Z á p i s n i c a č. 1
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom konaného dňa
26. marca 2019 na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Poslanec Peter Minďar neprítomný z dôvodu práceneschopnosti
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 6
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 program rokovania o podanie informatívnej správy o príprave
a priebehu osláv 640.výročia prvej písomnej zmienky obce Radvaň nad Laborcom.
Za doplnený program zasadnutia obecného zastupiteľstva starostka dala hlasovať.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, , Anna Godová
Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,
Ing. Patrik Sopirjak
Proti:
0
Zdržal sa :
0

K bodu 1/
Do návrhovej komisie starostka navrhla

Anna Godová, Ing.Patrik Sopirjak

Za overovateľov zápisnice boli určení :

Knapová Anna, Platko Erich

Zapisovateľkou bola poverená :

Luciková Libuša

Výsledky hlasovania:

Prítomní:
6
Za:
6
Ing. Peter Čeremeta, , Anna Godová,
Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,
Ing. Patrik Sopirjak
Proti:
0
Zdržal sa : 0

K bodu 2/ Príprava osláv 640.výročia obce Radvaň nad Laborcom
Starostka vyzvala pána Sotáka, aby poinformoval poslancov obecného zastupiteľstva
o pripravovaných oslavách 640.výročia prvej písomnej zmienky obce Radvaň nad Laborcom.
Navrhuje, aby bolo zvolané slávnostné zasadnutie na základe pozvánky. Pozvať zástupcov
jednotlivých organizácii pôsobiacich v našej obci a spoluobčanov nad 60 rokov. Oslavy by
sa konali piatok 16.augusta 2019. V priestoroch kultúrneho domu by sa urobila výstava
starých fotografií našich občanov z rôznych príležitosti. Pán Soták sa zmienil, že ľudia majú
záujem o knihu o obci Radvaň nad Laborcom. Taktiež hovoril o vydaní kalendára
s fotografiami jednotlivých organizácií / napr. budova zdravotného strediska, pošty,
reštaurácií v obci /. Poslanci vzali na vedomie návrh pána Sotáka o pripravovaných oslavách.
Starosta sa vyjadrila, že k uvedenému bude ešte zvolané mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva a zároveň bude spracované aj financovanie.
K bodu 3/ Schválenie VZN č. 1/2019 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a Domu
smútku obce Radvaň nad Laborcom
Starostka oboznámila poslancov s VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska a požiadala
poslancov, aby vzniesli svoje pripomienky.
Ing. Zubaľ sa dotazova , kto vykonáva dezinfekciu chladiaceho zariadenia v dome smútku.
Článok 10 VZN špecifikovať do akej hĺbky kopať hrob
Článok 11 bod - prenájom hrobového miesta pre občanov obce Radvaň nad Laborcom
s trvalým pobytom poplatok 0 eur, rodáci obce Radvaň nad Laborcom , ktorí nemajú trvalý
pobyt jednorazový poplatok vo výške 100 eur.
Článok 14 bod 3 - určiť konkrétne, kde sa bude vyvážať zvyšný kameň a ostatný materiál
Pani starostka hovorila, že dezinfekciu bude prevádzať konateľ firmy Eesteem, ,odborným
zástupcom Rastislavom Valalikom. Uvedené pripomienky budú zapracované do VZN.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
6
Za:
6
Ing. Peter Čeremeta, Anna Godová, Ivan Hnat
Anna Knapová, Erich Platko, Ing.Patrik Sopirjak
Proti:
0
Zdržal sa : 0

K bodu 4 /Schválenie VZN č.2/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce
Starostka oboznámila poslancov s VZN a hovorila, že pred obecným úradom po ukončení
revitalizácie centra bude umiestnených
6 informačných tabúl , ktoré budú slúžiť
k uvedenému účelu.
Požiadala poslancov, aby hlasovali :
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:
6

6

Proti:
Zdržal sa :

