
Z á p i s n i c a   

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  

 konaného dňa 23. júna 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 

s §13 ods.4 písm. a/  zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v  počte 6 poslancov, poslankyňa Anna Godová sa zasadnutia 

nezúčastnila. 

Starostka obce predniesla návrh programu  rokovania obecného zastupiteľstva  podľa 

pozvánky, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Radvaň nad 

Laborcom. Program rokovania obecného zastupiteľstva  bol  jednohlasne  schválený.  

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

                       Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                 

 

Do návrhovej komisie boli určení: Ing. Sopirjak,  Hnat,  Knapová, 

Za overovateľov  zápisnice:  Ing. Čeremeta, Ing. Zubaľ 

Za zapisovateľku bola poverená:   Libuša  Luciková 

 

Hlasovanie poslancov: 

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

                     Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                 



K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesenia 

Pani starostka konštatovala, že z predchádzajúceho zasadnutia neboli uložené žiadne úlohy.  

K bodu 3/ Voľba hlavného kontrolóra obce Radvaň nad Laborcom 

Starostka informovala poslancov, že na funkciu kontrolóra obce Radvaň nad Laborcom  sa prihlásil 

jeden uchádzač. Na obec bola doručená jedna obálka, ktorá bola komisionálne otvorená. Uchádzač 

spĺňal zákonom stanovené kvalifikačné a ďalšie predpoklady.  

Starostka predstavila uchádzača o funkciu hlavného kontrolóra p. Ing. Jozefa Amricha, ktorého 

požiadala, aby sa predstavil poslancom. V svojom prejave oboznámil poslancov so svojou kontrolnou 

činnosťou. Danú činnosť vykonáva v  9 obciach. Ide o kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom, ktorý obec užíva. Kontrola príjmov 

a výdavkov, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vrátane nariadení obce, kontrola 

plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola 

plnení ďalších úloh.  

Starostka predložila poslancom  predložené doklady p. Ing. Jozefa Amricha k nahliadnutiu, následne 

vyzvala poslancov k hlasovaniu.  

Hlasovanie poslancov: 

Za:    6    Erich  Platko, Ivan  Hnat,  Anna Knapová, Ing. Sopirjak Patrik, Ing. Peter Zubaľ, 

                Ing. Peter Čeremeta 

Proti :  0 

Zdržal sa:  0          

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s ch v  a ľ u j e  v zmysle zákona č.369/1990 

o Obecnom zriadení pána Ing. Jozefa Amricha za hlavného kontrolóra obce Radvaň nad Laborcom. 

Rozsah úväzku hlavného kontrolóra je 0,05 fondu pracovného času zamestnávateľa. Funkciu 

hlavného kontrolóra začne vykonávať počnúc dňom 01.07.2020. 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 6    Erich  Platko, Ivan  Hnat,  Anna Knapová, Ing. Sopirjak Patrik, Ing. Peter Zubaľ,  

            Ing. Peter   Čeremeta 

Proti :  0 

Zdržal sa:  0           

K bodu 4/ Schválenie záverečného účtu obce  za rok 2020 

Starostka obce oboznámila so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce Radvaň nad Laborcom k návrhu 

záverečného účtu za rok 2019, ktorá skonštatovala, že spĺňa hlavné zákonné náležitosti. Kontrolórka 

obce odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet bez výhrad. Záverečný účet tvorí 

prílohu zápisnice. Starostka podrobne informovala poslancov o plnení rozpočtu za rok 2019 v členení 



podľa §10, ods. 3 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách podľa rozpočtovej klasifikácie. 

Oboznámila ich s bežným a kapitálovým rozpočtom roku 2019. Prebytok hospodárenia vo výške 

26376,87 z roku 2019 bude prevedený do rezervného fondu, ktorý sa bude čerpať na kapitálové 

výdavky. 

Vyzvala poslancov, aby predniesli svoje pripomienky a dotazy.  

Ing. Peter Zubaľ sa dotazoval, ohľadom čerpania úverov. Starostka odôvodnila, že ide o úvery, ktoré 

boli čerpané za predchádzajúcich starostov, boli čerpané na dom smútku, chaty a multifunkčného 

ihriska. Krátkodobý úver vo výške 98000,- EUR čerpaný na revitalizáciu obce. 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s ch v a ľ u j e celoročné hospodárenie za rok 

2019 bez výhrad a záverečný účet obce Radvaň nad Laborcom bez výhrad.  

Hlasovanie poslancov:   

Za:        6    Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ, Erich  Platko,  Anna Knapová,  

                  Ivan Hnat 

Proti:     0 

Zdržali sa:  0 

K bodu 5/  Rôzne 

Starostka informovala poslancov o projekte WIFI –bezplatné pripojenie  internetu v obci na 

športoviskách a verejných priestranstvách. Do projektu sa obec zaregistrovala. 

Druhý projekt  v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory  

regionálneho rozvoja. Vyhlasovateľom výzvy je Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície 

a informatizáciu. Starostka na základe tejto výzvy spracovala projekt na vybavenie priestorov 

obecného klubu dôchodcov v Radvani nad Laborcom. Celkový rozpočet projektu 10 989,- €. 

