
Z á p i s n i c a  č.  5 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  konaného dňa  
14. decembra 2018 na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny                 
Program :  podľa pozvánky, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 
 
      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom otvorila o 18.00 hodine 
a viedla starostka obce p. Jana Svičinová, ktorá privítala všetkých prítomných poslancov 
a hostí. Konštatovala, že zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom SNR č.369/1990 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 7 
poslancov, z celkového počtu  sedem, takže je uznášania schopné. 
 
       Za zapisovateľku  zápisnice bola poverená  pani Libuša Luciková. 
 
       Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky a zároveň doplnila programu rokovania  o tieto body: 
 
       Zriadenie komisii obecného zastupiteľstva 
       Plán kontrolnej činnosti  na rok 2019 
       Plán konania zasadnutí obecného zastupiteľstva  na rok 2019 
 
       Za doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka dala hlasovať. 
 
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      7    
                                         Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Anna Godová 
                                                                    Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,  
                                                                    Ing. Patrik Sopirjak 
                                          Proti:            0    
                                         Zdržal sa  :    0 
   
 
K bodu 2/             
 
Do návrhovej komisie starostka navrhla    Ing. Peter Čeremeta, Peter Mindar 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :        Knapová Anna, Platko Erich 
 
Zapisovateľkou bola poverená  :                   Luciková Libuša 
 
Výsledky hlasovania:      Prítomní:      7    
                                          Za:                       Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Anna Godová 
                                                                      Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,  
                                                                      Ing. Patrik Sopirjak 
                                          Proti:            0    
                                          Zdržal sa  :   0 
   
 



 
K bodu 3/  Zriadenie komisii obecného zastupiteľstva 
 
Starostka navrhuje zriadiť komisiu na ochranu verejného poriadku 
Členovia:  Peter Minďar, Ivo Hnat, Anna Godová, Peter Demeter 
Komisia pre kultúru a šport  
Ćlenovia :  Ing. Peter Čeremeta, Ing. Ptrik Sopirjak , Ing.  Anna Huňarová ,Libuša Luciková 
 
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      7    
                                         Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Anna Godová 
                                                                     Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,  
                                                                     Ing. Patrik Sopirjak 
                                          Proti:            0    
                                          Zdržal sa  :   0 
   
K bodu 4/  Plán kontrolnej činnosti na rok 2019 
 
Starostka oboznámila poslancov OZ  s plánom kontrolnej činnosti na rok 2019. Kontroly 
budú vykonávané raz mesačne. Cieľom kontroly bude kontrola postupov účtovania a stavu 
majetku v obci. Správy sa budú vyhotovovať štyrikrát do roka a to za každý kvartál . 
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      7    
                                         Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Anna Godová 
                                                                    Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,  
                                                                    Ing. Patrik Sopirjak 
                                          Proti:            0    
                                          Zdržal sa  :   0 
 
K bodu 5/  Plán konania  zasadnutí   obecného zastupiteľstva na rok 2019 
 
Starostka predložila členom obecného zastupiteľstva  plán zasadnutí na rok 2019. Hovorila, že 
obecné zastupiteľstvo sa ma konať raz za tri mesiace v zmysle zákona č.346/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení. V prípade riešenia vzniknutých situácii bude zvolane obecné 
zastupiteľstvo podľa potreby.  
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      7    
                                         Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Anna Godová 
                                                                    Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,  
                                                                    Ing. Patrik Sopirjak 
                                          Proti:            0    
                                          Zdržal sa  :   0 
 
 
K bod 6/ Schválenie VZN č.1/2018 o poplatkoch vyberaných obcou. 
 
Starostka požiadala členom obecného zastupiteľstva, aby vzniesli svoje dotazy prípadne 
pripomienky k predloženému návrhu VZN o poplatkoch vyberaných obcou. 
Starostka navrhla poplatok za skenovanie 0,10 €, poplatok za kar pre cudzích občanov 50 €, 
pre našich občanov 30 €.Poplatok za rebrík  1 deň zdarma a každý ďalší deň 2 €. 
Zapožičanie stanu malého 10 €, stredného  15 € a za veľký  stan poplatok vo výške 50 €. 
 