0
0

Ing. Peter Čeremeta, Anna Godová, Ivan Hnat
Anna Knapová, Erich Platko, Ing.Patrik Sopirjak

K bodu 5/ Schválenie VZN č.2/2019 o umiestňovaní plagátov na území obce
Starostka taktiež hovorila, že na plagáty bude slúžiť informačná tabuľa obce. Uvedené VZN
predložila poslancom na schválenie.
Výsledky hlasovania: Prítomní:
6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, , Anna Godová
Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,
Ing. Patrik Sopirjak
Proti:
0
Zdržal sa : 0

K bodu 6/ Schválenie zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Starostka žiadala poslancov, aby sa vyjadrili svoje pripomienky:
Poslanec Ing. Sopirjak sa prihlásil ako prvý konštatoval, že odmena sa mu zdá vysoká
doporučuje znížiť odmenu za zasadnutie a do počtu započítavať aj obecné akcie, ktoré
organizuje obec, kde sú poslanci nápomocní ako napr. festival, Deň matiek , zabíjačka a iné.
Ing. Čeremeta navrhol, aby sa v zásadách odmeňovania uviedlo za každú účasť na riadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena vo výške 50 eur v hrubom. Ostatné budú bez
odmeny. S týmto návrhom súhlasili aj poslanci Hnat, Platko, Knapová.
K odmene zapisovateľovi vyslovil pripomienku opäť poslanec Ing. Sopirjak, odmenu treba
znížiť nakoľko sa spracováva v pracovnej dobe.
Pripomienku vzniesol poslanec Hnat, že prečo by nemala byť odmenená takou odmenou aj
zapisovateľka, nakoľko berie účasť na obecných zasadnutiach spoločne s poslancami.
Starostka predložila zásady odmeňovania poslancov na schválenie:
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

6
4

Proti:
1
Zdržala sa 1

Ing. Peter Čeremeta,, Anna Knapová
Erich Platko, Ivan Hnat,
Ing. Patrik Sopirjak
Anna Godová

K bodu7/ Informácia o aktuálnych projektoch
Starostka informovala poslancov o týchto projektoch :
- Vypracovaná projektová dokumentácia na kamerový systém - 8 kamier. Celková
výška projektu predstavuje čiastku 30 tis.€,, na ktorú bude potrebná aj spoluúčasť
obce. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov zaslaná ma Ministerstvo vnútra
SR
Poslankyňa Godová sa dotazovala na rozpočet a dodávateľa kamier.
Ing. Zubaľ hovoril, že systém treba zakúpiť aspoň na 20 kamier, aby sa mohli
postupne doplňovať
- žiadosť odoslaná na Ministerstvo financií SR na individuálne potreby obce účel
žiadosti oprava stropu a interiéru sobášnej miestnosti a vymaľovanie vstupnej chodby
do kultúrneho domu.
- žiadosť zaslaná na Úrad vlády - vybavenie výstroje členov nášho futbalového klubu

-

-

žiadosť bola zaslaná na Prešovský samosprávny kraj a Úrad vlády o pridelenie
finančných prostriedkov na XXI. Radvanské slávnosti, ktoré sa budú konať
v mesiaci august 2019.
na opravu fasády na budove pošty je potrebné zakúpiť polystyrén, nie je to
rozpočtované a zároveň je potrebné opraviť obidva komíny, nakoľko sú rozpadnuté.