V ďalšom bode starostka tlmočila žiadosť pani Jaroslavy Lipčákovej, ktorá upozornila starostku 

ohľadom orezu suchých a poškodených konárov na dube, ktorý je pri jej rodinnom dome, aby sa 

predišlo prípadným poškodeniam na majetku a ohrození na životoch občanov. Uvedenú záležitosť 

riešila pani starostka so Správou chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty pracovisko 

Medzilaborce. Dňa 06.06.2020 obdŕžal obecný úrad odborného stanovisko k orezu suchých 

a poškodených konárov Duba letného v Radvani nad Laborcom. Správa CHKO Východné Karpaty, 

konštatuje, že orez konárov je možné vykonať podľa pokynov uvedených v odbornom stanovisku. 

Starostka informovala, že má zatiaľ vypracovanú cenovú ponuku firmou STROMSERVIS, s. r. o  Poprad 

( 512.- EUR). Čaká na druhú cenovú ponuku.  Uvedené práce by sa mali vykonávať v mesiaci august 

2020  a s týmto termínom bola oboznámená aj pani J. Lipčaková. 

Ing. Peter Zubaľ doporučuje prizvať aj pracovníkov CHKO Medzilaborce, keď sa budú vykonávať 

uvedené práce. Hlasovanie poslancov:   

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

                   Ing. Patrik Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 



 

Proti :   0 

Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s ch v a ľ u j e  orez  suchých a poškodených 

konárov Duba letného v Radvani nad Laborcom. 

V ďalšom bode starostka informovala poslancov, že SVH - Povodie Laborca realizovalo úpravu 

Biľanky.  Vzhľadom na pretrvávajúce dažde v tomto období, starostka navrhla, údržbu zanesených  

priekop, ktoré by vykonávala firma Patrika Drančaka, aby sa zabránilo prípadným škodám na 

majetku. Prebehlo osobné jednanie, navrhoval 25,- EUR/hod. Žiadala poslancov, aby sa vyjadrili 

k danej téme. Poslanec Ing. Čeremeta navrhol, stanoviť celkový rozsah prác ( koľko m, trasy čistenia 

priekop, určenie prioritných lokalít).  

Ďalej starostka predniesla návrh ku kultúrnym podujatiam v obci Radvaň na Laborcom. Vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu s Covid-19 doposiaľ sa nekonali žiadne spoločenské akcie (Deň matiek, Deň detí, 

Radvanské slávnosti). V prípade uvoľnení  opatrení v súvislosti s COVID-19 navrhuje tieto spoločenské 

akcie: Súťaž vo varení guľášu v mesiaci september 2020, Mesiac úcty k starším v mesiaci október, 

Mikuláš  v mesiaci december. Novinkou by mala byť Vianočná akadémia medzi Vianočnými sviatkami 

a Novým rokom . Vhodným termínom by bol 27.december 2020 – zabezpečiť kultúrny program 

/skupina SOKOLY, ktorých je potrebné vopred zarezervovať /. O ďalšom zabezpečení tejto akcie bude 

starostka obce, priebežne informovať poslancov obecného zastupiteľstva. 

Uvedený návrh predložila poslancov na schválenie. 

Hlasovanie poslancov: 

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

                      Ing. Patrik Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 

Proti :  0 

Zdržal sa : 0         

V ďalšom bode starostka predložila poslancom vizualizáciu plotu pred  obecnou budovou – 

pošta s vypracovanou cenovou ponukou 4 000,- EUR.  

Hlasovanie poslancov: 

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

                      Ing. Patrik Sopirjak, Ing. Peter Zubaľ 

Proti :  0 

Zdržal sa : 0         



Dopyty poslancov 

Ing. Peter Zubaľ hovoril o probléme pri ťahaní vody z jám pri pohreboch v Horbe. Doporučuje 

napojiť elektrický prúd z verejného osvetlenia – vytvorenie elektrickej zásuvky na pripojenie 

čerpadla.  

Ing. Peter Zubaľ upozornil na neupravený chodník smerom k Základnej škole /zarastený 

z oboch  strán -  je potrebné vyrezať kríky/. Upraviť stekajúcu vodu z daného chodníka 

a zabezpečiť odtok stekajúcej vody, aby sa nezhromažďovala pred lávkou.  

Taktiež sa dotazoval, či sa nebudú v Horbe robiť chodníky ( dotaz občana J. Špindera ). 

Ing. Peter Čeremeta navrhoval vytvoriť krátke video o obci Radvaň nad Laborcom /krásy 

prírody, kultúrne pamiatky.../ 

 

Po vyčerpaní programu a dopytov poslancov starostka ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstvo. Poďakovala poslancov za účasť na zasadnutí.   

 

Overovatelia:    Ing. Peter Čeremeta   ......................................................................... 

                          Ing. Peter Zubaľ           ......................................................................... 

            

 

Zapísala:  Libuša Luciková 

   

         Jana Svičinová 

                    starostka obce 


