
Z á p i s n i c a  č.  3 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  konaného dňa  
25. júla  2019  na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom 

 
 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny    
     
                   Poslanec p. Peter Minďar  neprítomný z dôvodu práceneschopnosti 
       
Program :  podľa pozvánky, ktorá tvorí prílohu zápisnice. 
 
      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom otvorila o 18.00 hodine 
a viedla starostka obce p. Jana Svičinová, ktorá privítala všetkých prítomných poslancov 
a hostí. 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. 
 
        
       Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky. Zasadnutie je zvolané kvôli príprave osláv 640.výročia prvej písomnej zmienky 
o obci a príprave Radvanských slávnosti ako bolo dohodnuté na predchádzajúcom zasadnutí .  
Uvedený návrh programu predložila poslancom na schválenie: 
Výsledky hlasovania:       Prítomní:     6 
                                            Za :             6 poslanci 
                                                               Anna Knapová, Ing. Peter Čeremeta, Anna Godová, 
                                                               Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat a Erich Platko 
                                           Proti:           nikto 
                                           Zdržal sa :   nikto 
 
 
 
 
K bodu 1/            
 
Do návrhovej komisie starostka navrhla    Erich Platko, Anna Knapová 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :        Ing. Peter Čeremeta, Ivan Hnat 
 
Zapisovateľkou bola poverená  :                   Luciková Libuša 
 
Výsledky hlasovania:       Prítomní:     6 
                                            Za :             6 poslanci 
                                                               Anna Knapová, Ing. Peter Čeremeta, Anna Godová, 
                                                               Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat a Erich Platko 
                                           Proti:           nikto 
                                           Zdržal sa :   nikto 
 



 
 
K bodu 2/  Príprava  640.výročia  prvej písomnej zmienky o obci  
 
Starostka  vyzvala pána Sotáka, aby poinformoval poslancov obecného zastupiteľstva 
o priebehu a príprave  640.výročia  prvej písomnej zmienky obce Radvaň nad Laborcom.  
Pozvať zástupcov jednotlivých spoločenských organizácii pôsobiacich  v našej obci, 
funkcionárov obce, duchovných   a spoluobčanov ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce. Oslavy by 
sa konali piatok 16.augusta 2019  v  kultúrnom dome som začiatkom o 16.00 hodine. Pán 
Soták  podrobne oboznámil poslancov so scenárom  spomínaných  osláv podľa  jednotlivých 
bodov v ktorých budú diskutovať občania za jednotlivé  oblasti spoločenského a kultúrneho  
života. Bude pozvaná aj najstaršia občianka našej obce pani Mária Fedorková. 
Pani starostka  hovorila, že po ukončení bude podane malé pohostenie formou a švédskych 
stolov, ktoré pripraví pán Juhas. 
 
K bodu 3/  Organizačné a finančné zabezpečenie Radvanských slávnosti. 
 
Starostka  poinformovala poslancov o organizačnom zabezpečení Radvanských slávnosti,   
 ktoré sú potrebné  k príprave  slávností  ako stany, pivné súpravy, stoly,  lavice , WC  a pod.  
Starostka  oboznámila poslancov aj s programom , ktorý začne o 16.00 hod. a účinkujúcimi . 
Pre občanov bude podávaný guľáš , Pivo a kofolu  zabezpečí pán Juhas Blažej  ako sponzor. 
Vstupné   pre našich občanov zdarma,   budú im dodané náramky a lístky ako po minulé roky. 
Vstupné pre cudzích občanov 2 € a lístok na tombolu 1 €. 
Zároveň  predložila poslancom aj predpokladaný rozpočet , ktorý tvorí prílohu zápisnice.   
Výdavky vo výške 12 060 € a príjmy vo výške 10 000  €. Doplatok  z rozpočtu  obce  2 060 € 
Pani starostka vyzvala poslancov pokiaľ majú  možnosť zabezpečiť nejaké ceny do tomboly, 
prípadne   sponzorské príspevky a zároveň  ich požiadala, aby boli nápomocní a ústretoví . 
Uvedený rozpočet predložila poslancom na schválenie: 
Výsledky hlasovania:      Prítomní:   6  
                                          Za:            5  poslanci 
                                                            Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing.Patrik Sopirjak 
                                                            Ing. Peter Čeremeta ,Erich Platko, 
                                           Proti:        1   Anna Godová 
                                           Zdržal sa:  nikto 
                               
Poslanec \Ing. Sopirjak navrhuje  vyčistiť  prach  na  ich ceste. 
Po vyčerpaní  všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za 
účasť a zasadnutie ukončila. 
 
Overovatelia zápisnice :     Ing. Peter  Čeremeta             ........................................................ 
                    
                                               Ivan Hnat                              ....................................................... 
 
Zápisnicu vyhotovila:        Libuša Luciková                     ...................................................... 
 
V Radvani nad Laborcom,  25. júla 2019        
 
                                                                                  Jana Svičinová 
                                                                                   starostka obce 
 



                                             
 
 


