
Z á p i s n i c a  č.  6 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  konaného 
dňa 13. decembra 2019 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 . 
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 obecné zastupiteľstvo je  uznášania schopné. 
      Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky a zároveň doplnila programu rokovania  o tieto body: 
 
      Čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov za obdobie od 1.1.2019 do  30.11.2019. 
      Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2020 . 
        
      Doplnený program  rokovania obecného zastupiteľstva  starostka obce predložila na 
schválenie. 
 
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 
   
Predložený program bol jednohlasne schválený. 
 
K bodu 2/             
 
Do návrhovej komisie starostka navrhla    Ing. Peter Čeremeta,  Erich Platko 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :        Knapová Anna,  Anna Godová, 
 
Zapisovateľkou bola poverená  :                   Luciková Libuša 
 
Výsledky hlasovania:      Prítomní:       7    
                                          Za:                 7   Ing. Peter Čeremeta, Peter Minďar, Erich                                               
                                                                      Ing. Patrik Sopirjak,Ivan Hnat, Anna Godová, 
                                                                      Anna Knapová 
                                          Proti:             0    
                                          Zdržal sa  :    0 
   
 



 
 
 
 
K bodu 3/  Čerpanie  príjmov a výdavkov rozpočtu   k 30.11.2019 
 
 
Starostka  a členovia obecného zastupiteľstva spoločne  prebrali  jednotlivé položky čerpania  
rozpočtu ako v príjmovej tak vo výdavkovej časti  k 30.11.2019.   
Starostka oboznámila s navýšením príjmov  o 7  tis. Eur na kamerový systém Vo výdavkoch 
sú zahrnuté náklady na nové vianočné ozdoby v počte 5 ks - padajúci dážď a  biele žiarovky. 
Na zdravotné stredisko do čakárne sú objednané nové stoličky. V tomto týždni bola 
prevedená oprava obecného rozhlasu v Horbe. Náklady budú vyfakturované do konca roka 
2019. 
Po rozprave poslancov starostka obce predložila VZN na schválenie. 
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 
Čerpanie a úprava  rozpočtu k 30.11.2019  bolo schválené hlasmi všetkých prítomných 
poslancov. 
 
 
K bodu 4/    Návrhu VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne   odpady    

a drobné stavebné odpady na území obce Radvaň nad Laborcom. 

 

Starosta obce predložila členom obecného zastupiteľstva  návrh VZN o miestnom poplatku za 
komunálny odpad. Miestne dane ostávajú na úrovni roka 2019. Poplatok za komunálny odpad 
je potrebné upraviť obec dopláca na vývoz komunálneho odpadu. Príjmy za odpad  v roku 
2019 činia 3540 € a výdavky 8 200 €. Starostka navrhuje  zvýšiť miestny poplatok  za 
komunálny odpad na osobu na 10 €/rok.  Právnické osoby Bistro Ajka – p. Glodová, 
Reštaurácia sv. Hubert - p. Juhas, GVP dostanú po  3 ks 240 l nádoby. Poplatok za vývoz 
jednej  nádoby  navrhuje vo výške 70.51 €. 
Po rozprave poslancov starostka obce predložila VZN  na schválenie. 
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 
 
Starostka konštatovala, že VZN č.8/2019  bolo jednohlasne schválené  s účinnosťou od 
1.1.2020. 
   
K bodu 5/  Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022.  
 
Starostka obce a členovia obecného zastupiteľstva podrobne prediskutovali  predložený návrh  
rozpočtu na rok 2020  s výhľadom na roky 2020 – 2022. 



