštrukciu budov ZŠ Radoľa.

Aktuálne informácie 
zo života v obci

Dňa 22. 11. 2007 sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
vo veci riešenia dopravnej situácie na križovatke v 
Radoli.  Uvádzam Vám presné znenie zápisu z to-
hto rokovania:
    
Situácia bude riešená formou križovatky s kruhovým 
objazdom s minimálnymi požiadavkami na terénne 
úpravy jestvujúceho stavu.  Na usmernenie dopravy 
sa použijú prenosné prvky – betónové profily a profily 
z plastov doplnené zvislým a vodorovným dopravným 
značením: 
• vnútorný kruh s pevným jadrom s priemerom 11 m z 
betónových profilov výška 0,7 m 
•  vonkajší kruh vytvoriť z vodorovného dopravného 
značenia – profilových plastov (cca 10 lúčov šírky 25 
cm)
• zvislé a vodorovné dopravné značenie bude zosúlad-
ené s požiadavkami Dopravného inšpektorátu  a KÚ 
CDaPK
• prechody na cestách III. triedy nerealizovať
• prechody na cestách I. triedy nasvietiť
• na   vjazde  od   Žiliny   vytvoriť   usmernenie   vozidiel  
do  jedného  jazdného  pruhu umiestnením betónových 
zvodidiel opakovane pri pravom okraji cesty
• usmernenie dopravy medzi vjazdným a výjazd-
ným pruhom bude realizované plastovými zvýšenými 
ostrovčekmi
• ŽSK zabezpečí dopravné značenie na prístupových 
cestách II. a III. Triedy.
Realizácia projektu – jarné mesiace po ukončení zim-
nej údržby. 

križoVatka radoľa

- pánovi Stanislavovi Ščambovi a pánovi Petrovi Bánovčinovi 
za bezplatné darovanie vianočných stromčekov ku Lipám  
a do Štepnice,
- pánovi Jozefovi Holtanovi, p. Jánovi Trnkovi, p. Jurajovi 
Svrčkovi, p. Vladimírovi Gregušovi za realizáciu osadenia  
a osvetlenia týchto stromčekov,
- mládeži v našej obci pri organizovaní sprievodov pri 
príležitosti sviatkov Mikuláša a Lucie.

Ď aku j em
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V roku 2007 zomrelo 12 občanov, z 
toho 8 žien a  4 muži . Narodilo sa 12 
detí, z toho 4  dievčatá a 8 chlapcov. 
Odsťahovalo sa 20 občanov z toho 
12 žien a 8 mužov. Prisťahovalo sa 
17 občanov, z toho 7 žien a 10 mužov. 
Celkový počet obyvateľov k 15. 12. 
2007 je 1396.

Obec zakúpila nové plastové popolni-
ce a tým postupne zabezpečí výmenu 
plechových popolníc. Výmena starej 
(nefunkčnej) popolnice za novú je za 
poplatok 200,- Sk.  

V obci prebieha separovaný zber 
odpadov. Občania, ktorí nedostanú 
náhradné vrecia pri zbere, (firma 
ich obci nie vždy načas dodá) majú 
možnosť si ich prevziať na obecnom 
úrade. 

Vyzývam občanov, ak zistia, že v nie-
ktorej lokalite našej obce nesvieti ve-
rejné osvetlenie, aby túto skutočnosť  
nahlásili na obecný úrad, prípadne na 
tel.číslo starostky obce 0903 265 776.

Od decembra sme zaviedli pre obča-
nov novú službu a to laminovanie (za-
lievanie) dokladov a  listín. Poplatok 
za 1 stranu je 5,- Sk.

Oznamujem občanom, že oslavy „Ví-
tanie Nového roku 2008“ pri Lipách 
sa neuskutočnia z technických príčin.

