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Zápisnica  
 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radôstka,  

konaného dňa 03.12.2021 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:         Jaroslav Fekula, starosta obce 

Mgr. Kristína Gunčagová – zástupca starostu, 

p. Emília Huláková, p. Emil Korenčík, p. Alojz Vrana, p. Dušan 

Matejčík, p. Ľubomír Ďurinka– poslanci OZ  

Neprítomný:     p. Štefan Koňušiak – poslanec  

Ďalší prítomní: Simona Lutišanová Matejčíková, zamestnanec obce  

                         Štefánia Kubalová, hlavný kontrolór obce 

   

PROGRAM : 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania  

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Mgr. Jana Šutárová a manţ. Ing. Štefan  - ţiadosť o zaradenie do rozpočtu obce Radôstka 

na rok 2022 dobudovanie trvalej miestnej komunikácie  

6. Ţiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2022 

7. VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce na rok 2022 – návrh 

8. VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu na rok 2022 – návrh 

9. Rozpočet obce Radôstka na rok 2022 a na roky 2023 – 2024 – návrh 

10. Účtovné výkazy obce, vrátane Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

K bodu 1 Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol Jaroslav Fekula, starosta obce. Privítal 

všetkých prítomných.  Ospravedlnil p. Štefana Koňušiaka, ktorý sa nezúčastnil  rokovania zo 

zdravotných dôvodov.  Ďalej pán starosta konštatoval, ţe počet prítomných poslancov je šesť 

a obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č. 119/2021  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

schvaľuje 

- návrhovú komisiu v zloţení Mgr. Kristína Gunčagová, Ľubomír Ďurinka, Dušan 

Matejčík; overovateľov zápisnice Emíliu  Hulákovú, Emila Korenčíka; 

zapisovateľku – Simonu Lutišanovú Matejčíkovú. 

Hlasovanie:   Za: 6    Zdrţal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3 Schválenie programu rokovania  

 

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý im bol doručený. Vzhľadom 

k tomu, ţe neboli navrhnuté ţiadne doplnenia, dal hlasovať o programe rokovania obecného 

zastupiteľstva tak, ako bol navrhnutý.  

Uznesenie č. 120/2021  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

schvaľuje - program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:   Za: 6    Zdrţal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4 Kontrola plnenia uznesení  

 

Pán starosta previedol kontrolu plnenia uznesení zo dňa 03.09.2021.  

 

Uznesenie č. 121/2021  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

berie na vedomie -  informáciu o plnení Uznesení Obecného zastupiteľstva zo  

dňa 03. 09. 2021 

Hlasovanie:   Za: 6    Zdrţal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5   - Mgr. Jana Šutarová a manţ. Ing. Štefan  - ţiadosť o zaradenie do rozpočtu 

obce Radôstka na rok 2022 dobudovanie trvalej miestnej komunikácie 

 

Pán starosta obce informoval poslancov o doručení  písomnej ţiadosti Mgr. Jany Šutarovej 

a  manţ. Ing. Štefana Šutaru.  Oboznámil ich  s celkovou situáciou asfaltovania miestnych 

komunikácií v rámci obce, ako aj finančného krytia nákladov s tým spojených. 

Poslanci sa informovali o dĺţke daného úseku, finančných moţnostiach obce.   

 

Uznesenie č. 122/2021  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

neschvaľuje 

- ţiadosť p. Mgr. Jany Šutarovej a manţ. Štefana  - o zaradenie do rozpočtu obce 

Radôstka na rok 2022 na dobudovanie trvalej miestnej komunikácie a zároveň ju 

zaraďuje do poradovníka čakateľov v prípade priaznivej finančnej situácie obce.  

Hlasovanie:   Za: 6    Zdrţal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6   - Ţiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2022 

 

Starosta obce oboznámil  poslancov so ţiadosťami o finančný príspevok na rok 2022, ktoré 

boli doručené na obec.  

 

Uznesenie č. 123/2021  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

schvaľuje  

ţiadosti o finančný príspevok z rozpočtu obce Radôstka zloţkám 

 1.  Poľovnícke zdruţenie Bystrica  

 2. TJ Spartak Radôstka  

 3. Šachový klub Radôstka  

 4. OZ STELLA SPEI, Horelica 

Hlasovanie:   Za: 6    Zdrţal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 7  - VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce na rok 2022 

 

Pracovníčka obce p. Simona Lutišanová Matejčíková predniesla návrh VZN, informovala 

poslancov o finančnej situácií spojenej s nákladmi na vývoz a separáciu odpadu a taktieţ 

o príjmovej časti. Poslanci sa zhodli, ţe poplatok za TKO meniť nebudú. Vzhľadom k tomu, 

má obec zabezpečiť väčšiu propagáciu separácie odpadu a zabezpečiť informovanosť 

občanov prostredníctvom letákov.  

