Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom
konaného dňa 8.decembra 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 p.
Jana Svičinová, 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. Podľa prezenčnej
listiny sú prítomní štyria poslanci. Poslanec Erich Platko práceneschopný, Ing. Patrik Sopirjak
služobná cesta, Anna Godová neprítomná. Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.

Starostka obce predniesla návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa
pozvánky, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce Radvaň nad
Laborcom. Program rokovania obecného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený.
Za:

4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová, Ivan Hnat

Proti: 0
Zdržal sa : 0

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

Hlasovanie poslancov:
Za:

4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ , Anna Knapová, , Ivan Hnat.

Proti: 0
Zdržal sa : 0

K bodu 2/ Kontrola plnenia uznesenia
Pani starostka konštatovala, že prijaté uznesenia predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
Uznesenie č.22/2020 - darčeky pre jubilujúcich občanov boli zakúpené a odovzdané.
Uznesenie č.23/2020 - odmena pre Martina Huňaru bola vyplatená v mesiaci november 2020
Pani Scigeľová Magdaléna v tomto čase nemá záujem o poskytovanie služieb kaderníctva a holičstva
v zrekonštruovaných priestoroch na Pošte.
K bodu 3/ K čerpaniu a úprave rozpočtu k 30.11.2020
Starostka informovala poslancov o podrobnom čerpaní jednotlivých položiek ako v príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu k 30.11.2020. Obec hospodárila s finančnými prostriedkami v celkovej
výške 748.477 € z toho bežné výdavky 590.049 €, kapitálové výdavky 87 497 € a finančné operácie
58 698 € / z minulých rokov / . Príjmovú časť tvoria príjmy z podielových daní , ktoré boli vo výške
202 000 € . Podielové dane z dôvodu pandémie COVID-19 boli krátené vo výške 12 323 € , ktoré
sme žiadali od Ministerstva financií ako bezúročnú finančnú výpožičku. Vo výdavkovej časti sú
niektoré položky prekročené, ktoré sú zdôvodnené v priloženom komentári.
Pripomienky poslancov:
Ing. Zubaľ sa dotazoval na položku stravovanie a na prekročenie výdavkov na Pošte. Starostka
podala vysvetlenie k týmto položkám: Na položke Stravovanie budú k 31.12.2020 zaúčtované
náklady na stravovanie vo výške 55% z celkovej ceny stravného lístka, položka po úprave nebude
prekročená. K položke čerpanie prekročenia výdavkov na pošte, starostka okomentovala, že výdavky
na rekonštrukciu oplotenia a chodníka boli predložené a schválené poslancami OZ, Uznensením č.
16/2020.
Starostka predložila na schválenie úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č.1/2020.
Hlasovanie poslancov:
Za: 4 Ing. Peter Čeremeta, Anna Knapová, Ing. Peter Zubaľ, Ivan Hnat
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Čerpanie a úprava rozpočtu k 30.11.2020 bola schválená všetkými hlasmi poslancov.
K bodu 4/ Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023.
Starostka obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva prediskutovali jednotlivé príjmové
a výdavkové položky rozpočtu obce na rok 2021. Starostka konštatovala, že rozpočet je spracovaný
na podielové dane roku 2020 doposiaľ nie je zverejnená výška podielových daní na rok 2021.
Starostka informovala, že v rozpočte je rozpočtovaná položka na propagáciu, reklama a inzercia
čiastka vo výške 4 tis. € na vydanie druhej časti pamätnice obce.

K návrhu rozpočtu obce na rok 2021 hlavný kontrolór obce vydal odborné stanovisko, ktoré tvorí
prílohu zápisnice. Hlavný kontrolór vyhodnotil, že úroveň položiek u príjmovej a výdavkovej časti je
reálna a preto odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť.
Hlavný kontrolór odporúča plnenie rozpočtu obce na rok 2021 hodnotiť po jednotlivých štvrťrokoch.
Starostka požiadala poslancov, aby predniesli svoje pripomienky k návrhu rozpočtu na rok 2021
Ing. Zubaľ Peter sa dotazoval na splátky mesačného nájomného za verejné osvetlenie nakoľko na
budúci rok bude elektrická energia lacnejšia a položku projektová dokumentácia, ktorá je
rozpočtovaná vo výške 5 000 €.
Starostka vysvetlila, že zvýšené výdavky za verené osvetlenie sú vypočítané zo spotreby
z predchádzajúceho roka.
Po rozprave bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 na schválenie
Hlasovanie poslancov:
Za:
Proti:

