Z á p i s n i c a č. 5
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom konaného dňa
15. októbra 2019 na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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 4
poslancov, z celkového počtu
sedem, takže je uznášania schopné. Traja poslanci
ospravedlnení.
Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky. Zároveň požiadala poslancov o schválenie programu, ktorý bol následne
jednohlasne schválený.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

,,

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat

Proti:
0
Zdržal sa : 0

K bodu 1/
Do návrhovej komisie starostka navrhla

Ing. Patrik Sopirjak , Ivan Hnat,

Za overovateľov zápisnice boli určení :

Ing. Peter Čeremeta , Platko Erich

Zapisovateľkou bola poverená :

Luciková Libuša

Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

,,

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat

Proti:
0
Zdržal sa : 0

K bodu 2/ VZN č.4/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
K tejto problematike starostka požiadala zástupcu ARCHCOMPLET Prešov Ing.arch.Sergeja
Pastoroka, aby podrobne oboznámil členov obecného zastupiteľstva so zmenami a doplnkami
č.1 Územného plánu obce Radvaň nad Laborcom. Konkrétne oboznámil s koncepciou
riešenia rekreačného areálu MALÁ kde sa nachádza chata. Hovoril o celkovej rekonštrukcii
chaty o vybudovanie stravovacieho a ubytovacie zariadenia, ktoré by slúžilo pre školu

v prírode, vybudovanie amfiteátru, kde by sa mohli konať radvanské slávnosti ako sa kedysi
tam usporadúvali festivaly .Je potrebné doriešiť vodovodnú prípojku, studňu, kanalizáciu,
prístupovú cestu a parkovacie miesta.
Poslanec Ing. Peter Čeremeta hovoril, že musíme čakať na výzvy a v prípade úspešnosti, by
sa mohlo postupne po častiach budovať rekreačný areál .
Starostka predložila poslancov na schválenie uznesenie k Návrhu zmien a doplnkov č. 1 ÚP
obce a Návrh VZN obce Radvaň nad Laborcom č.4/2019 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
UP v znení zmien a doplnkov č .l.
Výsledky hlasovania:
Prítomní:
Za:

4
4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat,,

Proti:
0
Zdržal sa : 0
Starostka konštatovala, že uznesenie a VZN bolo jednohlasne schválené.
K bodu 3/ VZN č.5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelanie s nákladov spojených so stravovaním
Starostka oboznámila poslancov s VZN č. 5/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na
stravovanie podľa finančných pásiem zverejnených Ministerstvom školstva SR určujúce
rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov. Zo
strany poslancov neboli vznesené pripomienky.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Sopirjak
Erich Platko, Ivan Hnat,

Proti:
0
Zdržal sa : 0
VZN č. 5/2019 bolo jednohlasne schválené.
K bodu 4/ VZN č.6/2019 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce
Starostka predniesla uvedený návrh o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce. Obec poskytuje
dotáciu iba na rozvoj telovýchovy, športu konkrétne Telovýchovnej Jednote Družstevník
Radvaň nad Laborcom – futbalový klub. Organizácia má svoje IČO. Dotácia sa poskytuje
na základe žiadosti , na prepísanom tlačive a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
Starostka predložila návrh VZN č. 6/2019 na schválenie.
Výsledky hlasovania: Prítomní:
4
Za:
4 Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat,,
Proti:
0
Zdržal sa : 0

K bod 5/ VZN č.7/2019 o určení spoločného školského obvodu
Starostka oboznámila poslancov s návrhom VZN č. 7/2019 o určení školského obvodu pre
ZS s MŠ . Ide o žiakov, ktorí navštevujú školu z okolitých obcí Zbudská Belá,Valentovce,
Brestov nad Laborcom, Volica a Čabiny.
Výsledky hlasovania: Prítomní:
4
Za:
4 Ing. Peter Čeremeta, Ing patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat
Proti :
0
Zdržal sa : 0
K bodu 6/ Čerpanie rozpočtu obce ku dňu 31.8.2019
Starostka a členovia obecného zastupiteľstva
prerokovali plnenie rozpočtu k 31.8.2019.
Starostka sa zmienila o úvere vo výške 93 300 €. Po uhradení faktúry PPA uhradíme úver.
Vo výdavkovej časti máme plánované výdavky na rozhlas v Horbe je potrebná oprava
rozhlasu, nie je funkčný. Oprava by sa mala realizovať do konca kalendárneho roka.
Starostka predložila členom obecného zastupiteľstva na schválenie rozpočtové opatrenie
č.1/2019 - úprava účelových dotácii zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č.584/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

Ing. Peter Čeremeta, Erich Platko
Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat

Proti:
0
Zdržal sa : 0
K bodu 7/ Finančné zúčtovanie XXI. Radvanských slávností
Starostka hovorila, že celkové výdavky činili celkovú čiastku vo výške 12 214 €. Výdavky
boli pokryté dotáciami a sponzorskými príspevkami. Z úradu vlády bolo pre obec pridelených
5 tis .€. Starostka konštatovala, že z obecného rozpočtu neboli čerpané finančné prostriedky.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat,,

Proti:
0
Zdržal sa : 0
K bodu 8/ K projektom
Starostka hovorila o projekte na zberný dvor. Znovu sa obec bude uchádzať o nenávratný
finančný príspevok realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný

-

finančný príspevok na triedený zber komunálneho odpadu;
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 19 619,14 €.

-

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 – Výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie NFP zameraná na triedený zber KO, mechanicko-biologickú úpravu
zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v najmenej rozvinutých
okresoch. Uvedený návrh projektu starostka predložila na schválenie.

Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat,,

Proti:
0
Zdržal sa : 0

Uznesenie bolo schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov obecného zastupiteľstva.
Projekt na kamerový systém bol vypracovaný na 30 tis. €. Starostka oboznámila poslancov
so schválenou dotáciou z Úrady vlády SR vo výške 7 tis. €. V I. etape by sa usadili kamery
na obecný úrad, ihrisko a ZŠ. Obec musí zabezpečiť 5 % spolufinancovanie projektu vo
výške oprávnených výdavkov 1750 €.
Starostka predložila na schválenie spolufinancovanie oprávnených výdavkov.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat,

Proti:
0
Zdržal sa : 0
Starostka konštatovala, že spolufinancovanie projektu jednohlasne schválené.
Starostka hovorila, že kotolňa v škole je hotová je namontovaných nových 8 plynových
kotlov. Finančné krytie je zabezpečené cestou Ministerstva školstva SR a Okresného úradu
Prešov.
Parkovisko pri zdravotnom stredisku cez MAS Laborec sa bude schvaľovať v roku 2020.
Starosta oboznámila poslancov so schválenou dotáciou z Ministerstva financií SR –
individuálne potreby obce vo výške 10 tis. €, ktoré budú použité na rekonštrukcie sobášnej
miestnosti. Sú spracované tri verzie vizualizácie na úpravu sobášnej miestnosti. Poslanci so
starostkou prerokovali a dohodli sa podľa ktorej verzie bude prebiehať rekonštrukcia sobášnej
miestnosti. Zároveň starostka poslancom predložila na schválenie spoluúčasť oprávnených
výdavkov vo výške 1110 €.
Výsledky hlasovania: Prítomní:
4
Za:
4 Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat,,
Proti:
0
Zdržal sa : 0

V ďalšom bode starostka oboznámila poslancov z listom Rady rusínskych regiónov
Slovenska. Hlavným cieľom je vytvoriť silnú organizáciu, ktorá bude hovoriť o tom, akým
spôsobom a kto bude využívať financie na rozvoj kultúry, jazyka a sociálne ekonomický život

v našom regióne a v našej obci. Starostka návrh vstupu do Rady rusínskych regiónov
Slovenska so sídlom v Medzilaborciach predložila na schválenie.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat,,

Proti:
0
Zdržal sa : 0
V rôznom starostka oboznámila poslancov o doplnenie nového člena do Rady školy pri ZŠ
s MŠ za zriaďovateľa. Bola navrhnutá pani Denisa Pančáková.

Ďalej boli poslanci boli oboznámení z listom Štátnych lesov SR , ktorí plánujú umiestniť
dopravnú značku „ Zákaz vjazdu motorových vozidiel „ na účelovú komunikáciu Lesy SR.
Pripomienky poslancov:
Nesúhlasia s tým, aby tam bola umiestnená dopravná značka. Podľa miestneho zisťovania
účelová komunikácia je v prevádzke viac 30 rokov, ktorá slúži pre Poľnohospodárske
družstvo ,Poľovnícke združenie Líška , včelárov a ostatných občanov našej obce. Obec po
konzultácii s Okresným dopravným inšpektorátom nesúhlasí s umiestnením dopravnej
značky.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

Proti:
Zdržal sa :

0
0

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak,
Erich Platko, Ivan Hnat,,

K príprave kultúrno-spoločenských podujatí
___________________________________________________________________________
Starostka informovala poslancov , že dňa 26.októbra 2019 o 15.00 plánuje prijatie jubilantov
v sobášnej sieni v rámci Mesiaca úcty k straším. Bude pripravený kultúrny program,
občerstvenie a odovzdanie spomienkových darčekov.
Zo strany poslancov neboli vznesené pripomienky.
Starostka sa dotazovala poslancov či súhlasia s tým, aby Mikuláš sa konal tak ako po minulé
roky. Pripraviť darčeky pre deti a odovzdať ich v cerkvi. Poslanci sa dohodli, aby cena
darčeka bola v hodnote 2 eurá.
Silvestrovské posedenie - pripraviť zabíjačkové špeciality vopred a pozvať občanov do
kultúrneho domu , pre spestrenie podujatia zabezpečiť aj kultúrnu vložku.
Uvedené návrhy poslanci vzali na vedomie.
Starostka a poslanci riešili problém elektrického stĺpu za kultúrnym domom, ktorý bráni
dostavbe hasičskej zbrojnice. Starostka hovorila, že je to zložitá záležitosť. Poslanci
doporučili osloviť projektanta na vypracovanie projektu na prekládku el. vedenia do zeme.

Pripomienky občanov:
p. Michal Priganc - urobiť priepust , aby odtekala voda
Ing. Patrik Sopirjak tlmočil požiadavku, či obec môže zabezpečiť odpratanie starého
pomníka z cintorína.
Starostka navrhuje zabezpečiť kontajner a občan si to uhradí na vlastné náklady.
Ing, Zubaľ sa dotazoval na obecný vodovod v akom štádiu či sa dačo rieši, či boli
zapracované pripomienky do územného rozhodnutia.
Starostka hovorila, že uvedený problém rieši prostredníctvom nášho poslanca NR SR Ing.
Ľuboša Martináka .
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala všetkým prítomným za
účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia zápisnice :

Zápisnicu vyhotovila:

V Radvani nad Laborcom,

Ing. Peter Čeremeta

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

Erich Platko

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

Libuša Luciková

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

18. októbra 2019

Jana Svičinová
starostka obce