o b č a n o m
O z na m y

Žilinský samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. 01/R/2003 z 9 
decembra 2003 § 2 ods. 2, Prílohy č. 8, ktorou sa ustanovuje rozsah regulá-
cie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územných celkov vydáva rozhodnutie, 
ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre: 
Obecný úrad, 023 36  Radoľa, IČO: 00623814
Klasifikácia produkcie:  93.03.11  Prevádzka cintorínov a krematórií
   93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
takto:
93.03.11 Prevádzka cintorínov a krematórií
Len kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného 
zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy.
Výkop hrobu jednoduchý: 
letné obdobie  (od 16.3. do 14.11.)  2 000,- Sk (205 x 80 x 180 cm) 
zimné obdobie  (od  15.11. do 15.3) 2 500,- Sk
Výkop hrobu prehĺbený:  
letné obdobie (od 16.3. do 14.11.) 2 600,- Sk (205 x 80 x 200 cm)    
zimné obdobie (od 15.11 do 15.3.) 3 100,- Sk
Cena výkopu je stanovená ako maximálna bez ohľadu na druh a triedu ze-
miny, v ktorej sa výkop prevádza.
93.03.12 Prevádzka pohrebných ústavov
Len prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení do zákonnej le-
hoty pochovania.
Použitie chladiaceho zariadenia za 24 hod.  150,- Sk
 
Uvedené maximálne ceny sú konečné. Obec Radoľa nie je platcom dane 
z pridanej hodnoty. Cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 1. decembra 
2007.
 Ing. Juraj B l a n á r, predseda Žilinského samosprávneho kraja

C I E N
Cenový výmer č. 14/2007

Ď A K U J E M E

R E G U L á C I E

Hry s textilom
V nedeľu 9. decembra 2007 o 15.00 hod.  slávnostnou vernisážou 
bola otvorená zaujímavá výstava súčasného dizajnu v  textilnej 
tvorbe.
Kysucké múzeum v Čadci predstavuje výber tvorby od štyroch au-
toriek, ktoré sa vo svojej tvorbe venujú súčasnému textilnému a 
odevnému dizajnu, ktorý vyštudovali na katedre textilného dizajnu 
II Vysokej školy výtvarných umení v Ružomberku. Textil ako mater-
iál je spoločným znakom ich tvorby, no napriek tomu si každá z au-
toriek nachádza svoj vlastný smer a spôsob vyjadrenia vnútorných 
pocitov. 
Návštevníci výstavy sa môžu oboznámiť s textilnou tvorbou pros-
tredníctvom textilných objektov –  obrazov, ikon,  výtvarných ode-
vov  a odevných doplnkov prevedených v moderných dezénoch. Au-
torkami výstavy sú Mgr. art. Andrea Ševčíková, Marčeková, Mgr. art. 
Patrícia Biarincová, Mgr. art. Anna Farbáková  a Mgr. art. Štefánia 
Gajdošová, Sikorská.
Autorky v súčasnosti pôsobia ako pedagogičky na Škole úžitkového 
výtvarníctva v Ružomberku. 
Srdečne Vás pozývame do kaštieľa na prehliadku textilných objek-
tov, kde vašu  pozornosť určite upúta okrem iného i zvláštna zbierka 
kaktusov. 
Výstava potrvá do 10. februára 2008.
                                                      Veronika Šarlinová, vedúca kaštieľa

Ospravedlňujeme sa rodine Dubeňo-
vej, ktorej sme sa v poslednom čísle 
Spravodajcu nepoďakovali za finan-
čný sponzorský príspevok na futbalo-
vý turnaj o „O putovný pohár staros-
tky obce Radoľa“. 

Od 1. 12 2007 má obec schválený Žilinským samosprávnym krajom 
nový cenový výmer na cintorínske služby v tomto znení
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d a n e  a  p o p l a t k y
Obecné zastupiteľstvo schválilo miestne dane a poplatky pre rok 2008 na úrovni roku 2007.

Daň za psa:  100,- Sk, povinnosť zaplatiť 
do 31. januára 
Miestny poplatok za komunálny odpad: 
220,- Sk, povinnosť zaplatiť do 30. júna   
Daň z nehnuteľností občania majú povin-
nosť zaplatiť po dobu celého roka, 15 dní 
po doručení platobného výmeru.
DOPLNOK č. 1 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 3/2005 o miestnych daniach 
na území obce Radoľa
 
Obec Radoľa  v súlade s ustanovením záko-
na č. 538/2007 Z.z.  ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení neskorších prepisov  vydáva Doplnok 
č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
č. 3/2005 o miestnych daniach na území 
obce Radoľa, ktorým sa mení: 

II. ČASŤ
Daň z nehnuteľnosti

§ 4
1.   Daň z nehnuteľnosti zahŕňa
a)   daň z pozemkov
b)   daň zo stavieb
c)   daň z bytov a nebytových priestorov v 
bytovom dome.

