Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom
konaného dňa 22. septembra 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 6 poslancov, z celkového počtu sedem, takže je uznášania schopné.
Poslanec Erik Platko sa obecného zastupiteľstva nezúčastnil z dôvodu práceneschopnosti.
Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle. Program rokovania obecného
zastupiteľstva bol jednohlasne schválený.
Za:

6

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

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Do návrhovej komisie boli určení: Ing. Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ
Za overovateľov zápisnice: Anna Knapová, Anna Godová,
Za zapisovateľku bola poverená: Libuša Luciková

Hlasovanie poslancov:
Za:

6

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

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu 2/
Kontrola plnenia uznesenia
Starostka vyhodnotila plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č.15/2020 splnené - orez poškodených konárov duba letného bol vykonaný 22.9.2020
Uznesenie č.16/2020 sa plní - zakúpený materiál na výstavbu plotu pri Pošte
Uznesenie č.17/2020 sa plní - priekopy sú vyčistené pri Krabačovej, prehĺbený šanec pri Revťakovi

K bodu 3/
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020
Čerpanie rozpočtu zhodnotil hlavný kontrolór, ktorý uviedol:
výsledkom rozpočtového hospodárenia zisteného podľa § 10, ods.3 písm. a, b zákona o rozpočtových
pravidlách je prebytok 94 500,80 Eur, tento bol v plnej výške použitý na splatenie úveru.
-

Po započítaní príjmových a výdavkových operácii je prebytok 17 409,99 Eur a tento výsledok
súhlasí so stavom finančných prostriedkov na účte.
Za pozitívum označil podstatný podiel kapitálových výdavkov z celkových výdavkov, čo
znamená, že financie boli použité na zhodnotenie majetku.
Podľa jednotlivých položiek nedošlo k prekročeniu, ktoré by si vyžadovalo úpravu rozpočtu.
Hlavný kontrolór vyslovil predpoklad kladného výsledku aj na celý rok 2020, nakoľko je
rezerva v príjmoch z miestnych daní.

Pripomienky poslancov:
Poslanec Ing. Peter Zubaľ sa dotazoval na nízke plnenie príjmov v položke daň z pozemkov poplatok
za psa a poplatok za komunálny odpad. Starostka odôvodnila tým, že väčšia časť miestnych daní bola
vyberaná v mesiaci júl a august 2020 .
K bodu 4/
Príprava 8. ročníka súťaže vo varení guľáša
Starostka predložila poslancov obecného zastupiteľstva návrh na zrušenie súťaže vo varení
guľáša. Odôvodnila to zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku a zvýšeným počtom
infikovaných občanov na COVID-19.
Predložený návrh bol predložený na schválenie.
Hlasovanie poslancov:
ZA:

6

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

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasia so zrušením súťaže vo varení guľáša z dôvodu šírenia
COVID-19.
K bodu 5/
Október – Mesiac úcty k starším
Starostka informovala poslancov , že v obci máme 120 dôchodcov z toho 26 jubilujúcich.
Vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva , aby sa vyjadrili , či budeme zakupovať darčeky pre
všetkých dôchodcov alebo len pre tých jubilejných. Starostka navrhuje zakúpiť hrnček, pozdrav
a kvet.
Poslanec Ing. Patrik Sopirjak doporučuje , aby boli darčeky zakúpené tak ako v predošlých rokoch len
pre tých jubilejných dôchodcov.
Hlasovanie poslancov:
Za:

6

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

Proti : 0

Zdržal sa: 0

K bodu 6/
Rôzne
Starostka informovala členov obecného zastupiteľstva o ukončených prácach na Pošte. Prevzala
preberací protokol. Doposiaľ nebola doložená revízna správa od revízneho technika.
Poslanec Ing. Peter Zubaľ požiadal pani starostku, aby predložila k nahliadnutiu revíznu správu.
Starostka obce poinformovala členov obecného zastupiteľstva o zákone 460/2019, ktorý upravuje
podmienky nakladania s biologickým, rozložiteľným kuchynským odpadom a výnimky. Jedna je tá,
keď obec preukáže, že 100 % domácnosti kompostuje kuchynský odpad, tak obec nemusí zabezpečiť
jeho zber. V prípade, že obec neuplatní výnimku musí občanom zabezpečiť zber a likvidáciu
kuchynského odpadu za týchto podmienok:
-

Nákup 10 l vedierka v cene 6 €/kus
Nákup kompostovateľných vrecúšok / na odvoz každých 14 dní/ a navýšenie poplatku za
odpad na úhradu vývozu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Starostka sa zmienila, že likvidáciou kuchynského odpadu sa budú zaoberať starostovia jednotlivých
obcí na zasadnutí Laboreckého združenia ZMOSU.
V ďalšom bode starostka tlmočila záujem pani Magdy Scigeľovej o poskytovanie služieb holičstva
a kaderníctva v nových zrekonštruovaných priestoroch na Pošte.

Poslanci doporučujú, aby menovaná predložila žiadosť o poskytovanie služieb a zároveň vyzvať
potencionálnych záujemcov o holičské a kadernícke služby na webovom sídle obce a stanoviť
podmienky nájmu.

K bodu 7/
Dopyty poslancov:
Poslanec Ing. Peter Zubaľ hovoril o výstavbe chodníka ku škole. Vyslovil poďakovanie pánovi
Martinovi Huňarovi za jeho odvedenú prácu . Navrhuje finančnú odmenu vo výške 300 €.
Starostka sa zmienila, že chodník bol realizovaný v rámci projektu „ Cestička ku škole „ cez Nadáciu
SPP na nákup potrebného materiálu.
Hlasovanie poslancov:
Za:

6

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

Proti : 0 Zdržal sa : 0
Predložený návrh na vyplatenie odmeny bol členmi obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený.
Poslanec Ing. Patrik Sopirjak sa dotazoval na kosenie cintorínov pred Sviatkom všetkých svätých.
Poslanec Ing. Peter Zubaľ doporučuje cintoríny po vykosení aj vyhrabať, nie všetci občania sú
oboznámení s kosením a nezdržiavajú sa v obci.
Poslankyňa Anna Godová navrhuje zvolať verejnú schôdzu občanov, aby občania boli informovaní so
zmenami v legislatíve / nový zákon o likvidácii biologický rozložiteľného kuchynského odpadu,
separovanie odpadov/.
Poslednou pripomienkou poslanca Ing. Zubaľa bola otázka týkajúca sa povinných náležitosti
vypracovania zmlúv o dielo, ktoré boli následne vysvetlené starostkou a hlavným kontrolórom
a dané na pravú mieru.
Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným poslancom za účasť a zasadnutie
ukončila.
Overovatelia :

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

Zapísala: Libuša Luciková

Jana Svičinová
starostka

