
Z á p i s n i c a   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  

 konaného dňa 5. mája 2020 na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom 

 

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania podľa pozvánky, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

K bodu 1 Otvorenie,  schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom otvorila a viedla starostka obce p. 

Jana Svičinová, ktorá privítala 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 je uznášania schopné. Minútou ticha si 

poslanci uctili pamiatku zomrelého poslanca Petra Minďara. 

Starostka obce predniesla návrh programu  rokovania obecného zastupiteľstva  podľa 

pozvánky, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli. Program rokovania obecného zastupiteľstva  

bol  jednohlasne  schválený.  

Za:       6        Ing. Peter Čeremeta,  Anna Godová,  Anna Knapová,  Erich Platko, Ivan Hnat 

                       Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                 

Do návrhovej komisie boli určení: Ing. Čeremeta,  Hnat,  Platko, 

Za overovateľov  zápisnice:  Anna Knapová,  Anna Godová, 

Za zapisovateľku bola poverená:   Libuša  Luciková 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        6     Ing. Peter Čeremeta, Anna Godová, Anna Knapová, Erich Platko, Ivan Hnat. 

                     Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                 

 



K bodu 2/ Nastúpenie náhradníka  na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva  -   

zloženie sľubu 

Po smrtí poslanca Petra Minďara sa uvoľnil mandát na poslanca obecného zastupiteľstva. Na základe 

zápisnice Okrskovej volebnej komisie v Radvani nad Laborcom z výsledkov volieb do orgánov 

samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018 prvým náhradníkom do obecného zastupiteľstva  bol Ing. 

Peter Zubaľ s platným počtom hlasov 109, ktorého žiadam o zloženie sľubu poslanca, aby sa mohol ujať 

funkcie poslanca obecného zastupiteľstva. 

Ing. Peter Zubaľ zložil zákonom predpísaný sľub poslanca, ktorý potvrdil svojím podpisom. 

K bodu 3/ Poverenie poslanca OZ zastupovaním starostky obce v zmysle zákona č. 369/1990 

Keďže nebohý poslanec p. Minďar vykonával funkciu zástupcu obce, tak v zmysle §13 ods.3 zákona č. 

369/1990 o Obecnom zriadení poverujem za zástupcu starostky obce Ing. Petra Čeremetu. Toto 

poverenie je účinné od 05.05.2020. Predložený návrh starostky obce  bol predložený na schválenie. 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e  poverenie poslanca  Ing. Petra 

Čeremetu zastupovaním starostky obce Radvaň nad Laborcom. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:    4      Erich  Platko, Ivan  Hnat,  Anna Knapová, Ing. Sopirjak Patrik 

Proti :  0 

Zdržal sa:  Ing. Peter Zubaľ,   Anna Godová       

    

K bodu 4/ Schválenie plánu rokovania obecného zastupiteľstva na rok 2020 

Starostka predložila poslancom plán zasadnutí na rok 2020. Podľa spracovaného plánu prvé zasadnutie 

bolo plánované na 24.03.2020, ale v súvislosti s mimoriadnou situáciou a opatreniami vydanými 

hlavným hygienikom SR boli zakázané spoločenské podujatia. Na základe opatrenia ÚVZ SR zo dňa 

20.04.2020 bolo povolené  konanie  obecného zastupiteľstva  bez verejnosti. Vyzvala poslancov, aby 

sa vyjadrili k predloženému plánu.  

Ing. Zubaľ navrhol, aby sa obecné zastupiteľstva konali raz mesačne, aby boli poslanci detailne 

oboznamovaní s činnosťami obecného úradu. Ostatní poslanci, skonštatovali, že stačia štyri zasadnutia, 

ktoré sú povinné zo zákona o Obecnom zriadení. V prípade potreby bude rokovanie obecného 

zastupiteľstva zvolané aj mimo stanovených termínov.  

Predložený návrh bol predložený na schválenie. Plán zasadnutí na rok 2020 bol schválený. 

Hlasovanie poslancov:   

ZA:        4     Ing. Peter Čeremeta, Erich  Platko,  Anna Knapová, Ivan Hnat 

Proti:     0 

Zdržali sa:  Anna Godová,  Ing. Patrik Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 



K bodu 5/ Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce 

Starostka informovala poslancov obecného zastupiteľstva, že v júni končí volebné obdobie kontrolórky 

obce. V zmysle zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v zmysle §18a  vyhlasuje voľbuvé konanie 

hlavného kontrolóra na ďalšie obdobie. Deň konania voľby hlavného kontrolóra uverejní na úradnej 

tabuli a spôsobom mieste obvyklom najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, tak aby sa voľba 

vykonala počas posledných 60-tich dní funkčného obdobia doterajšieho kontrolóra. Voľba hlavného 

kontrolóra sa  bude konať 23.júna 2020. 

Ing. Zubaľ sa dotazoval na predpoklady, ktoré má spĺňať funkcia hlavného kontrolóra. Starostka sa 

zmienila, že uchádzači o túto funkciu predložia požadované doklady  stanovené  v zákone o obecnom 

zriadení. 

