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Zápisnica  
 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radôstka,  

konaného dňa 22. 04. 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:         Mgr. Kristína Gunčagová – zástupca starostu, p. Emília Huláková, 

p. Emil Korenčík, p. Alojz Vrana, p. Dušan Matejčík, p. Štefan 

Koňušiak – poslanci OZ  

 

Ospravedlnení: Jaroslav Fekula, starosta obce, Ľubomír Ďurinka, poslanec OZ 

 

Ďalší prítomní: Simona Lutišanová Matejčíková, Martina Šumská – zamestnankyne 

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. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 

starostu obce za rok 2021 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu 1     Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla Mgr. Kristína Gunčagová, 

zástupkyňa starostu obce, ktorá bola poverená vedením dnešného obecného zastupiteľstva 

pánom Jaroslavom Fekulom, starostom obce, ktorý sa ospravedlnil z rokovania OZ.  

Mgr. Kristína Gunčagová privítala všetkých prítomných, zároveň konštatovala, že 

počet prítomných poslancov je šesť, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci 

obdržali program rokovania  

 

K bodu 2     Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

 

Uznesenie č. 132/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

schvaľuje návrhovú komisiu v zložení p. Dušan Matejčík, p. Štefan Koňušiak, p. Alojz 

Vrana, overovateľov zápisnice p. Emila Korenčíka, p. Emíliu Hulákovú; zapisovateľku – p. 

Martinu Šumskú. 

Hlasovanie:   Za: 6  Zdržal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 3     Schválenie programu rokovania  
 

Mgr. Kristína Gunčagová oboznámila poslancov s programom rokovania, ktorý im bol 

doručený. Vzhľadom k tomu, že neboli navrhnuté žiadne doplnenia, dala hlasovať o programe 

rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako bol navrhnutý.  
 

Uznesenie č. 133/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:   Za: 6    Zdržal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4     Kontrola plnenia uznesení 
 

 Kontrolu plnenia uznesení č. 119 až 127 z dvanásteho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a uznesení č. 128 až 131 z trinásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

vykonala predsedajúca Mgr. Gunčagová, ktorá konštatovala, že uznesenia mali prevažne 

schvaľujúci charakter. Požiadala o informáciu ohľadom oslovenia a vyhodnotenia ponuky na 

úver pre obec v zmysle uznesenia č. 131 bod C.  

 Pani Šumská oboznámila poslancov s priebehom vyhodnotenia ponúk na investičný 

úver pre obec, kde najlepšiu ponuku predložila Prima banka Slovensko, a.s. Žilina.   
 

Uznesenie č. 134/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

berie na vedomie 

- informáciu o plnení Uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 03. 12. 2021, 

- informáciu o plnení Uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 21. 01. 2022.  

Hlasovanie:   Za: 6    Zdržal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5     Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára starostu obce za rok 2021 
 

 Mgr. Gunčagová uviedla, že pán starosta predložil oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov za rok 2021. Za členov komisie na posúdenie predloženého 

oznámenia boli navrhnutí – Mgr. Gunčagová, p. Emil Korenčík a p. Dušan Matejčík.  
 

Uznesenie č. 135/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

berie na vedomie 

- predložené Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára za rok 2021 pána Jaroslava Fekulu, starostu obce,  

schvaľuje 

- komisiu na posúdenie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára za rok 2021 pána Jaroslava Fekulu, starostu obce v zložení Mgr. 

Kristína Gunčagová - predseda, p. Emil Korenčík – člen, p. Dušan Matejčík člen komisie.  

Hlasovanie:   Za: 6    Zdržal sa: 0  Proti: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 



 3 

K bodu 6     Rôzne, diskusia 

 

 Poslanci sa v rámci diskusie zaoberali: 

a) problematikou výrubu dane za lesné pozemky, informovali sa o zárubkároch, ktorí si 

splnili a ktorí nesplnili povinnosť voči obci, čo sa týkalo doplatenia dane za rok 2020 

a 2021; 

b) projektom verejnej kanalizácie v obci, ohľadom termínu napojenia, požiadaviek zo strany 

SEVAKu; 

c) aktuálnou situáciou projektu protipovodňovej ochrany pri obecnom úrade. 

 

Pán Matejčík vyslovil pochvalu pre Dobrovoľný hasičský zbor, nakoľko urobili „kus 

roboty“ pri čistení obce.   

 

K bodu 7 Záver  

 

Mgr. Kristína Gunčagová, predsedajúca, poďakovala všetkým za účasť a ukončila 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16:20 hod. Zároveň bol 

dohodnutý termín budúceho rokovania OZ na deň 17. júna 2022.  
 

 

Zapísala: Martina Šumská  

        

Mgr. Kristína Gunčagová     Jaroslav Fekula       

zástupca starostu          starosta obce  

 

 

Overovatelia:     Emil Korenčík 

          Emília Huláková 


