Z á p i s n i c a č. 2
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom konaného dňa
18. júna 2019 na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Poslanec p. 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.

Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky a zároveň doplnila program rokovania o schválenie organizačného poriadku
obecného úradu obce Radvaň nad Laborcom Za doplnený program zasadnutia obecného
zastupiteľstva starostka dala hlasovať.
Výsledky hlasovania:

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

K bodu 1/
Do návrhovej komisie starostka navrhla

Erich Platko, Anna Knapová

Za overovateľov zápisnice boli určení :

Ing. Peter Čeremeta, Ivan Hnat

Zapisovateľkou bola poverená :

Luciková Libuša

Výsledky hlasovania:

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

K bodu 2/ Príprava 640.výročia prvej písomnej zmienky o obci
Starostka vyzvala pána Sotáka, aby poinformoval poslancov obecného zastupiteľstva
o priebehu a príprave 640.výročia prvej písomnej zmienky obce Radvaň nad Laborcom.
Navrhuje, aby bolo zvolané slávnostné zasadnutie na základe pozvánky. Pozvať zástupcov
jednotlivých spoločenských organizácii pôsobiacich v našej obci, funkcionárov obce,
duchovných a spoluobčanov, aby sme si spoločne pripomenuli ako bolo, ako je a ako bude
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 pamätnicu obce Radvaň nad Laborcom. Starostka sa vyjadrila, že
k uvedenému bude ešte zvolané mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a zároveň
bude spracované aj financovanie.
Poslankyňa Godová navrhuje pozvať aj MUDr. Gubu, ktorý pôsobil dlhé roky v našej obci
a taktiež pozvať aj najstaršieho občana obce.
Poslanci uvedený návrh p. Sotáka vzali na vedomie a súhlasili s takýmto priebehom .
K bodu 3/ Schválenie záverečného účtu za rok 2018
Pani starostka podrobne oboznámila poslancov s celoročným hospodárením obce za rok 2018
podľa príjmov a výdavkov a stanoviskom hlavnej kontrolórky,
ktorá
na základe
predloženého návrhu Záverečného účtu obce za rok 2018 skonštatovala, že spĺňa zákonné
náležitosti podľa ustanovení § 16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy . Odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť Záverečný účet za rok 2018 bez
výhrad. Záverečný účet tvorí prílohu zápisnice.
Výsledky hlasovania: Prítomní: 6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Anna Godová,
Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak
Proti:
0 zdržal sa : 0
Starostka skonštatovala, že záverečný účet bol jednohlasne schválený.
K bodu 4 / Schválenie štatútu obce Radvaň nad Laborcom
Starostka predložila Štatút obce na schválenie, k predloženému návrhu poslanci nemali
pripomienky. Štatút bol jednohlasne schválený.
Výsledky hlasovania

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

K bodu5/ Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce
Predložený rokovací poriadok, ktorý bol poslancom predložený bol predložený na schválenie
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Anna Godová,
Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak
Proti:
0, zdržal sa : 0
Starostka skonštatovala, že bol jednohlasne schválený.

K bodu 6/ Schválenie organizačného poriadku obce
Starostka predložila poslancom na schválenie organizačný poriadok obce, z dôvodu zrušenia
funkcie prednostky obecného úradu. Poslankyňa Godová sa dotazovala, ohľadom danej
funkcie prednostky. Starostka obce vysvetlila, že bol vytvorený medzičlánok riadenia medzi
funkciou starostu obce a pracovníka obecného úradu.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Anna Godová,
Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak
Proti:
0, zdržal sa : 0
Starostka skonštatovala, že bol jednohlasne schválený.

K bodu 7/ K zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu,
ktorý obec užíva.
Starostka vyzvala poslancov, aby sa vyjadrili k predloženým podkladom ohľadom
hospodárenia a nakladania s majetkom obce a zároveň poukázala, že na chybu v §3 bod 8 –
kde má byť uvedený § 11 – Priamy predaj majetku obce. Následne v § 6 bode 4 má byť
správne uvedený ods.4 nie odsek 3. Ešte došlo k úprave §7 bod 6 – má byť uvedený odsek 4
nie odsek 3 ako bolo uvedené v pôvodných materiáloch.
Pán Bednařik sa dotazoval, ohľadne daných dokumentov, prečo neboli zverejnené, nakoľko
sa nemohli s nimi vopred oboznámiť. Ing. Zubaľ sa dotazoval k §11 Priamy predaj majetku,
ako bude obec postupovať pri výbere kupujúceho.
Starostka dané podklady predložila iba poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí majú dané
predložené dokumenty schváliť v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Anna Godová,
Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak
Proti:
0, zdržal sa : 0
Starostka skonštatovala, že bol jednohlasne schválený.

K bodu 8/ Informácia o aktuálnych projektoch
Starostka obce hovorila, že fasáda na budove pošty je ukončená. Budú pokračovať stavebné
práce v interiéri ( stierky, el. rozvody ). V uvedenej budove sa plánuje zriadiť miestnosť pre
spoločenské organizácie, ktoré pôsobia v obci, pamätnú izbu a miestnosť pre služby občanom
( napr. kaderníctvo).
Dokončená revitalizácia centra obce, po preplatení PPA bude úver vyplatený.
MAS – Laborec sa zapája do rôznych výziev – obec žiadala finančné prostriedky na zriadenie
parkoviska pri zdravotnom stredisku. Obec môže získať dotáciu až do výšky 18 000 Eur.
K danému projektu je potrebné vysporiadať pozemok, ktorý je vo vlastníctve p. Čornaničovej,
ktoré je ochotná odpredať pozemok v cene 1,50 Eur/m2.

