Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom
konaného dňa 27. októbra 2020 na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania podľa pozvánky, ktorý 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 6 poslancov,
poslanec Erich Platko neprítomný z dôvodu práceneschopnosti. 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:

6

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová, Anna Godová, Ing. Patrik Sopirjak
Ivan Hnat

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Do návrhovej komisie boli určení: Ing. Sopirjak, Hnat, Knapová,
Za overovateľov zápisnice: Ing. Peter Čeremeta, Ing.Peter Zubaľ
Za zapisovateľku bola poverená: Libuša Luciková

Hlasovanie poslancov:
Za:

6

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová, Ivan Hnat, Anna Godová,
Ing. Patrik Sopirjak

Proti: 0

Zdržal sa : 0

K bodu 3/ K prerokovaniu žiadosti o návratnú finančnú bezúročnú výpomoc z MFSR
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

na

Starostka informovala poslancov, že v súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších
územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda
Slovenskej republiky kompenzovať výpadok príjmov subjektom verejnej samosprávy. Návratná
finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce maximálne do výšky výpadku dane z príjmov
fyzických osôb za rok 2020, ktorú je potrebné predložiť v termíne do 31. októbra 2020. Žiadosť sa
registruje v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu . Prijaté prostriedky možno použiť
na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.
Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31.12.2020. Ročné splátky počas štyroch rokov
prvá splátka v roku 2024 .
Starostka hovorila, že k čerpaniu návratnej finančnej výpomoci je potrebné stanovisko hlavného
kontrolóra obce, ktoré tlmočila členom obecného zastupiteľstva nakoľko hlavný kontrolór sa
rokovania obecného zastupiteľstva nezúčastnil z dôvodu pandémie COVID -19 /výnimka vek nad 65
rokov/.
V zmysle §17 ods. 14 Zák.č.583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy dávam
toto stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci vo výške 12 232 € od Ministerstva financií
Slovenskej republiky. Návratná finančná výpomoc je určená na výkon samosprávnych pôsobností
z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných
subjektom územnej samosprávy v priebehu 2020. Celková suma dlhu obce k 30.9.2020 je 43265,04
eur a podiel návratných zdrojov financovania zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka činí 13,52 % čo je menej ako 50 % a sú dodržané ustanovenia zákona
o rozpočtovej zodpovednosti.
Na základe uvedeného odporúčam obecnému zastupiteľstvu
výpomoci schváliť.

prijatie návratnej finančnej

Hlasovanie poslancov:
Za: 5 Ing. Peter Čeremeta, Ivan Hnat, Anna Knapová, Anna Godová, Ing. Sopirjak Patrik,
Proti : 0 Zdržal sa : Ing. Peter Zubaľ
K bodu 3/ Celoplošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID -19

Starostka informovala o uznesení vlády SR č. 665 z 18. októbra 2020 k návrhu na prípravu a
vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť
ochorenia COVID -19 v čase núdzového stavu. Testovanie bude v sobotu 31. októbra 2020
a nedeľu 1. novembra 2020 v čase od 7.00 – 22.00 hodiny. V našej obci je zriadené odberné
miesto aj pre Obec Brestov nad Laborcom. Bude vymedzený čas odkedy do kedy sa budú
testovať občania z Brestova nad Laborcom. Testovanie sa uskutoční pred Obecným úradom.

Pripomienky poslancov k celoplošnému testovaniu.
Poslanec Ing. Peter Zubaľ navrhuje použiť kamery, aby občania mohli sledovať priebeh testovania
v našej obci.
Poslanec Ing. Patrik Sopirjak doporučuje miestnym rozhlasom informovať našich občanov čas od kedy
do kedy bude testovanie pre občanov Brestova nad Laborcom.
Poslanec Ing. Peter Zubaľ Peter sa dotazoval pani starostky, či sa počíta s výpomocou pre občanov ,
ktorým bude treba zabezpečiť nákup základných potravín. Starostka hovorila, že zo strany Obecného
úradu bude zabezpečená možnosť nákupu potravín pre občanov.
Poslankyňa Anna Godová tlmočila pripomienku občana z obce zverejniť na webovej stránke volebné
obvody jednotlivých poslancov.

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

Overovatelia: Ing. Peter Čeremeta
Ing. Patrik Sopirjak

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

Zapísala: Libuša Luciková

Jana Svičinová
starostka obce