Hlasovanie poslancov:   

Za:      7             Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Ivan Hnat, Anna Godová, Anna Knapová 

                      Ing. Patrik Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 

Proti :   0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo obec Radvaň nad Laborcom  vyhlasuje v zmysle § 18a, ods. 2 zákona SNR 

č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra na deň 

23.6.2020 o 18.00 hodine na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

K bodu 6/ Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov pri výkone verejnej 

funkcie za rok 2019 

Poslanec  Ing. Peter Čeremeta oboznámil členov obecného zastupiteľstva s uvedeným oznámením. 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  b e r i e   n a   v e d o m i e : 

Oznámenie o funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie  

za kalendárny rok 2019 starostky obce Jany Svičinovej  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 doplna ústavný zákon č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

verejných funkcionárov.   

 K bodu 7/ Určenie pozemkov  vhodných na náhradnú výsadbu drevín 

Starostka informovala členov obecného zastupiteľstva  o pozemkoch, ktoré sú vhodné na 

náhradnú výsadbu vedené na základe § 48 ods.3 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov. Každý žiadateľ o výrub drevín musí zabezpečiť 

i náhradnú výsadbu drevín . Pokiaľ nie je možné zabezpečiť túto výsadbu na pôvodnom 

pozemku   na tom určenom, vykoná to na  pozemkoch  určených obcou. Ide o tieto pozemky 

p. číslo C 313, C 425, C  502/2, C 572/1 a parcela E 887 k. Radvaň nad Laborcom  . 



Hlasovanie poslancov: 

Za:    7           Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Ivan Hnat, Anna Godová, Anna Knapová 

                      Ing. Patrik Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 

Proti :  0 

Zdržal sa : 0         

K bodu 8/ Informácia o opatreniach v súvislosti s epidémiou COVID - 19      

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie šírenia koronavírusu starostka obce zvolala 

zasadnutie krízového štábu obce, ktorého členmi sú aj poslanci obecného zastupiteľstva  p. 

Ing. Čeremeta a Platko. Krízový štáb rozhodol zakúpenie ochranných rúšok pre všetkých našich 

občanov. Rúška sme rozdali v dvoch etapách. V 1. etape rúška dostali dôchodcovia, ktorí boli 

najviac ohrození a  potom ostatní občania. Cestou miestneho rozhlasu boli oboznamovaní 

s preventívnymi a bezpečnostnými opatreniami. Obec zabezpečovala pomoc dôchodcom či už 

nákupmi potravín, liekov a iných potrieb. Pracovníci obecného úradu zabezpečovali aj 

dezinfekciu priestorov pri zdravotnom stredisku, pri pošte, pri obchodných prevádzkach, pred 

obecným úradom,  Domovom sociálnych služieb, železničnou a autobusovou zastávkou. Obec 

zakúpila 640 ks ochranných rúšok v hodnote 1710,- EUR. Na základe usmernenia Okresného 

úradu krízového riadenia Medzilaborce sme dostali informáciu, že na základe spracovaných 

výdavkov obce, bude časť výdavkov preplatená. 

K bodu 9/ Rôzne 

Starostka informovala členov obecného zastupiteľstva o kamerovom systéme. Kamery sú na 

Obecnom úrade, Základnej škole a po vyjadrení elektrárni sa bude pokračovať s umiestnením 

kamery  v parku, kde je detské ihrisko. Starostka sa zmienila, že bolo by vhodné rozšíriť 

Kamerový systém v obci  aj k športovému areálu na  multifunkčné ihrisko. Cenová ponuka na 

rozšírenie kamerového systému – 2 kamery celková čiastka 3026  Eur. Uvedený návrh 

predniesla členov obecného zastupiteľstva na schválenie. 

Hlasovanie poslancov:  

Za:  7      Ing.Peter Čeremeta, Erich Platko, Ivan Hnat, Anna Godová, Anna Knapová, Ing.Patrik           

               Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 

Proti:      0 

Zdržal sa : 0 

 

 



Rozšírenie kamerového systému k športovému areálu  o 2 kamery schválené. 

 Projekt Úprava priestranstva pre zdravotným strediskom a poštou  vo výške 5 tis. Eur 

poskytnutý Slovenskou agentúrou životného prostredia. Obec musí zabezpečiť 5 % nákladov 

ako spoluúčasť vo výške  315.06 eur.  Starostka predložila návrh  na hlasovanie spoluúčasti 

projektu. 

Hlasovanie poslancov: 

 Za:  7   Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Ivan Hnat, Anna Godová, Anna Knapová, Ing.Patrik           

               Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 

Proti:      0 

Zdržal sa : 0 

Starostka informovala členov obecného zastupiteľstva o výzve na predkladanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok  Podpora koordinačných a implementačných kapacít 
regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy.  Ten projekt rieši  vytvorenie 
pracovných miest -  funkcia projektový manažér pre Obec Radvaň nad Laborcom a 
partner Mesto Medzilaborce. Celková cena práce je 1414 Eur, spolufinancovanie 
realizovaného projektu z obce 70 € mesačne.  Dĺžka projektu 2 a pol roka. Podmienkou 
uchádzača je vysokoškolské vzdelanie.  