DAŇ Z POZEMKOV
§ 5

Základ dane
1. Základom  dane z pozemkov pre po-
zemky druhu orná pôda, chmeľnice, vi-
nice, ovocné sady a trvalé trávne porasty 
je hodnota pozemku bez porastov určená 
vynásobením výmery pozemkov v m2 a 
hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe 
č. 1 zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady  a drobné stavebné od-
pady v znení neskorších zmien
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 
sady je hodnota pozemkov 8,99 Sk/m2
b)  trvalé trávne porasty  je hodnota pozem-
kov  1,40 Sk/m2
2. Základom dane z pozemkov pre lesné 
pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, 
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospo-
dársky využívané vodné plochy je hodnota 
pozemku určená vynásobením výmery po-
zemkov v m2 a hodnoty pozemku  7,-  Sk 
za 1 m2 . Takto určená hodnota pozemku 
sa použije len ak daňovník hodnotu pozem-
ku nepreukáže znaleckým posudkom.
3. Základom dane z pozemkov pre po-
zemky druhu záhrada, zastavané plochy a 
nádvoria,  ostatné plochy je hodnota po-
zemku určená  vynásobením  výmery po-
zemkov  v  m2  a hodnoty pozemkov za 1 
m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona NR SR 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.
a) záhrady 56 Sk/m2
b)  zastavané plochy a nádvoria 56 Sk/m2
c) ostatné plochy56 Sk/m2
4. Základom dane z pozemkov pre pozem-
ky druhu stavebné pozemky je  hodnota 
pozemku určená  vynásobením  výmery 
pozemkov  v  m2  a hodnoty pozemkov za 1 
m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona NR SR 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady.
a) stavebné pozemky  560 Sk/m2

 §6
Sadzba dane

Správca dane na území celej obce určuje 
ročnú sadzbu dane z pozemkov pre po-
zemky druhu: 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné 
sady vo výške 0,30%  
b) trvalé trávne porasty vo výške  0,55% 
c) záhrady vo výške  0,36 %  
d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hos-
podárske lesy vo výške  0,25 % 
e) zastavané plochy a nádvoria  0.37 % 
f) stavebné pozemky  0,30% 
g) ostatné plochy   0,25 % 

DAŇ ZO STAVIEB
§ 7

Sadzba dane
1. Správca dane pre všetky stavby na území 
celej obce, ktoré sú predmetom dane zo 
stavieb určuje ročnú sadzbu dane  za každý  
aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:
a) 2,50 Sk  za stavby na bývanie a drobné 
stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu   pre 
hlavnú stavbu 
b) 3,50 Sk za stavby na pôdohospodársku 
produkciu, skleníky, stavby využívané na 
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú admi-
nistratívu
c) 10,00  Sk za stavby rekreačných a záh-
radkárskych chát a domčekov na individu-
álnu rekreáciu
d) 10,00 Sk za samostatne stojace garáže 
a samostatné stavby hromadných garáží a 
stavby  určené alebo používané  na tieto 
účely, postavené mimo bytových domov
e) 45,00 Sk za priemyselné stavby a stavby 
slúžiace energetike, stavby slúžiace sta-
vebníctvu, stavby využívané na skladovanie 
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlast-
nú administratívu 
f) 45,00 Sk za stavby na ostatné podnika-
nie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a 
administratívu súvisiacu s ostatným podni-
kaním a zárobkovou činnosťou
g) 11,00 Sk za ostatné stavby.
2. Pri viacpodlažných stavbách správca 
dane určuje pre všetky druhy stavieb prípla-
tok za    podlažie 1 Sk  za každé ďalšie pod-
lažie okrem prvého nadzemného podlažia.

DAŇ Z BYTOV
§ 8

Sadzba dane
1.Správca dane na území celej obce určuje  
ročnú sadzbu danie z bytov za každý aj za-
čatý m2 podlahovej plochy bytu a nebyto-
vého priestoru  v bytovom dome vo výške: 
a) 4,00 Sk  za byty
b) 4,00 Sk  za nebytové priestory.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z 

NEHNUTEĽNOSTI
§ 9

Oslobodenie a zníženie dane
1.Správca dane ustanovuje, že poskytuje 
oslobodenie od dane z pozemkov na:
a) pozemky verejne prístupných parkov, 
priestorov a športovísk
b) pozemky užívané školami a školskými 
zariadeniami
c) pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové 
háje.

