
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom 

konaného dňa  12. októbra 2021 na obecnom úrade 

v Radvani nad Laborcom 

 

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania podľa pozvánky, ktorá 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 , ktorá privítala prítomných poslancov.  Zasadnutie je zvolané v súlade s §13 ods.4 písm. 

a/  zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozvánkou, 

ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Obecné zastupiteľstvo sa 

zišlo v  počte 5 poslancov, poslankyňa p. Anna Knapová  a poslanec p. Erich Platko  

neprítomní -  ospravedlnení. Starostka konštatovala, že rokovanie obecného zastupiteľstva je  

uznášania schopné. 

Starostka obce predniesla poslanom návrh programu  rokovania obecného zastupiteľstva na 

schválenie. Program rokovania obecného zastupiteľstva  bol  jednohlasne  schválený.  

Za:  5        Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Godová,  Ing. Patrik Sopirjak , 

                 Ivan Hnat 

 Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                              

 

Do návrhovej komisie boli určení:     Anna Godová ,  Ing. Sopirjak,   

Za overovateľov  zápisnice:  Ing. Peter Čeremeta,    Ing. Peter Zubaľ 

Za zapisovateľku bola poverená:   Libuša  Luciková 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        5     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Godová, Ivan Hnat, 

                     Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                                



K bodu 2/  Kontrola plnenia uznesenia 

Starostka informovala poslancov, že po osobnej komunikácii s pánom Zjanom vedúcim SSC 

Medzilaborce  sa dohodli , že kríky  na zákrute v Horbe vyrežú  po ukončení  vegetačného 

obdobia  po 31. októbri 2021. 

K bodu 3/  K prerokovaniu návrhu na nakladanie s majetkom obce 

Starostka predložila  poslancom na schválenie cenovú ponuku   podľa  § 9 a ods.1 písm. c/ 
Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n .p. na priamy predaj : 

a/ pozemku reg. K CN  p. č.  473/3 k. ú. Radvaň nad Laborcom druh pozemku trávnatý porast 
o výmere  478 m2 zapísaného na LV č.1128  Jánovi Eliášovi, Pod Lesom č.9, 066 01 Humenné 
podnikajúceho pod IČO 34976493 za kúpnu cenu 3 Eur/m2, celková kúpna cena je 1 434 Eur. 

b/  pozemku  reg. K CN p. č. 560/4  k. ú Radvaň na Laborcom  druh pozemku ostatná plocha 
o výmere 115 m2 zapísaného na LV č. 1128 Jánovi Eliášovi, Pod Lesom č.9, 066 01 Humenné, 
podnikajúceho pod IČO 34976493 za kúpnu cenu 3 Eur/m2, celková kúpna cena je 345 Eur. 

Starostka informovala poslancov, že nebola doručená žiadna cenová ponuka na odkúpenie 
nákladného motorového vozidla  Praga V3S.  Hovorila o opätovnom zverejnení  zámeru 
predaja motorového vozidla. 

Poslanec  Ing  Zubal doporučuje  zverejniť zámer predaja  vozidla  ešte raz do novín. 

Poslanec  Ing. Peter Čeremeta  navrhuje obvolať  majiteľov  vozidiel z okolitých obcí,   či 
nemajú záujem o odkúpenie V3S, poprípade  zverejniť na internetovej stránke www.bazos.sk 

K bodu 4/ Interpelácie poslancov 

Poslanec Ing. Peter Zubaľ  doporučuje umiestniť na autobusovú zástavku smerom na 
Zbudskú Belú stojanový kôš na odpadky 

Poslankyňa Anna Godová  informovala, že smerom na Zbudskú Belú po pravej strane je 
vyhodený odpad  /Surmaj  Zbudská Belá/ 

K bodu 5/ Rôzne 

Starostka  podala informáciu o zriadení zásielkovne internetového obchodu v našej obci. 
Prenajimateľ  Packeta Slovakia, s. r. o.  umiestni  Z-boxy   na verejnom priestranstve  
patriacom obcí kde je dobrý prístup autom a je slnečné miesto. Starostka sa zmienila, že  
vybrali priestor  pred obecným úradom.  Box sa namontuje na spevnenú plochu, základ si 
robia po vlastnej osi ako aj montáž boxu  Box využíva solárnu energiu. žiadne pripojenie na 
elektrickú alebo internetovú netreba.  

Starostka predložila návrh na zriadenie zásielkovne  internetového obchodu na schválenie: 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        5     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová, Ivan Hnat,  

                    Ing. Patrik Sopirjak 



Proti:    0       Zdržal sa :    0                                                

Predložený návrh  bol jednohlasne schválený. 

V ďalšom bode starostka oboznámila poslancov so žiadosťou o poskytnutie finančných 
prostriedkov na havarijný stav odpadov a kanalizácie v Základnej škole. Po preskúmaní našej 
požiadavky nám boli schválené finančné prostriedky vo výške 53 050 Eur klasifikácia 
výdavkov bežné výdavky.  Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 73 074,04 Eur.  Rozdiel 
výdavkov  vo výške 20 tis. Eur je potrebné dofinancovať z vlastných prostriedkov.  

Starostka požiadala poslancov, aby vyjadrili svoje názory. 

Poslanci obecného zastupiteľstva  dopočujú  vymeniť kanalizačné potrubie v priestoroch 
školy. 

Starostka predložila návrh spoluúčasti  vo výške 20 tis. Eur na schválenie formou splátok, 
ktoré budú  stanovené po prieskume trhu a po verejnom obstaravaní. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        5     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna  Godová, Ivan Hnat, 

                     Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                                

Predložený návrh  bol jednohlasne schválený. 

Po vyčerpaní programu starostka obce  poďakovala prítomným členom obecného 
zastupiteľstva za účasť  a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

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

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

            

 

Zapísala:  Libuša Luciková 

   

         Jana Svičinová 

                     starostka obce 