Ide o pozemok o výmere 641 m2 a celková čiastka pozemku činí 961,50 Eur. Parkovisko je
potrebné zriadiť z bezpečnostného hľadiska, nakoľko na ceste parkuje veľa osobných áut.
Starostka žiadala poslancov, aby sa vyjadrili ku kúpe daného pozemku. Poslanci
s predloženým návrhom súhlasili.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Anna Godová,
Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak
Proti:
0, zdržal sa : 0
Starostka skonštatovala, že bol jednohlasne schválený.
K bodu 9/ Schválenie prevádzkového poriadku detského ihriska

Starostka hovorila, že detské ihrisko je dokončené. Je potrebné ešte urobiť oplotenie kvôli
bezpečnosti detí. Ing. Čeremeta navrhol, že uvedené oplotenie urobí kovové nie drevené.
Starostka predložila na schválenie prevádzkový poriadok detského ihriska.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Anna Godová,
Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak
Proti:
0, zdržal sa : 0
Starostka skonštatovala, že bol jednohlasne schválený.
K bodu 10/ Rôzne

Starostka obce tlmočila požiadavku riaditeľky školy, ktorá chce odmeniť najlepších žiakov
školy za dosiahnuté dobré výsledky a reprezentáciu školy výletom do Košíc na Školfest 3.
ročník – Najväčší JUNIÁLES v Košiciach, ktorý sa bude konať 26. júna 2019. Žiada o úhradu
prepravy autobusom na danú akciu do Košíc do výšky 200,- Eur.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Anna Godová,
Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak
Proti:
0, zdržal sa : 0
Starostka skonštatovala, že bol jednohlasne schválený.

V ďalšom bode sa starostka zmienila, že 22.júna 2019 organizuje Poľovnícke združenie Líška
v spolupráci s obcou a školou stretnutie detí s rodičmi pri príležitosti MDD. Oboznámila
poslancov o potrebe schválenia finančného príspevku vo výške 300,- Eur na zabezpečenie
tejto akcie.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 6
Za:
6 Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Anna Godová,
Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak
Proti:
0, zdržal sa : 0
Starostka skonštatovala, že bol jednohlasne schválený.

Starostka sa zmienila, že revitalizácia centra obce je ukončená, ale elektrické stĺpy pred
obecným úradom by trebalo vymeniť. Je potrebné preveriť cenové ponuky pre dané stĺpy
prípadne iné osvetlenie, ktoré by bolo vhodné pred obecný úrad.

Poslankyňa p. Godová tlmočila požiadavku pána Styrčáka, aby pri kosení pomníkov na
cintoríne kládli väčší dôraz pri kosení, aby nedochádzalo k znečisteniu. V druhých obciach
pracovníci zabezpečujú aj hrabanie cintorínov.
Poslanec Ing. Sopirjak hovoril, že je potrebné zabezpečiť vykosenie chodníka od lávky po
školu. Poslanec Hnat požadoval dokončiť vykosenie prohonu.
Pán Bednaŕik hovoril, že občania vypúšťajú septiky priekopy sú zanesené nánosmi. Je
potrebné umiestniť kocky ako som už o tom jednal aj pani starostkou.
Starostka sa zmienila, že Biľanku treba vyčistiť sú tam nánosy. Starostka hovorila o stretnutí
s pánom Latom budú robiť úpravu toku Laborca vo Volici, prípadne urobia aj u nás.
Pán Bednařik sa dotazoval, na základe čoho bolo vybratá firma KAPAX pre požiarnu
zbrojnicu. Ide o firmu, ktorá má 0 zamestnancov. Prečo to nebolo zverejnené na webovom
sídle obce. Pani starostka hovorila, že, zákazky a verejné obstarávanie obec robí v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom odborne spôsobilej osoby , ktoré sú
zverejnené na portáli UVO. Ing. Zubaľ sa dotazoval, kde boli vyvezené sutiny od obecného
úradu pri revitalizácii centra obce , bolo neoprávnené vyfakturovaných 2.600 €, sutiny boli
vyvezené za ihrisko.
Pán Bednařik sa pýtal, že prečo sa nerobí výberové konanie na oplotenie detského ihriska.
Poslanec Ing. Čeremeta sa zmienil, že to urobí na vlastné náklady.
Pán Bednařík sa dotazoval, kto má na starosti registratúru a archív, že doposiaľ mu neboli
poskytnuté požadované zápisnice.
Pani starostka informovala menovaného, že zápisnice, ktoré boli na obecnom úrade boli
sprístupnené a zápisnice, ktoré neboli sprístupnené sa na obecnom úrade nenachádzajú.
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončila.
Overovatelia zápisnice :

Ing. Peter Čeremeta
Erich Platko

Zápisnicu vyhotovila:

Libuša Luciková

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

V Radvani nad Laborcom, 21.júna 2019
Jana Svičinová
starostka obce