2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje 
zníženie od dane zo stavieb takto:
a)  40 % z daňovej povinnosti stavby na 
bývanie držiteľom preukazu ZŤP/S ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie
b)  40 % z daňovej povinnosti na stavby na 
bývanie vo vlastníctve občanov  
starších ako 70  rokov, ktoré slúžia na ich 
trvalé bývanie
c)   20 % z daňovej povinnosti za stavby na 
bývanie držiteľom preukazu ZŤP, ktoré slú-
žia na ich trvalé bývanie
d)  ak má daňovník nárok na viacero da-
ňových znížení súbežne, poskytne sa vždy  
len jedno daňové zníženie.
 
3.Správca dane ustanovuje, že poskytuje  
oslobodenie od dane z verejne prístupných 
stavieb (kaštieľ, základná škola, materská 
škola), zo stavieb využívaných na cirkevné 
účely. 

§ 10
Daňové priznanie

1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti  
(ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný 
podať do 31. januára toho zdaňovacieho 
obdobia, v ktorom mu vznikla daňová po-
vinnosť, prípadne ak nastali zmeny skutoč-
nosti rozhodujúcich na vyrubenie dane z 
nehnuteľnosti. Daňovník, ktorý nadobudne 
nehnuteľnosť  vydražením v priebehu zda-
ňovacieho obdobia, je povinný podať pri-
znanie  do 15 dní odo dňa vzniku daňovej 
povinnosti.

§ 11
Vyrubenie dane

1. Daň z pozemkov, stavieb a z bytov vyrubí 
správca dane  každoročne podľa stavu k 1. 
januáru príslušného zdaňovacieho obdobia 
.
2. Pri dohode spoluvlastníkov správca 
dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, 
ktorý na základe ich dohody podal prizna-
nie, to sa nevzťahuje na manželov, ktorí 
majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový 
priestor v bytovom dome v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov. V tomto prípade 
priznanie podáva jeden z manželov.
3. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za zda-
ňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru 
kalendárneho roka. Pritom sa neprihliada 
na zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalen-
dárneho roka, s výnimkami stanovenými 
platnou právnou úpravou.

§ 12
Platenie dane

1.Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná 
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplat-
nosti platobného výmeru. 

§ 13
Záverečné ustanovenie

1. Dňom účinnosti Doplnku č. 1 k  Všeobec-
nému  záväznému nariadeniu č. 3/2005 o 
miestnych daniach na území obce Radoľa  
sa zrušuje II. časť uvedeného VZN.
Doplnok č. 1/2007  k Všeobecnému  zá-
väznému nariadeniu č. 3/2005  o miest-
nych daniach na území obce Radoľa prero-
kovaný a schválený uznesením Obecného 
zastupiteľstva č. 7, bod B. 49. V Radoli 
dňa 30. 11. 2007 s účinnosťou od 01. 01. 
2008.

