
 1 

Zápisnica  
 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radôstka,  

konaného dňa 17. 06. 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:         Jaroslav Fekula, starosta obce, Mgr. Kristína Gunčagová – zástupca 

starostu, p. Emília Huláková, p. Ľubomír Ďurinka, p. Alojz Vrana, 

p. Dušan Matejčík, p. Štefan Koňušiak – poslanci OZ  
 

Ospravedlnený: Emil Korenčík, 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. Usporiadanie pozemkov - individuálna bytová výstavba (IBV) pri obecnom úrade 

6. Informácia o platení dane za lesné pozemky za roky 2020 až 2022 a podaných 

dodatočných daňových priznaní obhospodarovateľmi lesa v obci 

7. Záverečný účet obce Radôstka za rok 2021 

8. Rôzne, diskusia 

9. Záver 

 

K bodu 1   Otvorenie zasadnutia 
 

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

Privítal všetkých prítomných, zároveň konštatoval, že počet prítomných poslancov je šesť, 

obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

  

K bodu 2   Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
 

Uznesenie č. 136/2022 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Kristína Gunčagová, p. Ľubomír Ďurinka, p. 

Dušan Matejčík; overovateľov zápisnice p. Emília Hulákovú, p. Alojza Vranu; zapisovateľku 

– p. Simonu Lutišanovú Matejčíkovú v súčinnosti s p. Martinou Šumskou. 

Hlasovanie:   Za: 6  Zdržal 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, že neboli navrhnuté žiadne doplnenia, dal hlasovať o programe rokovania 

obecného zastupiteľstva tak, ako bol navrhnutý.  
 

Uznesenie č. 137/2022  

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 

 

Pán starosta k tomuto bodu programu uviedol, že na poslednom rokovaní obecného 

zastupiteľstva dňa 22. 04. 2022 neboli ukladajúce uznesenia. Bola schválená komisia, ktorá 

mala prerokovať a posúdiť oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

starostu obce Radôstka p. Jaroslava Fekulu za rok 2021. 
 

Uznesenie č. 138/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

berie na vedomie informáciu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.04. 2022 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5   Usporiadanie pozemkov – individuálna bytová výstavba (IBV) pri obecnom 

úrade 

 

Pán starosta informoval o aktuálnej situácii, problematike a aktuálnom stave 

pozemkov individuálnej bytovej výstavby pri obecnom úrade. Uviedol, že uvedený stav 

pozemkov sa zistil, keď obec chcela realizovať chodník od obecného úradu po pravej strane. 

Vytýčili sa hranice pozemkov za týmto účelom. Komunikovali sme s pánom Rastislavom 

Poništom, aby odpredal cca 2-3 m
2
 pozemku pre realizáciu chodníka. Zistil sa stav, že pán 

Poništ Rastislav ma plot v obecnom pozemku. Zistilo sa, že oplotenie je v teréne úplne ináč 

realizované, ako sú zapísané pozemky na katastri. Taktiež pán Miloš Kalužník upozornil na 

rozdiely a posuny hraníc pozemkov. Z týchto dôvodov sa dal zamerať skutočný stav hraníc 

pozemkov v tejto časti – IBV pri obecnom úrade. Vznikli rozdiely, niekde je to v prospech 

a niekde v neprospech obce. Skutočný terén nekorešponduje so zápisom na katastrálnom 

úrade. Všetkým vlastníkom bol zaslaný list spolu so skutkovým zameraním pozemkov ako 

i možnosťou ich usporiadania podľa návrhu geodeta. Následne boli pozvaní na pracovné 

stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v máji, za účelom usporiadania pozemkov na základe 

vzájomnej dohody všetkých zainteresovaných. Mali k dispozícií cenovú ponuku od geodeta 

vo výške 650,- € za geometrický plán a 550,-. € za návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti 

vrátane poplatkov. Vychádzali by náklady na jedného vlastníka cca 170,- €. S návrhom sa na 

rokovaní nestotožnili, tak ich obec požiadala o zaslanie definitívneho stanoviska s tým, že ak 
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obec neobdŕži žiadne stanovisko bude to považovať za nesúhlas s navrhovaným riešením 

a bude riešiť individuálne vzniknutú situáciu s každým vlastníkom.  

Geometrický plán bol vypracovaný ešte za miestneho národného výboru (rok 1989) a tak sa aj 

odpredávali pozemky. Nie každý vlastník má viac, niekto má aj menej, napr. pán Košťal má 

menšiu výmeru ako v skutočnosti za pozemok zaplatil a ako ho má zapísaný na liste 

vlastníctva. Stanovisko k usporiadaniu pozemkov zaslal iba pán Rastislav Poništ.  