 

Uznesenie č. 124/2021  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

schvaľuje  

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Radôstka č. 2/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce s účinnosťou od 

01.01.2022 s tým, ţe poplatok je ustanovený na 18,- €/1 osoba/ s trvalým pobytom 

na území obce; 9,- € /1 osoba/ s prechodným pobytom na území obce; 9,- € pre 

vlastníka nehnuteľnosti na území obce; 81,-€ pre podnikateľov /prevádzky na 

území obce. 

Hlasovanie:   Za: 6    Zdrţal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8  - VZN obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu na rok 2022  

 

Starosta obce predniesol návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu na 

rok 2022. Zároveň poslancov oboznámil s doručenými ţiadosťami 

zárubkárov/obhospodarovateľov lesa v obci. Jednotlivé ţiadosti boli poslancom prečítané, 

nakoľko kaţdá ţiadosť bola ináč formulovaná a netýkala sa len zníţenia dane za lesné 

pozemky na rok 2022.  

Zároveň ich informoval o aktuálnej situácií ohľadne Zdruţenia vlastníkov súkromných lesov, 

o zaregistrovaných  zárubkárov/obhospodarovateľov lesa na Okresnom úrade v Čadci 

(pozemkový a lesný odbor), ako aj o doterajšej korešpondencií ohľadom problematiky dane 

za  lesné  pozemky za roky 2020 a 2021.  

Pracovníčka obce p. Simona Lutišanová Matejčíková poslancov informovala o tom, ktorý 

obhospodarovateľ lesa podal dodatočné daňové priznanie za rok 2020 a zároveň  uhradil daň 

za lesné pozemky podľa jednotlivých zárubkov za roky 2020 a 2021. 

Poslanci prediskutovali uvedenú problematiku a k uvedenému zaujali nasledovné stanovisko: 

 

Uznesenie č. 125/2021  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

A/   schvaľuje 

 - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Radôstka č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za vodu s účinnosťou od 01. 01. 2022 s tým, ţe sadzby dane za pozemky, stavby, 

psa zostávajú nezmenené a to na úrovni roku 2021; poplatok za odber vody je stavený na 20,- 

€/1osoba/ s trvalým pobytom na území obce; 10,-€/1 osoba/ s prechodným pobytom na území 

obce; 

B/    schvaľuje 

ročnú sadzbu dane za lesné pozemky pre rok 2022 vo výške 2,50% 

C/    schvaľuje  

zníţenie dane za lesné pozemky a to nasledovne: ročná sadzba dane za lesné pozemky pre rok 

2022 vo výške 1,75% je schválená pre fyzické osoby/obhospodarovateľov 

lesa/zárubkárov/spoluvlastníkov lesných pozemkov v k. ú. Radôstka. Zníţenie dane za lesné 

pozemky pre rok 2022 bude poskytnuté iba tým  fyzickým  osobám/obhospodarovateľom 
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lesa/zárubkárom/spoluvlastníkom, ktorí majú najneskôr k 31. 01. 2022 vysporiadané všetky 

finančné vzťahy (záväzky) voči obci Radôstka (vo vzťahu k lesným pozemkom). 

Hlasovanie:  Za: 6    Zdrţal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9  - Rozpočet obce Radôstka na rok 2022 a na roky 2023 – 2024  - návrh 

V rámci tohto bodu bol prerokovaný návrh rozpočtu obce  na roky 2022 aţ 2024. Na otázky 

poslancov odpovedala pracovníčka obce a starosta obce.   

 

Uznesenie č. 126/2021  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

A/ schvaľuje 

rozpočet obce na rok 2022 podľa predloţeného návrhu a schválenými úpravami 

B/ berie na vedomie 

rozpočet Obce Radôstka na roky 2023 a 2024 

C/ schvaľuje 

v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis neuplatňovanie 

programového rozpočtu v rozpočte obce.  

D/ schvaľuje 

vykonávanie zmien starostom obce v schválenom rozpočte na rok 2022 ako aj v rozpočte 

obce na ďalšie rozpočtové roky prostredníctvom rozpočtových opatrení; 

a) presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a celkové výdavky, 

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov, 

c)povolené prekročenie a viazanie výdavkov, 

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, tak aby bol rozpočet obce vyrovnaný, 

resp. prebytkový.  

Hlasovanie:   Za: 6    Zdrţal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 10 – Účtovné výkazy obce vrátane Konsolidovanej výročnej správy za rok 2020 

 

Uznesenie č. 127/2021  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

schvaľuje 

- Účtovné výkazy obce, vrátane Konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2020. 

Hlasovanie:   Za: 6    Zdrţal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

ZÁVER 

 

Pán starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30 hod.  
 

Zapísala: Simona Lutišanová Matejčíková  

        

Mgr. Kristína Gunčagová      Jaroslav Fekula                     

    zástupca starostu         starosta obce 

 

Overovatelia:    Emil Korenčík         Emília Huláková       