Božena Peťková, starostka obce
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Katastrálny úrad v Žiline, Správa katastra Kysucké 
Nové Mesto, ako príslušný orgán v správnom konaní v 
zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 180/1995 
Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej 
len zákon) uverejňuje podľa § 7 ods. 1 zákona dňom 
23.11.2007 návrh registra obnovenej evidencie pozem-
kov (ďalej len ROEP) v k.ú. Radoľa na dobu 30 dní k 
verejnému nahliadnutiu v budove Obecného úradu v Ra-
doli v pracovných dňoch v čase od 8 hodiny do 14.30 
hodiny a v stredu až do 16.30 hodiny. ROEP pozostáva 
z písomnej a grafickej časti. Komisia doručuje každému 
známemu účastníkovi konania o obnove evidencie niek-
torých pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej len 
konanie) so známym pobytom do vlastných rúk   výpis 
z návrhu ROEP. 
Zároveň Katastrálny úrad v Žiline, Správa katastra Ky-
sucké Nové Mesto:
1) Poučuje účastníkov  konania, že podľa § 7 ods. 
2  zákona proti výpisu z návrhu ROEP majú možnosť 
podať námietky a to do 15 dní odo dňa doručenia 
výpisu z návrhu ROEP, alebo do 30 dní odo dňa uvere-
jnenia návrhu ROEP, ak ide o neznámych vlastníkov 
alebo účastníkov konania, ktorým výpis nebolo možné 
doručiť, alebo ich pobyt nie je známy. Námietky musia 
obsahovať odôvodnenie a podávajú sa komisii zriadenej 
pri Obecnom úrade v Radoli. Taktiež  v súlade s §11 
zákona, je možné podať návrh na vydanie rozhodnutia o 
nadobudnutí vlastníctva k pozemkom vydržaním.
2) Vyzýva každého účastníka konania, ktorý je povinný 
na finančné zabezpečenie nákladov konania zaplatiť:
- podľa §10 ods. 2 zákona účastnícky poplatok 100,- Sk 
ihneď po doručení výpisu z návrhu ROEP. Ak došlo k ro-
zdeleniu pozemkov podľa určeného operátu, ktoré boli 
pôvodne v jednom katastrálnom území z technických 
dôvodov, a tieto sú spracúvané vo viacerých katastrál-
nych územiach, vlastník zaplatí príspevok v rámci ko-
nania, ktorého predmetom je pôvodný pozemok pred 
rozdelením 
- podľa § 10 ods. 3 zákona
a) poplatok 100,- Sk za každých začatých 5000 m2, ak 
ide o pozemky, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny 
fond, nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce 
a majú výmeru väčšiu ako 5000 m2, za pozemky do 
výmery 5000 m2 sa príspevok nevyberá,
b) 100,- Sk za každých začatých 400 m2, ak ide o 
stavebné pozemky alebo pozemky, ktoré sa nachád-
zajú v zastavanom území obce a majú výmeru väčšiu 
ako 400 m2, za pozemky do výmery 400m2 sa príspe-
vok nevyberá. Príspevky sú splatné do 3 mesiacov po 
zverejnení registra.
Poplatok môže každý účastník konania uhradiť:
a) poštovou poukážkou
b) prevodom na číslo účtu č. 7000004425/8180 vari-
abilný symbol ROEPRADOĽA – príjmový účet ŠR (meno 
platiteľa musí byť totožné s menom vlastníka vedeného 
v doručenom výpise z návrhu ROEP, inak platbu nie je 

