
Obec Radôstka  
 

Investičné projekty 2018 až 2019 
Projekt č. 1 

Radôstka – napojenie na SKV NB–ČA–ŽA, II. etapa, SO 04 

     V roku 2018 sa zrealizovala časť stavby „Radôstka – napojenie na SKV NB – ČA – ŽA, II. etapa, 

SO 04“, konkrétne vodovod - vetva C – zásobné potrubie. Na uvedený projekt obec získala dotáciu 

z Environmentálneho fondu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia vo výške 80.000,- 

Eur, vlastné zdroje obce sú vo výške 4 210,53 Eur.  
 

Projekt č. 2 

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a mostov v k. ú. obce Radôstka 

     Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130081 z Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, kde poskytovateľom je Pôdohospodárska platobná agentúra, obec má 

podpísanú zmluvu na 99 967,70 Eur ako nenávratné finančné prostriedky. Čo predstavuje 100% 

finančné krytie z nenávratného finančného príspevku. Z uvedených finančných prostriedkov obec 

zrekonštruovala most č. 1 do osady Panakovia a Strnadlovia a most č. 2 pri základnej škole – 

miestna časť u Jaška.  
 

Projekt č. 3 

Rekonštrukcia obecného domu, časť hasičská (požiarna) zbrojnica – interiér“ 

     Na základe rozhodnutia o pridelení dotácie Ministerstva vnútra SR a následne zmluvy o dotácií 

bola obci pridelená dotácia vo výške 30 000,- Eur na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice (nová 

elektroinštalácia, interiér na prízemí budovy). Vlastné zdroje obce na uvedenú rekonštrukciu 

predstavovali 5 388,74 Eur.  
 

Projekt č. 4 

Úprava Radôstky – Protipovodňová ochrana v km 2,450 – 2,957 v k.ú. Radôstka 

     Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Operačného programu 

Kvalita životného prostredia, kde poskytovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR má obec 

podpísanú zmluvu na nenávratné finančné prostriedky maximálne do výške 2 531 935,30 Eur. 

Vlastné zdroje obce z rezervného fondu budú predstavovať 133 259,75 Eur. Jedná sa 

o protipovodňovú ochranu toku od obecného úradu po bývalý hostinec u Strnádla, u Kvaka smerom 

k hlavnej štátnej ceste. V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa projektu.  
 

Projekt č. 5 

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce 

    V súčasnom období sa pripravuje realizačná projektová dokumentácia, ktorá bude zohľadňovať 

podľa možnosti aj požiadavky, ktoré boli predložené zo strany obce. Začatie realizácie prác sa podľa 

schváleného harmonogramu predpokladá v 4.Q 2018. Pre našu obec je výška investície vyčíslená na 

1 500 000,- Eur.  
 

Projekt č. 6 

     Na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, kde poskytovateľom je Pôdohospodárska platobná 

agentúra obci bola schválená dotácia vo výške 30 000,- Eur na zvýšenie informovanosti 

o turistických lokalitách a zaujímavostiach v obci vybudovaním infokioskov, informačných tabuli 

a lavičiek.  
 

Celkové investície v Obci Radôstka pre rok 2018 až 2019 predstavujú 4 410 994,86 EUR 

(132 999 120,61 SKK). 
   

Jaroslav Fekula, starosta obce  


