
Závery z rokovania 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom 

 zo dňa  8. decembra 2020 

 

Uznesenia 

Číslo         Uznesenia 

26/2020         K otvoreniu 

27/2020         K čerpaniu a úprave rozpočtu k 30.11.2020 v zmysle zákona 583/2004 Z. z. 

28/2020         K návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 

29/2020         K plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2021 

30/2020         K plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021                                

31/2020         K nájomnej zmluve Artep Humenné s.r.o. 

 

K otvoreniu 
 
Uznesenie č. 26/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e :                                                                                                                        
a/  program rokovania obecného zastupiteľstva 

b/  návrhovú komisiu v zložení :  Ing. Peter Zubaľ,  Anna Knapová 

c/  u r č u j e  za overovateľov zápisnice :  Ing. Peter Čeremeta,  Ivan Hnat 

     u r č u j e  za zapisovateľku:  Libuša Luciková 

 

K čerpaniu a úprave rozpočtu obce  k 30.11.2020 
 

Uznesenie č. 27/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce  

k 30.11.2020 

 Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2020 

na úpravu rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách.                                                                                          

K návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné  zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom v súlade s § 11 ods.4 písm. b/ zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  a § 10 č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

 

 



I. Prerokovalo: 

   Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

II. Berie na vedomie: 

    1. Návrh rozpočtu na roky 2021  a viacročný rozpočet na roky 2022–2023 bez programovej 

štruktúry. 

    2. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 

a viacročný rozpočet obce na roky 2022-2023. 

III. S c h v a ľ u j e : 

     Návrh rozpočtu obce na rok 2021  bez programovej štruktúry a viacročný rozpočet na roky 

2022-2023 bez programovej štruktúry.  

K plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021 

Uznesenie č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom schvaľuje plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2021, ktorý tvorí prílohu zápisnice. 

K plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

Uznesenie č. 30/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom schvaľuje predložený plán zasadnutí 

obecného zastupiteľstva  obce na rok 2021. 

K nájomnej zmluve pre Artep Humenné s.r.o.   

Uznesenie č. 31/2020 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom schvaľuje počnúc 1.1.2021 nájom vo 

výške 20,- eur  mesačne vždy k 25. dňu predchádzajúceho mesiaca  / čl. 6  a čl. 7 nájomnej 

zmluvy/ pre nájomcu Artep Humenné s.r.o. prevádzka lekárne Radvaň nad Laborcom. 

 

V Radvani nad Laborcom, 9. decembra 2020                           

               

                                                                                                   Jana Svičinová 

                                                                                                   starostka obce         
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