Poslanec Ing. Zubaľ sa dotazoval,  či bude výberové konanie na obsadenie tohto miesta. 
Starostka sa zmienila, že výberové  konanie sa nebude konať.      

Predložený návrh projektu „ Efektívna implementácia projektov v okrese Medzilaborce“ 

členovia obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili. 

Hlasovanie poslancov       

 Za:  7   Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Ivan Hnat, Anna Godová, Anna Knapová, Ing.Patrik           

               Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 

Proti:      0 

Zdržal sa: 0 

V ďalšom bode starostka informovala o dokončení hasičskej zbrojnice.  Treba do budovy 

upraviť nadjazd a prívod elektrického prúdu a vody. Starostka, sa dotazovala Ing. Petra Zubaľa, 

či by nevypracoval kalkuláciu  nákladov k tejto veci. 

Starostka informovala, že sa začalo s rekonštrukčnými prácami na úprave interiéru budovy 

pošty. Obec obdŕžala dotáciu z výjazdového zasadnutia vlády 40 000,- EUR.  Celkové výdavky 

sú rozpočtované vo výške 41 900,- EUR. /vlastné zdroje 1 900,- EUR/. Poslanec poukázal na 

spracovaný rozpočet, a vyžiadal si ho k nahliadnutiu, nakoľko sa mu nepozdávajú niektoré 

položky. Informoval sa taktiež na výberové konanie k tomuto projektu, starostka sa vyjadrila, 



že bol uskutočnený prieskum trhu. Poslanci taktiež navrhovali vypracovanie rozpočtu na 

realizáciu oplotenia budovy pošty. 

Hlasovanie poslancov 

Za:  7   Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Ivan Hnat, Anna Godová, Anna Knapová, Ing.Patrik           

            Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 

Proti:      0 

Zdržal sa:  0 

 Starostka sa zmienila o Radvanských slávnostiach, že tohto roku  sa nebudú konať, 

vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s koronavírusom. Poslanci sa zhodli so starostkou. 

Hlasovanie poslancov 

Za:  7   Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko, Ivan Hnat, Anna Godová, Anna Knapová, Ing. Patrik           

            Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 

Proti:      0 

Zdržal sa:  0 

Dopyty poslancov       

Poslankyňa Godová Anna  sa dotazovala ohľadom zverejnenej faktúry – konkrétne ide 

o hygienické potreby  od firmy ILLE.  Pýtala sa starostky kto stanovil cenu 60 eur za porez  dreva 

10 m. Podľa vyjadrenia poslankyne 60 € je malo. Starostka to odôvodnila tým, že tento porez 

vykonávali  rómski občania   minulého roku  za takýto poplatok.    Vzniesla pripomienku, prečo 

sa nekoná verejná schôdza občanov. Starostka ju informovala, že verejnú schôdzu zvoláva 

obecné zastupiteľstvo.  

Ing. Sopirjak žiadal pani starostku o vykonanie úpravy miestnej komunikácie od pani 

Fedorkovej po Sopirjaka (stiahnutie hliny z cesty).  Druhá pripomienka sa týkala vytvorenia 

miesta, kde by sa vyviezla hlina z výkopu jám, poprípade ju použiť na úpravu terénu v okolí 

cintorínu.  

Poslanec Ing. Zubaľ  sa vzdal odmeny poslanca obecného zastupiteľstva. Pripomienkoval svoje 

vymenovanie do funkcie poslanca, ktoré malo byť do 15 dní od úmrtia poslanca. Starostka 

vysvetlila, že v tom období bola práceneschopná a potom nastala mimoriadna situácia Covid-

19. Dotazoval sa prečo vývoz kontajnerov zabezpečuje firma RedLine Jabloň a nie firma Fura. 

Taktiež sa dopytoval na zverejnenú faktúru z mesiaca apríl 2019 výška faktúry 5 760,- EUR. 

Starostka zdôvodnila, že ide o odborné poradenstvo. Poslanec Ing. Zubaľ navrhuje prehodnotiť 

zmluvu ohľadom verejného osvetlenia firma ECOLET. Dotazoval sa ohľadom svojho obvodu, 



ktorý mu je pridelený ako poslancovi obecného zastupiteľstva. Ide o čísla domov od súpisného 

čísla od  44 - 88. 

 Poslanec Ing. Zubaľ pozitívne hodnotil vývoz zmiešaných plastov v mesačnej frekvencii, začo 

poďakoval pani starostke.  Dotazoval sa  na prístrešky / garáže, altánky/ či je splnená 

ohlasovacia povinnosť občanov voči obecnému úradu. Starostka hovorila, že pokiaľ ide 

o stavbu do 25 m2  sa jedná o drobnú stavbu na ktorú súhlas  vydáva obec. 

         Po vyčerpaní jednotlivých bodov programu starostka obce poďakovala prítomným 

poslancom za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila o 19.45 hodine. 

 

Overovatelia:      ......................................................................... 

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

            

 

Zapísala:  Libuša Luciková 

   

         Jana Svičinová 

                    starostka obce 