Poslankyňa Anna Godová navrhuje, aby  naši občania neplatili poplatok za kar. Poslanci 
navrhli ponechať poplatok vo výške 10 € aspoň na minimálne režijné výdavky. 
Poslanec p. Minďar sa vyjadril k miestnemu poplatku za zhotovenie dreva na Varte. 
Navrhol , že občania od súpisného  čísla č. 1 po súpisné č.194 môžu žiadať o zhotovenie 
dreva jedenkrát ročne na obývaný dom /jedno súpisné číslo/ za  poplatok   vo výške  35 €. 
p. Ing. Zubaľ sa dotazoval, prečo nemôžu to využívať aj občania z Horba.  
Zástupca obce p. Minďar Peter hovoril, že majú pasienky v Horbe, kde sa môžu uchádzať 
o zhotovenie dreva. 
Starostka požiadala členov obecného zastupiteľstva, aby hlasovali za schválenie VZN 
č.1/2018 o poplatkoch vybraných obcou, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      7    
                                         Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Anna Godová 
                                                                    Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,  
                                                                    Ing. Patrik Sopirjak 
                                          Proti:            0    
                                          Zdržal sa  :   0 
 
K bodu7/  Úprava rozpočtu k 30.11.2018 
 
 
Starostka a členovia obecného zastupiteľstva spoločne  prejednavali  a rozoberali jednotlivé 
položky rozpočtu jak v príjmovej tak vo výdavkovej časti. 
Poslanec Ing. Sopirjak sa dotazoval na položku z prenajatých pozemkov vo výške 3900 €, 
Starostka hovorila , že firma Diemil  bude platiť za prenájom trvalých trávnatých porastov. 
Poslanci sa dotazovali aj na odpredaj drevnej hmoty ako  pominulé roky. Starostka sa 
zmienila že zatiaľ sa neuvažuje s odpredajom pre cudzích odberateľov iba pre našich 
občanov. 
Starostka predložila  členom obecného zastupiteľstva  na schválenie rozpočtové  opatrenie 
č.1/2018 k 30.11.2018, ktoré tvorí prílohu zápisnice. 
 
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      7    
                                         Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Anna Godová 
                                                                    Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,  
                                                                    Ing. Patrik Sopirjak 
                                          Proti:            0    
                                          Zdržal sa  :   0 
 
K bodu 8/ Schválenie rozpočtu na rok 2019 
 
Starostka a členovia obecného zastupiteľstva podrobne prediskutovali  predložený návrh  
rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2019 – 2021. 
Celkové  príjmy :      
 Celkové príjmy :                             766 869,80  €   
Celkové výdavky:                            766 869,80  € 
Z toho:  výdavky obce                      351 709,46  € 
               výdavky RO -  ZŠ s MŠ    415 160,34  €        
 
Starostka hovorila, že podielové dane na rok 2019 sú už zverejnené  na  webe, celková výška 
227 602 € , navýšené oproti návrhu rozpočtu roka 2019.  Bežné výdavky oproti návrhu 
rozpočtu sú navýšené o 17 602 €, ktoré sú rozpočtované  na tieto výdavky,  na opravu   stropu 



