
Z á p i s n i c a  č.  2 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  konaného dňa  
 

14. mája  2021 na Obecnom úrade v Radvani nad Laborcom 
 
 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny   
               
Program :  podľa pozvánky 
 
        Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom otvorila o 17.00 hodine 
a viedla starostka obce p. Jana Svičinová.  Zasadnutie je zvolané v súlade s §13 ods.4 písmena 
a zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné 
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 7 poslancov, z celkového počtu 7. Starostka skonštatovala, že 
rokovanie  obecného zastupiteľstva  je uznášania schopné. 
 
      K bodu 1/ 
       
        Starostka obce predniesla návrh programu  rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa  11. mája 2021. 
Program rokovania obecného zastupiteľstva  bol  jednohlasne schválený. 
      
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      7   
                                         Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, , Ing. Peter Zubaľ,  
                                                                    Anna Godová,  Ivan Hnat, Ing. Patrik Sopirjak, 
                                                                    Erich Platko, Anna Knapová 
                                         Proti:            0    
                                         Zdržal sa  :   0 
   
                                                                                               
Do návrhovej komisie starostka navrhla    Ing. Patrik Sopirjak,  Anna Godová, 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :        Erich Platko,  Anna  Knapová, 
 
Zapisovateľkou bola poverená  :                   Luciková Libuša 
 
 
Výsledky hlasovania:      Prítomní:       7  
                                          Za:                 7    Ing. Peter Čeremeta, , Ing. Peter Zubaľ                                                               
                                                                      Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, Ivan Hnat, 
                                                                      Anna Knapová, Erich Platko, 
                                                                      
                                          Proti:             0    
                                          Zdržal sa  :    0 
   
                                                                                           
                                                                                           
                                                                           



K bodu2/ 
Kontrola plnenia uznesenia 
 
Starostka konštatovala, že uznesenia z posledného zasadnutia boli splnené. 
 
Uznesenie č. 2 – žiadosť Demetera odkúpenie pozemku. Menovaný bol písomne oboznámený 
so stanoviskom   zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zatiaľ sa k tomu záväzne nevyjadril. 
 
Uznesenie č.3 – žiadosť p. Eliáša – odkúpenie pozemku za GVP  a za  budovou sociálnych 
služieb.  Pán Eliáš  dal spracovať geometrický plán. Pozemok musí byť ohodnotený znalcom, 
na základe ktorého bude pozemok  predaný. O ďalšom postupe sa dohodne na najbližšom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 4 a 5 splnené.  
 
Vitamínové balíčky pre seniorov nad 60 rokov  a darčeky pre matky  boli odovzdané. 
  
K bodu 3/ 
Informatívna správa o príprave očkovania občanov na ochorenie COVID-19 
 
Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o stretnutí starostov nášho 
medzilaboreckého okresu s prednostom a primátorom mesta Medzilaborce ohľadom 
očkovanie na Covid-19 v našom okrese. Po dohode s PSK Prešov sa dohodli, že očkovanie 
bude prebiehať v Medzilaborciach 24 - 28.mája 2021 pre občanov nad 60 rokov. Starostka po 
osobnej návšteve VÚC Prešov a osobnom stretnutí s pánom MUDR. Tekáčom dohodla 
očkovanie v našej obci, aby občania nemuseli cestovať do Medzilaboriec príp. do 
Humenného. Očkovanie bolo náročne na administratívne úkony, ktoré musela obec vykonať 
pre očkovaním (spracovanie zoznamu záujemcov, následne zápis do systému NCZI 
a spracovanie harmonogramu očkovania). Očkovanie v našej obci bude prebiehať 16.05.2021 
v nedeľu v čase od 9.00h – 13.00h v priestoroch Základnej školy Michala Sopiru v telocvični 
je tam bezbariérový vstup. 
 
K bodu  4/ 
Informácia o projektoch  
 
Starostka oboznámila poslancov  s cenovými ponukami na pokládku dlažby do sobášnej 
siene. Boli predložené tri cenové ponuky. Poslanci vybrali dodávateľa Jozef Krivda, Černina 
29, 067 23 Humenné – celková cena  3 268,20 Eur. 
Starostka predložila cenovú ponuku na schválenie: 
 
Výsledky hlasovania:    Prítomní:     7 
                                        Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Erich Platko 
              Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, Ivan Hnat,  
                                                                  Anna  Knapová             
                                      Proti:          0 
                                     Zdržal sa:    0 
 
Poslanci boli oboznámení s ďalšou cenovou ponukou na umiestnenie štyroch kamier na 
futbalové ihrisko, ktorú predložil Stanislav Šarak, 09021 Chotča 185, prevádzka A. Warhola 
Medzilaborce. Celková cena  1034,- eur s DPH. Starostka predložila návrh na schválenie. 



