Z á p i s n i c a č. 4
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.10.2018 na
obecnom úrade v Radvani nad Laborcom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny
Zasadnutia sa zúčastnil občan Vladislav Bednařík

Program rokovania:
1. Otvorenie
a/ schválenie programu
b/ voľba návrhovej komisie
c/ určenie overovateľov zápisnice
2. Informácia o aktuálnych projektoch
3. Schválenie komunitného plánu obce na roky 2018 – 2025
4. Prejednanie sťažnosti p. Demka Františka – Stavba na pozemku 276/2
5. Rôzne
6. Dopyty poslancov
7. Záver
K bodu 1/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu
obce p. Peter Minďar, ktorý privítal prítomných poslancov, zároveň privítal aj
občana p. Bednaříka, ktorý sa zúčastnil na rokovaní obecného zastupiteľstva.
Zástupca starostu obce oboznámil členov obecného zastupiteľstva
s programom rokovania, ktorý poslanci jednohlasne odsúhlasili.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Hnat, a p. Ing. Huňarová
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p. Ing. Čeremeta, p. Platko
Predložené návrhy boli jednohlasne schválené.

K bodu 2/
Zástupca starosta informoval o dostavanej tribúne. Zhotoviteľ zaslal
faktúru, ktorá bola následne vrátená nakoľko nebola odovzdaná
zhotoviteľom. Čerpanie je financované z dotácie, ktoré musí zodpovedať
stanoveným podmienkam.
Projekt revitalizácia centra obce – po telefonickom rozhovore bol
dohodnutý dátum realizácie 22.10.2018. Ak nezačnú realizovať práce –
predlženie prác o pol roka ( jar 2019).
Pošta – rozpočet spracovaný na 30 000 Eur, prebieha súťaž. V prípade
priaznivého počasia by sa vymena okien realizovala ešte tohto roku.
S fasádou budovy by sa začalo na jar 2019.
Projekt – Detské ihrisko – schválená dotácia z Úradu vlády SR vo výške
10 000 Eur. Zástupca starostu informoval poslancov, že do uvedenej sumy, má
byť realizovaná stavba celého ihriska vrátane podložia. Umiestnenie ihriska
musí byť na pozemku obecného úradu – park oproti Bistro Ajka.
Poslanec Ing. Sopirjak navrhol zabezpečenie osvetlenia ihriska, poprípade aj
zabezpečenie kamerového systému.
Poslankyňa Ing. Huňarová spomenula podmienku certifikácie detského
ihriska.
K bodu 3/
Zástupca starostu obce predložil poslancom k nahliadnutiu Komunitný
plán sociálnych služieb obce na roky 2018- 2025. Podstatou Komunitného
plánu je partnerstvo medzi verejnou správou, štátnymi, súkromnými
poskytovateľmi sociálnych služieb. Hlasovanie poslancov – jednohlasne
schválené – za 7 poslancov. Po schválení obecným zastupiteľstvom bude
Komunitný plán postúpený na VÚC Prešov.
K bodu 4/
Bola prejednávaná sťažnosť p. Demka Františka ohľadom parcely č.
276/2. Uvedená sťažnosť sa riešila za pôsobenia p. Gloda a p. Svičina.
Pozemok je vo vlastníctve obce. Poslanci diskutovali o danom probléme, že
nech p. Demko preukáže dokumenty potvrdzujúce jeho vlastníctvo. Taktiež

poslanci doporučujú informovať sťažovateľa, o tom, že obec je výlučným
vlastníkom daného pozemku.
K bodu 5/
Poslanci sa ďalej zaoberali žiadosťou p. Surmajovej o poskytnutie
spoločenskej sály na 20.10.2018 za účelom usporiadania rodinnej akcie.
Vyjadrenie poslancov – hlasovali za 7 poslancov – žiadosť schválená.
Ďalej sa poslanci zaoberali sťažnosťou občanov na prevádzku pošty
kvôli doručovaniu pošty v poobedňajších hodinách. Zástupca starostu sa
zúčastnil rokovania s vedúcou prevádzky pošty Humenné p. Husťákovou,
ktorá sa vyjadrila, že nie je možné nakoľko došlo k reorganizácií pracovníkov
pošty. Uvedeným problémom sa budeme zaoberať, bude zaslaná žiadosť
o nápravu na ústredie pošty v Banskej Bystrici.
K bodu 6/
Pani Bukerová sa sťažovala, že na novom cintoríne je tuja, ktorá môže
poškodiť pomníky, ktorú je potrebné odstrániť. Pán Bukera je ochotný strom
zrezať za pomoci pracovníkov obecného úradu.
Zástupca starostu sa dotazoval p. Bednaříka načo sú mu zápisnice od
roku 2000. Pán Bednařík sa vyjadril, že ak by boli v archíve tak by si vyžiadal
z archívu. Dotazoval sa ohľadom pridelenej dotácie na Detské ihrisko – odkiaľ
bude financované? Zástupca starostu obce informoval, že ide o financovanie
z Úrady vlády ( výška 10 000 Eur ), bude prebiehať verejné obstarávanie.
Dotazoval aj na financovanie opravy budovy pošty, kde je to zverejnené?
Sťažoval sa, prečo sa neoznamuje konanie obecného zastupiteľstva miestnym
rozhlasom?
Nakoľko sa blíži termín komunálnych volieb zástupca starostu obce
poďakoval poslancov za odvedenú prácu počas volebného obdobia.
Po vyčerpaní programu zástupca starostu obce poďakoval prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia: .....................................................
..................................................
Peter Minďar
zástupca starostu obce