Starostka informovala poslancov, že rozpočet oproti roku navýšený o 10 %,v súvislosti 
s navýšením platov zamestnancov vo verejnej správe od januára 2020  o 10 % týka sa to aj 
rozpočtu pre ZŠ s MŠ na originálne kompetencie školy - Materská škola, Školský klub, 
Školská jedáleň -  platy zamestnancov . 
Pre Telovýchovnú jednotu  navrhuje  poskytnúť dotáciu  vo výške 6 tis. € na činnosť 
futbalového klubu Družstevník Radvaň nad Laborcom. Predseda TJ objednal nové dresy. 
Starostka sa zmienila, že máme prisľúbené 1 sadu dresov pre mládež od p. Galisa  poslanca 
NR SR .   
Poslanec Ing. Peter Čeremeta hovoril o údržbe budovy na futbalovom  ihrisku, vyžaduje 
opravu, urobiť výpravky a prestriekať fasádu . 
 
Poslanec Ing, Sopirjak navrhol  vyčistiť priekopu od železničného priecestia po most je 
zanesená.  Poslanci  riešili aj pripomienku p. Priganca v Horbe, ktorý navrhuje urobiť šanec, 
aby odtekala voda. 
Poslanec p. Minďar Peter navrhuje zabezpečiť nivelag z ciest , zamerať a odviesť vodu od 
Priganca  Michala smerom ku Rudišinovi Jurajovi. 
Poslanec Ing. Čeremeta navrhuje vypracovať  rozpočet na údržbárske práce a zapracovať do 
rozpočtu a postupne začať s prácami na čistení spomínaných priekop. 
K návrhu rozpočtu na rok 2020 predložila hlavná kontrolórka odborné stanovisko, v ktorom 
zhodnotila reálnosť položiek a odporučila rozpočet na rok 2020 schváliť. 
Po rozprave bol predložený návrh rozpočtu na rok 2020  na schválenie. 
 
Bežné príjmy obce:                           609 151 €          Príjmy  RO     2200 € 
Bežné výdavky obce                         173 668 €  
Bežné výdavky  ZS s MS                 408 320  €     
Kapitálové  príjmy obce                      79 800 € 
Kapitálové výdavky obce:                 104 098 € 
Finančné operácie:                                5 064  € 
 
 
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 
Starostka konštatovala, že rozpočet  na rok 2020 schválený bez programovej štruktúry a berie 
na vedomie aj  viacročný rozpočet na  roky 2020-2022. 
 
K bodu 9/ Rôzne 
 
V rôznom starostka hovorila, že plánuje spoločné stretnutie s občanmi spojené s pohostením 
a kultúrnym programom dňa 31.decembra 2019 so začiatkom  o 15.00 hodine v kultúrnom 
dome.   S uvedeným návrhom členovia OZ súhlasili. 
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 



 
 
Interpelácie poslancov 
 
Poslankyńa Anna Godová sa dotazovala na  rozvody  optického telekomunikačného vedenia  
a taktiež aj na kanalizáciu obce.  
Starostka sa zmienila, že stredu bolo jednanie  na Obecnom úrade , zástupca Telecomu 
informoval , že spoločnosť Telecom, a.s.  bude v našej obci umiestňovať rozvody optického 
telekomunikačného  vedenia a  predpokladaný  dátum realizácie zriadenia optického 
pripojenia v našej obci  je  v roku  2020-2021. 
 
p. Špinder  hovoril , že  hlavná cesta je navýšená oproti prístupovému mostku k rodinnému 
domu čo spôsobuje pooblemový prístup osobným autom do dvoru. 
Upozornil  pani starostku, že za lávkou je vyhodených veľa plechoviek od piva je potrebné 
ich spratať. 
 
Po vyčerpaní  všetkých bodov programu rokovania, starostka obce poďakovala všetkým 
prítomným za účasť, zároveň  za prácu, ktorú odviedli v roku 2019 a popriala Veselé 
Vianočné sviatky a zasadnutie ukončila.. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :     Anna Knapová                 ........................................................ 
                    
                                              Anna Godová                  ....................................................... 
 
 
Zápisnicu vyhotovila:        Libuša Luciková                 ..................................................... 
 
 
 
 
 
V Radvani nad Laborcom, 13. decembra 2019        
 
                                                                                  Jana Svičinová 
                                                                                  starostka obce 
 
                                             
 
 