 
 
Výsledky hlasovania:   Prítomní:      7 
                                    Za:                7    Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Erich Platko 
              Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, Ivan Hnat,   
              Anna Knapová 
                                     Proti:            0 
                                     Zdržal sa:     0 
 
 
 

Na zasadnutí bola prítomná aj riaditeľka školy pani Anna Huňarová, ktorá vo svojom 
vystúpení hovorila o havarijnom stave balkónu a stĺpov pred vchodom do budovy školy. Na 
balkóne nie je dobrá izolácia, zateká, omietka na stĺpoch odpadáva, čo ohrozuje bezpečnosť 
detí a zamestnancov školy. Pri rekonštrukcii omietky nedali nové odkvapové rúry, sú deravé.  
Havárie sú tiež na odpadoch vnútri – preteká z odpadových rúr. Upozornila aj na parkovisko 
je neupravený terén, jamy, kde parkujú pedagogickí  zamestnanci školy a rodičia. 
Poslanec Ing. Peter Čeremeta  doporučil osloviť firmu Olah strechy,  vyžiadať cenovú ponuku 
a riešiť to fóliou. 
 
Starostka obce informovala členov obecného zastupiteľstva o výzve Vodozádržné opatrenia 
v Urbanizovanej krajine cez operačný program Kvalita životného prostredia. Predmet 
projektu – jedna sa o dva vodozádržné opatrenia v jednej žiadosti. 
 
1. Revitalizácia parkovacích miest pri základnej  škole z polovegetačných tvárnic alebo 
recyklovaných plastových tvárnic – polopriepustné povrchy. 
 
2. Odvodnenie budovy základnej školy s vytvorením dvoch jazierok v areáli školy 
 
Starostka  oboznámila poslancov, že k uvedenej výzve je potrebné vypracovať projekt. Cena 
projektu 2 tis. Eur. Uvedený návrh predložila na schválenie. 
 
Výsledky hlasovania:     Prítomní:     7 
                                         Za:                 7  Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Erich Platko 
            Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, Ivan Hnat,   
            Anna Knapová 
                                        Proti:         0 
                                        Zdržal sa:  0 
 
Poslanci uvedený návrh jednohlasne schválili. 
Poslanec Ing. Peter Čeremeta navrhuje spracovať súpis havarijného stavu prác čoho sa to týka 
vyžiadať cenové ponuky, zdokumentovať fotografiami a žiadať finančné prostriedky  na 
havárie cestou Ministerstva školstva SR. 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 5/ 
Rôzne 
 

Poslanec Ing, Zubaľ sa dotazoval na faktúry, ktoré boli zverejnené v mesiaci december 
za štrk a  na faktúru pre  právneho zástupcu JUDr. Sotolářa. Starostka to zdôvodnila, že išlo 
o faktúru za štrk na poštu ( oneskorene zaslaná faktúra)  a paušálny poplatok za poradenské  
a právne služby. 
 
Poslanec Ivan Hnat – stĺpy na  novom plote sú popraskané. Starostka už kontaktovala 
dodávateľa. 
 
Poslanec Ing. Zubaľ navrhuje platiť nájom za užívanie  obecného  pozemku, kde majú 
postavené rodinné domy pokiaľ nechcú odkúpiť pozemky. / Trifonti a Demeter / 
Poslankyňa Anna Godová vzniesla dotaz -  aká je daň z ubytovania pre obec. Starostka 
hovorila,  treba poplatok za ubytovanie navrhnúť a zapracovať  do VZN  na rok 2021. 
 
Poslanec Ing. Zubaľ tlmočil požiadavku pána Styrčáka o doplnenie svietidla. Je tam prípojka. 
 
Poslanci sa zaoberali divokými skládkami odpadu smerom na Zbudskú Belú - Biľanka. 
Poslanec Ing. Zubaľ doporučuje spracovať súpis náradia, ktoré bolo zakúpené na obecný úrad  
stanoviť a schváliť poplatok za požičiavanie pre občanov. /štiepačka, benzínový vrták a iné / 
 
Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva, starostka poďakovala prítomným 
poslancom za účasť na zasadnutí a rokovanie ukončila o 19.30 hodine. 
 
Overovatelia:         Erich Platko       .............................................. 
                        
                            Anna Knapová    ............................................ 
 
 
 
Spracovala a zapísala:  Libuša Luciková 
 
 
 
 
                                                                          Jana Svičinová 
 
                                                                      starostka obce 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