Oznámenie o uverejnení návrhu registra 

obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Radoľa

možné identifikovať)
c) osobne do pokladnice na Obecnom úrade v Radoli.
3) Vysvetľuje, že vo výpise z návrhu ROEP označenom 
„Prevod urbáru Radoľa“ Vám doručujeme v tomto ko-
naní oznámenie respektíve výpis z návrhu ROEP o 
dodatočne zistených vlastníckych právach k pôvod-
ným pozemkom, ktoré boli na základe nižšie uvedenej 
právnej listiny zapísané do katastra nehnuteľností a sú 
evidované v listoch vlastníctva č. 1215, 1540 a 1557 v 
celosti k dnešnému dňu pre 355 spoluvlastníkov.
Majetkovú podstatu uvedených listov vlastníctva tvo-
ria nasledujúce pozemky, ktoré sú v registri C KN 
označené parcelnými číslami: 2243, 2244/2, 2152/1, 
2152/15,2241/1, 2241/4, 2241/5, 2242, 2244/1, 
2152/22, 2245/1, 2245/2, 2247/1, 2247/2, 2248, 
2298, 2300/2, 2304, 2307/1, 2312, 2614, 2625/1, 
2626.
Zápis vlastníckeho práva k predmetným pozemkom do 
katastra nehnuteľností bol vykonaný na podklade Notár-
skej zápisnice č. NZ 80/2001, v registri Z vedenej pod 
č. 591/2001, do katastra nehnuteľností zapísanej pod 
číslom zmeny 65/2001.
Záznamová listina č. 591/2001 nemala príslušný 
technický podklad, nevychádzala z platných údajov 
o vlastníckych právach k pozemkom, ktoré sú jednak 
evidované v listoch vlastníctva k pozemkom vedeným v 
registri E KN (vznikli na základe dedičských rozhodnutí, 
ale aj zápisom notárskych zápisníc a darovacej zmluvy). 
Existujúce vlastnícke práva k pozemkom sú taktiež evi-
dované v pozemkovoknižných vložkách, kde plomba 
o zmene vlastníckeho práva nemohla byť vyznačená, 
nakoľko v listine č. NZ 80/2001 nebol uvedený právny 
stav pod parcely C KN, ktoré boli jej predmetom.
Notárska zápisnica bola napísaná na Notárskom úrade 
JUDr. Zdenka Pijáka v Žiline za prítomnosti Stanislava 
Tichého v mene všetkých  zastúpených, podľa pripo-
jených plných mocí založených v spise č. NZ 80/2001 
a jej technickým podkladom bol len evidenčný list.
Na pozemky C KN, ktoré boli predmetom NZ č. 
80/2001 a pozemky E KN, ktoré mali byť zápisom 
notárskej  zápisnice č.NZ 80/2001 dotknuté, bude 
po zápise ROEP do katastra nehnuteľností vyznačený 
kód duplicitného vlastníctva a do časti B listov vlast-
níctva bude podľa § 39 ods. 2 zákona NR SR č. 
162/1995 Z.z. katastrálny zákon v platnom znení za-
písaná poznámka, že hodnovernosť údajov o vlastníck-
om práve k nehnuteľnosti v katastri bola spochybnená. 
Vzniknutú situáciu bude možné riešiť dohodou tzv. 
nepomenovanou zmluvou medzi všetkými účastníkmi 
v zmysle ustanovenia § 51 občianskeho zákonníka 
respektíve dohodou o urovnaní vlastníckeho práva k 
nim uzavretou všetkými účastníkmi podľa ustanovenia 
§ 585 Občianskeho zákonníka, alebo podaním žaloby 
o určení vlastníckeho práva k nim v zmysle ust. § 80 
písm. c) Občianskeho súdneho poriadku. 
     Ing. Ladislav Ľorko, riaditeľ
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Výpis z pamätnej knihy obce Radoľa z roku 1925
Kronika pokračuje ...
Poľnohospodárska výroba za I. Československej repub-
liky 1918 – 1939
Keď sa ľud dozvedel o vzniku I. ČSR v r. 1918, začal sa 
pomstiť na všetkých tých, o ktorých vedel, že boli príčinou 
jeho biedy. Odniesol to najmä  m a j e r , patriaci budatínske-
mu panstvu a hostinec pri hlavnej ceste, ktorý mal prenajatý 
žid. Rozhnevanému ľudu bolo nútené budatínske panstvo 
odpredať všetok panský majetok až na Vreteň. K odpredaju 
skutočne došlo. Občania si zvolili 12 členný výbor, ktorý 
vyjednával kúpu pozemkov. Pozemky boli rozdelené na 60 
akcií. Rozparcelovanej pôdy bolo 152 k.j. (katastrálnych ju-
tár), 400 siah. Poplatky pri prenesení činili:
  6.200,- Kč (korún československých)
 13.962,- Kč
 14.100,- Kč
            12.200,- Kč
          292 702,- Kč – kúpna cena všetkých pozemkov
Okrem toho bol medzi 20 občanov rozdelený a odpredaný 
kaštieľ s príslušnými staviskami a zásoby poľnohospodár-
skych plodín.
Najúrodnejšie boli bývalé panské pozemky, na ktorých sa 
urodila pšenica a raž. Niektorí gazdovia začali už racionál-
nejšie obrábať polia vhodným výberom semien, používaním 
umelého i maštaľného hnojiva. Používal sa jednoradlicový 
pluh a ľahké brány. Tam kde bola pôda sypká, používal sa na 
valcovanie drevený valec.  Ku siatiu sa sejacie stroje nepou-
žívali, alebo len vo veľmi malej miere. Traktorov nebolo, 
ťažným zvieraťom bol kôň, ale mnohí využívali do záprahu 
i kravy. Žacích strojov  nebolo, kosenie sa prevádzalo ručne. 
Raž sa mlátila obyčajne cepami. K maštaľnému hnoju vyro-
benému vo vlastnom hospodárstve používalo sa ešte umelé 
hnojivo, a to superfosfát a Thomasova múčka. Pri takomto 
hospodárstve hlavnými obilninami sú pšenica a raž, jačmeň 
a ovos. Pšenica a raž urodila sa len na poliach nižšie po-
ložených. V tomto období siali sa v septembri a októbri a 
žali sa koncom júla a začiatkom augusta. Výnos nebol veľ-
ký. Z jednej merice zasiateho zrna namlátili sa priemerne 3 
merice. Jačmeň a ovos pestovali sa všade. Siali sa v apríli. 
Jačmeň sa žal o 10 dní neskoršie ako pšenica a ovos v druhej 
polovici augusta. U obidvoch jedna merica zasiateho zrna 
vynesie 3 až 4 merice. Veľmi rozšírené bolo pestovanie ze-
miakov, kapusty  a burgyne. V menšej miere sa vyskytovalo 
pestovanie konopí a ľanu. Pre dobytok sa pestovala ďateli-
na, ktorá sa kosila dva razy a lucerna, ktorá sa kosila trikrát. 
Menej úrodné pozemky sa nechávali na prielohy, ktoré sa 
kosili dvakrát.
Najrozšírenejším domácim zvieraťom bola krava. Kŕmenie 
kráv sa uskutočňovalo väčšinou len na pasienku, v zime v 
maštaliach. Chovali sa výlučne len kravy dojné, ale mlie-