 

Mgr. Gunčagová s listom a stanoviskom pána Poništa oboznámila poslancov, kde sa okrem 

iného uvádza, že má záujem na vyriešení a usporiadaní právneho a skutočného stavu 

pozemku; taktiež s odkúpením obecnej časti pozemku o výmer 55m2, ale nie za sumu 25,- až 

30,- € za 1 m2, ako mu bola zo strany obce navrhnutá, nakoľko nezapríčinil rozdiel právneho 

a skutkového stavu pozemkov. Hranice nevytyčoval svojvoľne a ani vytýčovanie 

nerealizoval, preto nerozumie prečo by mal znášať následky. Pán starosta podotkol, že obec 

chce pozemky usporiadať v prospech vlastníkov a nie aby obec na tom zarobila. 

 Dušan Matejčík – navrhuje ponechať stav ako doteraz, ak budú chcieť si riešiť 

usporiadanie pozemkov, nech si požiadajú sami vlastníci. S uvedeným súhlasili aj pán 

Ďurinka a pán Koňušiak, ktorý dodal, že nesúhlasí s cenou za ktorú si to majú odkupovať a to 

po 30,- €/m2. Dodal, že najskôr bola hotová cesta a až potom sa začalo stavať. Keď to ľudia 

odkúpili neboli ešte ploty.  

Mgr. Gunčagová uviedla, že teraz sa riešia veci z roku 1993, nech máme stanovisko aj od 

vlastníkov pozemkov. Taktiež navrhla znížiť cenu za m2, ak nie, tak ponechať stav ako je 

teraz.  

Pán starosta dodal, že sa riešia obecné pozemky, a že obec hľadá riešenia a najlacnejšie 

vysporiadanie pozemkov je práve navrhované vo výške cca 170 € na jedného účastníka 

(geometrický plán, kúpna zmluva, administrácia).  

Taktiež uviedol, že je potrebné pri vzájomnej výmene/kúpe pozemkov medzi obcou 

a fyzickými osobami zachovať/vychádzať z rovnakej ocenenej alebo trhovej ceny.  

Emília Huláková – tí, čo majú menej m2 ako si zaplatili sa budú doťahovať s obcou, pretože 

im vnikla škoda.  

 Pán starosta vyzval poslancov k návrhu na uznesenie. Aj napriek tomu, že boli dané 

možnosti riešenia, nebolo navrhnuté žiadne uznesenie.  

 

K tomuto bodu programu nebolo prijaté uznesenie.   

  

K bodu 6   Informácia o platení dane za lesné pozemky za rok 2020 až 2022 a podaných 

dodatočných daňových priznaní obhospodarovateľmi lesa v obci  

 

 K uvedenému bodu podala informáciu pani Šumská: 

- dodatočné daňové priznanie za lesné pozemky za roky 2020 a 2021 podali 

obhospodarovatelia lesa: pán Jaroslav Fekula – Zárubky Kadašský, Kýčery, Fuskova 

Kupnica, RPKH; pán Jozef Ďurica – Zárubok Ďurický; pán Marek Urbaník – Zárubok 

Panácky, pán Miroslav Plevko – Zárubok Repkovský; pán Anton Korenčík – Zárubok 

Voškov;  pán Ladislav Brandys – Zárubok Sobolský; pán Jaroslav Mravec – Zárubok 

Brnický; pán Milan Šimášek – Zárubok Vranovský; pán Miroslav Slivka – Zárobuk 

Slivkovský; Ing. Ľubomír Sobol – Zárubok Mazurský; pán František Koňušiak – Zárubok 
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Kaniský; pán Milan Završan – Zárubok Skaličanský, Sopkov; pán Jaroslav Fidermák – 

Zárubok Šfefunov; pani Mária Košútová – Zárubok Fuskov; pani Mária Šarochová – Zárubok 

Jaškov; 

- za uvedené zárubky je uhradená daň za lesné pozemky za roky 2020 a 2021 za 

všetkých spoluvlastníkov lesných pozemkov; 

- Zárubok Fuskov, ktorý spravuje pani Košútová a zárubok Jaškov, ktorý spravuje pani 

Šarochová – ešte nie je vykonaná registrácia ako obhospodarovateľ lesa na Okresnom úrade 

v Čadci, Pozemkový a lesný odbor; 

- pán Završan, pán Fidermák, pani Košútová, pani Šarochová v podaných dodatočných 

daňových priznaniach uviedli zároveň zánik daňovej povinnosti k 31. 12. 2021, takže pre rok 

2022 za tieto zárubky nie je podané daňové priznanie; 

- obec vyrubila daň za lesné pozemky za rok 2022 obhospodarovateľom lesa, ktorí majú 

podané daňové priznanie aj pre rok 2022 a pán Ďurica, pán Plevko, pán Korenčík, pán 