v sobášnej sieni starostka rozpočtovala 1000 €,  na  čistenie priekop / šancov/   pri p. 
Svičinovej smerom k železničnej stanici a pri  pani Krábačovej 2200 €,  na vývoz  
a likvidáciu komunálneho odpadu  1500 €  a zvyšnú časť tvoria prostriedky  rozpočtované na  
kapitálové výdavky, ktoré budú použité ako spoluúčasť pri čerpaní projektov. 
Poslanec Ing. Sopirjak hovoril, že  šance  by mali byť udržiavané a vyčistené aj pri 
neobývaných domoch  pokiaľ bude dostatok pracovných síl na obecnom úrade. 
Starostka oboznámila členov obecného zastupiteľstva s dotáciami, ktoré budú realizované 
v roku 2019 ako kapitálové výdavky. 
Dotácia vo výške 30 tis. € poskytnutá z Úradu vlády SR bude použitá na výmenu okien 
a fasády na budove pošty. 
Dotácia vo výške 10 tis.. € poskytnutá z Úradu vlády SR na vybudovanie detského ihriska 
Dotácia  vo výške 50 tis. € poskytnutá z MŚ SR určená na riešenie havarijných situácii, 
rekonštrukcia plynovej kotolne na Základnej škole Michala Sopiru v Radvani nad Laborcom. 
Dotácia vo výške 28 900  € poskytnutá z MV SR určená na výstavbu hasičskej zbrojnice.,  
Ing. Peter Zubaľ sa dotazoval, že kto spracoval projekt na hasičskú zbrojnicu sú tam 
naplánované iba 2 solárne svietidlá dnu  a jedno vonku je to budova bez elektriny. V prípade 
garážovania hasičského auta treba tam aj  teplotu temperovať v zimných mesiacoch.. 
Starostka hoorilala, že uvedený problém preverí   a následne bude informovať. 
Poslanec Ing. Peter Čeremeta  predseda  futbalového klubu TJ Družstevník Radvaň nad 
Laborcom oboznámil  členov obecného zastupiteľstva s celkovým rozpočtom futbalového 
klubu na rok 2019  podľa jednotlivých kategórii. Kategória Žiaci  rozpočtovaná čiastka 2100 
€, kategória Dorast  1 950 €, a kategória Muži  8 600 €. Celkové výdavky 12 650 € z toho 
obec podporí futbalový klub  finančnou čiastkou  6000 €.  
Predložený návrh rozpočtu na rok 2019, ktorý tvorí prílohu zápisnice dala starostka členom  
obecného zastupiteľstva  dala hlasovanie: 
 
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      7    
                                         Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Anna Godová 
                                                                    Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,  
                                                                    Ing. Patrik Sopirjak 
                                          Proti:            0    
                                          Zdržal sa  :   0 
 
K bodu 9/ Rôzne 
 
V rôznom starostka žiadala členov obecného zastupiteľstva, aby sa vyjadrili k termínu, kedy 
sa bude robiť obecná zabíjačka. Členova obecného zastupiteľstva sa zhodli a termín stanovili 
na sobotu 29. decembra 2018. Starostka predložila tento návrh na hlasovanie : 
 
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      7    
                                         Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Anna Godová 
                                                                    Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,  
                                                                     Ing. Patrik Sopirjak 
                                          Proti:            0    
                                          Zdržal sa  :   0 
 
Poslanec Ing. Peter Čeremeta predseda komisie na ochranu verejného záujmu predložil 
členom obecného zastupiteľstva  oznámenie o funkcii, zamestnaní , činnosti a majetkových 
pomerov pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie za kalendárny rok 2017 starostky Jany 
Svičinovei  podľa čl.7 Ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 



funkcii verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa ústavný zákon č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných 
funkcionárov. 
 
V rôznom starostka hovorila o nevyhovujúcich podmienkach  bývania rómskych občanov 
konkrétne Petra Goroľa. Doporučila zakúpiť dve použité unimobunky. Pán Peter Minďar  
hovoril, že  po dohode so starostom obce Brestov nad Laborcom bol na obhliadku uvedených 
umimobunok, v Humennom firma Rentier cena  jednej  cca 300 €  plus dovoz , celkové 
náklady by činili cca 1000 €. Členovia obecného zastupiteľstva prediskutovali uvedený 
problém a zatiaľ sa nedohodli na spoločnom  stanovisku.  
 
 
Po vyčerpaní  všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 
účasť,  popriala  veselé vianočné sviatky a zasadnutie ukončila. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :     Anna Knapová             ........................................................ 
                    
                                            Erich Platko                  ....................................................... 
 
 
Zápisnicu vyhotovila:        Libuša Luciková              ...................................................... 
 
 
 
 
 
V Radvani nad Laborcom, 19. decembra 2018          
 
                                                                                  Jana Svičinová 
                                                                                  starostka obce 
 
                                             
 
 