karstvo  nebolo rozvinuté. Mlieko sa zúžitkovalo najmä pre 
vlastnú potrebu  a niečo sa predalo hlavne do Kysuckého 
Nového Mesta. Ošípaných sa chovalo pomerne dosť, ale 
väčšinou domáceho plemena, a to nielen pre vlastnú potre-
bu, ale predávali sa i mäsiarom a obchodníkom z Kysuckého 
Nového Mesta. Ošípané trpeli často červienkou. Chov kôz 
poklesol úplne, ovce sa chovali stále, nechovali sa však spô-
sobom salašníckym. Sliepok sa chovalo dosť, takže vajcia 
sa i odpredávali. Husi a kačky chovali sa len pre vlastnú po-
trebu. Holubov bolo tiež málo. I včely sa chovali zriedkavo. 
Ťažným zvieraťom bol kôň.
V roku 1929 mala Radoľa:
 351,4141ha rolí
 2,9511 ha lúk 
 119,4502ha pasienkov
 121,1114ha lesov
 7,9303 ha záhrad
 51,0376 ha neplodnej pôdy 
 Pozemková daň za tento rok činila 1 539,90,- Kč 
pri počte 584 obyvateľov, ktorí bývali v 105 domoch.
            Prepísal Mgr. Anton Ľudvik, kronikár obce

Spravodaj.indd   5 12.12.2007   15:39:26



Spravodajca 6

Spoločenská kronika

Vydáva: Obec Radoľa, Adresa: Obecný úrad, 023 36 Radoľa
Tel./fax: 041/4213233, e-mail: obecnyurad@obecradola.sk, 

starostka@obecradola.sk, www.obecradola.sk

Tlač: Tlačiareň Jánošík, Námestie slobody 67, KNM, tel.: 041/4212327

Spravodajca

f o t o g a l é r i a

Blahoželáme k jubileu:

80 rokov Ján Súkeník 

75 rokov Irena Kocúrová

 Vilma Macášová

70 rokov Hermína Kuriaková

65 rokov Félix  Jančiga

 Stanislav Svrček

 Ľudmila Svrčková

Srdečne Vám blahoželáme a prajeme Vám pevné 
zdravie v kruhu rodiny!

Navždy nás opustili

Vilma Koklesová  (71 rokov)

Anna Kučová (81)

Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo uzatvorili

Ľubomír Taračka a Silvia Beláková

Emanuel Zbončák a Irena Veličová

Jaroslav Michálek a Katarína Krkošková

Na spoločnej ceste životom prajeme veľa šťastia, 
lásky a porozumenia!

Narodenie detí

Dušan Troják – syn Dušana a Martiny Trojáko-
vej, rod. Bačovej

Najmenšieho  spoluobčana v našej obci srdečne 
vítame, rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov 
pri výchove! FOTOGaLéRIa Na NaŠeJ STRáNKe 

www.OBeCRadOLa.SK

Spravodaj.indd   6 12.12.2007   15:39:31


