
Zápisnica č.3 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. augusta 2018 na 

obecnom úrade v Radvani nad Laborcom 

 

 

Prítomní:        podľa prezenčnej listiny 

                         Zasadnutia sa zúčastnil  občan obce  Vladislav Bednařík 

 

Program: 

       1. Otvorenie 

      a/ Schválenie programu 

      b/  Voľba návrhovej komisie 

      c/  Určenie overovateľov zápisnice 

      2. Informácia o projektoch 

      3. Prijatie úveru poskytnutého zo strany Prima banka na pred financovanie                                     
nenávratného finančného príspevku z  Poľnohospodárskej  platobnej agentúry na projekt „                         
Revitalizácia centra obce „ 

     4. Pre jednanie problematiky rómskych občanov zdržujúcich sa v obci 

     5. Príprava 6.ročníka súťaže vo varení guľášu 

    6. Rôzne 

    7. Dopyty poslancov 

    8. Záver 

 

 

K bodu 1/ 

        Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol  zástupca starostu p. Mindar 
Peter, ktorý privítal prítomných poslancov, Zároveň privítal aj občana obce  p. Bednaříka, 
ktorý sa zúčastnil na rokovaní obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu obce oboznámil 
členov obecného zastupiteľstva s programom rokovania, ktorý poslanci jednohlasne  
odsúhlasili.  

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  p. Anna Knapová,  p.Erich Platko 

 Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Ing. Anna Huňarová,  Ing, Patrik Sopirjak 

Predložené návrhy boli jednohlasne schválené. 



K bodu 2/   

  

        Zástupca starostu obce  informoval , že zmluva o dielo na zhotovenie tribúny  je 
podpísaná zástupcom obce . Dodávateľom je PESMENPOL spol. s .r. o. Železničiarska 16, 
Prešov ,predmetom zmluvy je dodanie a montáž 4-rad.prestrešnej tribúny ktorá by mala 
byť dodaná  a namontovaná do konce mesiaca  augusta 2018.       

K bodu 3/ 

Projekt Revitalizácia centra obce  -   Z 5 objektov  je vy súťažený  jeden objekt . Ide 
o úpravu priestorov pred obecným úradom. Zástupca obce zajtra 28.8.2018 o 10.hod. 
odovzdá stavenisko firme Ramstav.  Je potrebné vybaviť úver z Prima banky na pre 
financovanie nenávratného finančného príspevku poskytnutého z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov. Zástupca predložil poslancom návrh na  prijatie 
úveru vo výške 93.257.60 € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko. 

Hlasovanie poslancov:    Za hlasovalo 7 poslancov   

Prijatie úveru jednohlasne schválené. 

Zástupca obce  hovoril aj o projekte na Zberný dvor zo strany obce je potrebné na základe 
výzvy  doplniť  chýbajúce  údaje na Ministerstvo Životného prostredia Bratislava.      

 K bodu 4/ 

Poslanci sa zaoberali rómskou problematikou – Rómovia, ktorí sa zdržujú    na súpisnom 
čísle 125 u Danka Miroslava už dlhšiu dobu. Nie sú občanmi obce nemajú trvalý pobyt. 

Poslanci doporučujú zvolať komisiu na ochranu verejného poriadku  a doriešiť tento 
problém nakoľko dochádza k sťažnostiam zo strany našich občanov.    

K bodu 5/ 

Zástupca starostu obce informoval poslancov, že dňa 22.septembra 2018 sa uskutoční 
6.ročník súťaže vo varení guľáša. Súťaž vo varení bude na  ihrisku, nakoľko sa má započať 
s prácami pred obecným úradom s súvislosti s projektom „ Revitalizácia centra obce.   „ 

Predpokladané náklady predstavujú čiastku 551 € . Súťaže sa zúčastní 9 družstiev. Poslanec 
Ing. Sopirjak hovoril, že treba zabezpečiť viac pohárov a misiek na  uvedenú akciu. 

Hlasovanie poslancov: Za hlasovalo 7 sedem  - Návrh  odsúhlasený.     

K bodu 6/ 

Poslanci sa zaoberali žiadosťou o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie 
Obchodné meno ORION TIP , s. r. o.  pre Bistro Božena Glodová Radvaň nad Laborcom 
č.120.Predmet podnikania prevádzkovanie stávkových hier . Obec nemá vydané VZN podľa 
zákona 171/2005 Z. z. vzťahujúce sa na stávkové hry. 

Hlasovanie poslancov:  Za hlasovalo 7 sedem          

 

 



K bodu 7/ 

Poslankyňa Ing. Huňarová Anna   sa dotazovala či nie sú nejaké výzvy na chodníky, pretože 
bolo by dobre, aby bol chodník v Horbe  ku škole, pretože je ohrozená bezpečnosť detí 
cestou do školy  a taktiež  aj ohrozená bezpečnosť občanov. 

Zástupca predložil žiadosť p. Demetera Vojtecha na odkúpenie  starej miešačky na 
súčiastky  za šrotovú cenu 20 €. 

Hlasovanie poslancov : Za hlasovalo 7 sedem poslancov 

Do diskusie sa prihlásil aj  Vladislav Bednařík, ktorý sa zmienil o projekte Revitalizácia 
centra obce , že pozostáva z viacej objektov. Hovoril o miestnych komunikáciách musia byť 
vo vlastníctve obce  v prípade čerpania eurofondov musia byť majetkovo  právne vys- 
poriadané Miestna komunikácia ku  p. Lucikovej nie je vysporiadaná na liste vlastníctva sú 
vedení vlastníci. Konkrétne aj p. Minďar Peter  je vlastníkom parciel, ktorý hovoril, že dal 
súhlas na vysporiadanie. 

Dotazoval sa , prečo sa nezverejňujú dokumenty na webovej stránke obce, pozvánka na 
zasadnutie obecného zastupiteľstva nebola zverejnená včas na úradnej tabuli. Zmienil sa aj 
o zákone č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  k informáciám. 

 

   Po vyčerpaní programu zástupca starostu poďakoval prítomným poslancom za účasť 
a zasadnutie ukončil. 

 

  Overovatelia   ........................................ 

                             ........................................... 

 

                                                                                                          Peter Minďar 

                                                                                                          zástupca starostu 