Predpokladané náklady na zakúpenie polystyrénu hr. 5 predstavujú cca 1590 €.
Poslanec Ing. Čeremeta Peter doporučuje vyzvať Telekomunikácie, aby preložili kábel
z budovy pošty , nech prepoja kábel po stĺpoch nakoľko sa v tomto období bude prevádzať
rekonštrukcia fasády.
Výsledky hlasovania: Prítomní:
6
Za:
6
Ing. Peter Čeremeta, , Anna Godová ,
Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,
Ing. Patrik Sopirjak
Proti:
0
Zdržal sa : 0
K bodu 8/ Príprava osláv Dňa matiek
Deň matiek pripravíme na 12. mája 2019 t. j. v nedeľu so začiatkom o 14. hodine. Kultúrny
program pripravia žiaci našej Základnej školy a žiaci Umeleckej školy z Medzilaboriec.
Budú zabezpečené kvety a pohostenie pre matky ako po minulé roky.
Výsledky hlasovania: Prítomní:
6
Za:
6
Ing. Peter Čeremeta, , Anna Godová
Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,
Ing. Patrik Sopirjak
Proti:
0
Zdržal sa : 0
K bodu 9/ Rôzne
V rôznom starostka oboznámila poslancov s dopytom občanov, že v Dome smútku je slabé
osvetlenie treba to doriešiť zakúpením a namontovaním výkonnejších svietidiel .
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, , Anna Godová
Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,
Ing. Patrik Sopirjak
Proti:
0
Zdržal sa : 0

V ďalšom bode hovorila, že tuje pri cirkvi sú poškodené zverou treba ich odstrániť.
Poslankyňa Godová sa zmienila o stave skalky v parku treba vyzvať dodávateľa, kto to
vykonával nech to upraví, je to na výsmech.
Poslankyňa Godová tlmočila pripomienku občana nech nepoužíva služobné auto na
súkromné účely.
Pani starostka to odôvodnila tým, že svoje súkromné auto v tom období mala v oprave.

Ďalej starostka informovala poslancov , že 31.3.2019 v nedeľu bude odovzdaná doužívania
futbalová tribúna za účasti poslanca NR SR Dušana Galisa. Po odovzdaní sa odohrá futbalový
zápas medzi TJ Radvaň nad Laborcom a FK Habura.
Starostka navrhla poslancov schváliť poplatky za predajné stánky a umiestnenie rôznych
detských atrakcii na Radvanské slávnosti. Poplatok za predajný stánok 20 € a za umiestnenie
detských atrakcií 30 €.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

6
6

Ing. Peter Čeremeta, , Anna Godová
Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat,,
Ing. Patrik Sopirjak

Proti:
0
Zdržal sa : 0
Dopyty poslancov
Ing. Zubaľ, Kozár Michal sa dotazovali v akom riešení sú naše pripomienky, ktoré boli
vznesené pri prvom stretnutí dotknutých strán pri začatí územného konania o umiestnení
stavby Radvaň nad Laborcom – zásobovanie pitnou vodou.
Starostka hovorila, že stanoviska a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli
skoordinované a zahrnuté do územného rozhodnutia. Po vydaní územného rozhodnutia bude
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice jednať s každým dotknutým vlastníkom
ohľadom vlastníckych vzťahov pozemkov buď prenájmom alebo odkúpením.
Pripomienky občanov:
Ďalšiu pripomienku vzniesol Kozár Michal - voda steká z hlavnej cesty na ich cestu.
Navrhuje uvedený problém doriešiť s Okresnou správou ciest Medzilaborce, urobiť prepust
Ing. Zubaľ - sa dotazoval, prečo sa nezverejňovali na web stránke podrobné rozpočty pri vy
súťažení ponuky projektu Revitalizácie centra obce Radvaň nad Laborcom.
Ing. Zubaľ – navrhuje dohodnúť s firmou Fura vývoz zmiešaných plastov jedenkrát mesačne.
Ing. Zubaľ sa pýtal z akej výmery platia dane Farma Laborec.
Poslanci navrhli vyzvať občanov cestou miestneho rozhlasu, aby si vyčistili priekopy pred
svojim priedomím nakoľko sa blížia Veľkonočné sviatky.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončila.
Overovatelia zápisnice :

Anna Knapová
Erich Platko

Zápisnicu vyhotovila:

Libuša Luciková

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

V Radvani nad Laborcom, 5.apríla 2019
Jana Svičinová
starostka obce