Mravec, Ing. Sobol, pán Koňušiak František k dnešnému dňu už aj uhradili daň za lesné 

pozemky za rok 2022; 

- obhospodarovatelia lesa, ktorí nepodali dodatočné daňové priznanie za lesné 

pozemky aj napriek viacerým výzvam, a nie je ani zaplatená daň za lesné pozemky za 

tieto zárubky: 

- pán Rastislav Poništ (zaregistrovaný) - Zárubok – Smuhy E-KN 1451/63, 1451/69, 

1451/65 – celková výmera 243 166 m2 a Zárubok Horský E-KN 3228/3, 1291/3 – 

celková výmera 494 548 m2, 

- pán Pavol Skaličan (zaregistrovaný) - Zárubok Kalužnícky E-KN 1269/3 o výmere 

270641 m2, 

- pán Milan Staňo (zaregistrovaný) - Zárubok – E-KN 816/2, 3521/2, 997/3, 3459/3, 

2745/2, 2745/3, 2745/4 – celková výmera 430 187 m2, 

- pán Stanislav Koňušiak (zaregistrovaný) - Zárubok Kliešťovský – E-KN 1462/3, 1839/3, 

1548/3 o celkovej výmere 595 159 m2, 

- pán Jaroslav Fidermák - Zárubok Michalkov (E-KN 334/3 – výmera 172 660 m2), 

nepodal jedno daňové priznanie za zárubok, ale sú podané daňové priznania fyzických 

osôb spoluvlastníkov (nie však všetci), 

- Zárubok Labantský (E-KN 1840/2, 1845/2, 2008/2 – celková výmera 344 097 

m2) v Krasotíne -  nemá svojho obhospodarovateľa. 

-  

Obec Radôstka, ako správca, dane zvolala valnú hromadu spoluvlastníkov Zárubku 

Smuhy a Zárubku Horský, ktorá sa uskutočnila dňa 01.05.2022 s tým, že spoluvlastníci 

súhlasili s vyplatením dane za lesné pozemky za rok 2020 až 2022 a prijali uznesenia, 

v ktorých sa uvádza, že známi vlastníci schvaľujú a ukladajú, aby poverený 

obhospodarovateľ lesa „Horskéhu zárubku na parcelách EKN 3228/3 a E-KN 1291/3“  

pán Rastislav Poništ, bytom Radôstka č. 137 podal dodatočne daňové priznanie za lesné 

pozemky na Obec Radôstka za všetkých spoluvlastníkov a následne vyrúbenú daň uhradil 

z rezervného fondu na účet správcu dane najneskôr do 30. 06. 2022 za obdobie rokov 

2020, 2021 a 2022. Zároveň sa dohodli, že sa v roku 2022  stretnú a dohodnú sa, či sa 

bude spracovávať iba jedno daňové priznanie za predmetný zárubok pre rok 2023 

a ďalšie, alebo si každý známy vlastník podá daňové priznanie samostatne. Taktiež 
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požiadali Obec Radôstka, aby oslovila ostatných  známych vlastníkov, ktorí neboli 

prítomní na zasadnutí, aby sa vyjadrili k Uzneseniu č. 1 a č. 2/2022.  

Pán starosta požiadal poslancov o prípadne otázky, doplnenia k predloženej 

informácii. Zároveň požiadal o pripomienky a o zaujatie stanoviska.   

Pani Huláková – čo ideme robiť so zárubkami na rok 2022, ktoré ukončili svoju 

daňovú povinnosť k 31.12.2021; rok 2022 zasa nie je doriešený; obec prichádza o dane za 

lesné pozemky;  

Pán starosta – berieme informáciu na vedomie s alebo bez výhrady, pretože 

obhospodarovatelia lesa dostali úľavu na dani, rokovali na obecnom zastupiteľstva v januári, 

aj napriek tomu si neplnia veci. Sme tu na to, aby sme zabezpečovali príjem do obecného 

rozpočtu v súlade s platnými zákonmi.  

 

Pani Huláková - zárubkari nesplnili svoju povinnosť, nedodržali dohodu zo 

zastupiteľstva, je to neférové voči ľuďom, pretože sme zasa na začiatku, rok 2022 nie je 

vyriešený. 