4 Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová, Ivan Hnat
0

Zdržali sa: 0
Starostka konštatovala, že rozpočet na rok 2021 schválený bez programovej štruktúry a berie na
vedomie aj viacročný rozpočet na roky 2022-2023.
K bodu 5/ Stav nedoplatkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
Starostka informovala poslancov o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad ku dňu 30.11.2020, ktoré predstavujú čiastku 2 200 €.
K bodu 6/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2021.
Hlavný kontrolór obce predložil poslancom plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021 / ktorý tvorí
prílohu zápisnice / a zároveň oboznámil poslancov so zámerom kontroly.
Hlasovanie poslancov:
Za:

4 Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová , Ivan Hnat

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra jednohlasne schválený.
K bodu 7/ Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021

Starostka predložila poslancom plán konania zasadnutí na rok 2021 v súlade so zákonom
č.369/1990 obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Poslanec Ing. Peter Zubaľ navrhol, aby sa obecné zastupiteľstvo konalo každé dva mesiace.

Starostka navrhuje organizovať pracovné stretnutia s poslancami, ktoré budú zvolávané
mimo stanovených termínoch v prípade potreby riešenia, schvaľovania a rozhodovania
naliehavých úloh.
Predložený plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 predložila na schválenie:
Hlasovanie poslancov:
Za:

4

Ing. Peter Čeremeta, Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing. Peter Zubaľ

Proti : 0
Zdržal sa: 0
Predložený návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva jednohlasne schválený.

K bodu 8/ Informácia o projektoch
Starostka predniesla poslancom správu o týchto projektoch na ktoré sú zo strany obce
vypracované žiadosti s požadovanými náležitosťami.
1. Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Radvaň nad Laborcom.
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 na triedený odpad
komunálneho odpadu zaslaná na Environmentálny fond Bratislava.
2. Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Radvaň nad
Laborcom
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 na predchádzanie vzniku
biologických rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Radvaň nad Laborcom zaslaná na
Environmentálny fond Bratislava.
3. Projekt Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni
miestnej územnej samosprávy. Ten projekt rieši vytvorenie pracovných miest - funkcia
projektový manažér pre Obec Radvaň nad Laborcom a partner Mesto Medzilaborce.
4. Vytvorenie pracovného miesta cez Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna
práca v obci s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít cez splnomocnenca vlády
SR pre rómske komunity.
5. Projekt Odvodňovací kanál Radvaň nad Laborcom – Protipovodňová ochrana
6. Projekt na dokončenie II. etapy kanalizácie obce a výstavba čističky odpadových vôd
K bodu 9/ Rôzne
Hlavný kontrolór obce prezentoval dohodu o nájomnom pri zápočte pohľadávok zmluvnej
strany Artep Humenné, s.r.o. Ide o prevádzku lekárne Radvaň nad Laborcom. Nájomca ku

dňu uzavretia zmluvy 5.9.2011 poskytol na základe dohody s prenajímateľom unimobunku
v hodnote 1500,- € a inštaloval v budove obecného úradu plastové dvere a okno v hodnote
940,- € čo činí spolu 2 400,- €. Ku dňu započítania pohľadávok nájomné za roky 2012-2020
predstavuje sumu 1920,- €. Prenajímateľ Obec Radvaň nad Laborcom navrhuje počnúc
1.1.2021 nájomné vo výške 20,- € mesačne /čl.6 a čl.7 nájomnej zmluvy/
Starostka predložila dohodu o nájomnom na schválenie.
Hlasovanie poslancov:
Za: 4 Ing. Peter Čeremeta Ivan Hnat, Anna Knapová, Ing. Peter Zubaľ
Proti : 0
Zdržal sa: 0
Predložený návrh nájomnej zmluvy pre Artep Humenné, s.r.o. jednohlasne schválený.
Hlavný kontrolór informoval poslancov o návrhu nájomného pre SVP š.p. Košice za užívanie
pozemku č. KN – C č. 506/1 vo výške 0,005 eur /m2 za rok. V prípade súhlasného stanoviska
nájomného obec chce uvedený pozemok využiť na oddychovú zónu pre občanov obce.
V závere rokovania starostka obce sa zmienila aj o Silvestri. Vzhľadom na zhoršujúcu sa
epidemiologickú situáciu šírenia COVIDU-19 silvestrovské stretnutie s občanmi sa tohto
roku konať nebude.
Poslanec Ing. Peter Čeremeta navrhol zakúpiť aspoň ohňostroj.
Po vyčerpaní programu a dopytov poslancov starostka ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstvo. Poďakovala poslancov za účasť na zasadnutí.

Overovatelia: Ing. Peter Čeremeta
Ivan Hnat

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

Spracovala a zapísala: Libuša Luciková

Jana Svičinová
starostka obce