 

Uznesenie č. 139/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

berie na vedomie 

informáciu o platení dane za lesné pozemky za roky 2020 až 2022 a podaných dodatočných 

daňových priznaní obhospodarovateľmi lesa v obci s pripomienkou, že niektorí 

obhospodarovatelia lesa – pán Jaroslav Fidermák, pán Milan Završan, pani Mária Košútová, 

pani Mária Šarochová nedodržali dohodu, ktorá vznikla na rokovaní obecného zastupiteľstvo 

dňa 21. 01. 2022, nakoľko podali dodatočné daňové priznanie za roky 2019, 2020 avšak 

súčasne uviedli zánik daňovej povinnosti k 31. 12. 2021.  Tým ukončili daňové priznania 

 a pre rok 2022 zárubky, ktoré obhospodarujú zostali nevysporiadané.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7   Záverečný účet obce Radôstka za rok 2021  

 

 Záverečný účet obce Radôstka za rok 2021 predniesla pani Šumská. Podrobne popísala 

príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu obce za rok 2021 a jeho plnenie.  

Obec zostavila celkový rozpočet obce na rok 2021 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona 

č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný.  

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol 

schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Radôstka dňa 27. 11. 2020 Uznesením 

č. 91/2020, bod A.  Rozpočet na príjmovej časti vo výške 460 253,00 EUR a na výdavkovej 

časti 460 253,00 EUR. Skutočné naplnenie príjmovej časti k 31.12.2021 bolo 368 341,69 

EUR a čerpanie na výdavkovej časti bolo 325 184,28 EUR.  
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Celkové hospodárenie tvorilo prebytok rozpočtu v sume 1 136,28 EUR  zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

Na základe uvedených skutočností bola navrhnutá tvorba rezervného fondu za rok 2021 vo 

výške 1 136,28 EUR na už schválené investičné programy obce.  

 

Z prebytku boli vylúčené finančné prostriedky v zmysle Zmluvy č. PHZ-OPK1-2019-

003242 s Ministerstvom vnútra SR na projekt „Rekonštrukcia obecného domu, časť 

hasičská zbrojnica – podlahy a dovybavenie objektu“, ktoré obec získala ako kapitálovú 

dotáciu vo výške 5 256,56 EUR, ktoré nečerpala.  

 

 Štefánia Kubalová predložila stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu Obce Radôstka 

za rok 2021, v ktorom uviedla, že je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami 

a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie obce a preto odporučila obecnému 

zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Zároveň 

predniesla správu z kontrolnej činnosti za rok 2021.  

 

Uznesenie č. 140/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

A/ schvaľuje: 

- Záverečný účet obce za rok 2021 a celkové hospodárenie obce bez výhrady. 

B/ schvaľuje 

- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 1.136,28 EUR na už schválené investičné programy obce.  

C/ berie na vedomie 

- stanovisko kontrolóra pani Štefánie Kubalovej k záverečnému účtu obce 2021, 

- správu z kontrolnej činnosti za rok 2021. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8   Rôzne, diskusia 

 

 Pán starosta podal v tomto bode rokovania informáciu, že predseda Národnej rady SR 

vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil 

rovnaký deň na ich konanie a to v sobotu 29. októbra 2022. Lehotu na určenie volebných 

obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných 

zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022. Pre nás vyplýva povinnosť schváliť počet poslancov 

a určiť volebný obvod, ako aj pracovný úväzok starostu obce v novom volebnom období.  
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Uznesenie č. 141/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

určuje 

v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 

– 2026 jeden volebný obvod pre celú obec.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 142/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka v zmysle § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

určuje 

v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. pre voľby poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Radôstke na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 počet poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Radôstka a to 7 (sedem) poslancov, ktorí budú zvolení v 

jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 143/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

určuje 

na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu 

obce Radôstka na celý úväzok (100%). 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Pán starosta uviedol, že bola doručená na obec žiadosť pána Antona Korenčíka, Radôstka 

č. 182 o finančný príspevok na rekonštrukciu kríža u Prachara. Prečítal žiadosť (celkové 

náklady by činili 1500,- €, práce prevádzajú svojpomocne ...). 

Poslanci uviedli, že nevedia o tejto aktivite, určite by prispeli aj súkromne, prípadne sa mohla 

vyhlásiť v kostole zbierka. Po diskusii bol navrhnutý príspevok vo výške 300,- € z rozpočtu 

obce.  

 

Uznesenie č. 143/2022  

Obecné  zastupiteľstvo Obce Radôstka  

schvaľuje 

žiadosť pána Antona Korenčíka, bytom Radôstka č. 182 o finančný príspevok na 

rekonštrukciu kríža v časti obce „u Prachara“ z rozpočtu obce vo výške 300,- €. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 9   Záver  

 

Pán starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17:45 hod. Ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva je naplánované na 09. 09. 2022.  

 

Zapísala: Martina Šumská  

        

Mgr. Kristína Gunčagová     Jaroslav Fekula                

zástupca starostu           starosta obce  

 

 

Overovatelia:     Alojz Vrana 

          Emília Huláková     


