
Z á p i s n i c a  č.  1 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  konaného dňa  
9. marca  2021 na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom 

 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny   
               
Program :  podľa pozvánky 
 
      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom otvorila o 17.00 hodine 
a viedla starostka obce p. Jana Svičinová.  Plánované zasadnutie je zvolané v súlade s §13 
ods.4 písmena a zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, z celkového počtu 7. Poslanec Erich  
Platko neprítomný z dôvodu práceneschopnosti, poslankyňa Anna Knapová ospravedlnená. 
Starostka skonštatovala, že rokovanie  obecného zastupiteľstva  je uznášania schopné. 
 
      K bodu 1/ 
       
      Starostka obce predniesla návrh programu  rokovania obecného zastupiteľstva podľa 
pozvánky, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa  4. marca 2021. 
Program rokovania obecného zastupiteľstva  bol  jednohlasne schválený. 
      
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      5    
                                         Za:                5    Ing. Peter Čeremeta, , Ing. Peter Zubaľ,  
                                                                    Anna Godová,  Ivan Hnat, Ing. Patrik Sopirjak 
                                         Proti:            0    
                                         Zdržal sa  :   0 
   
                                                                                               
Do návrhovej komisie starostka navrhla    Ing. Peter Čeremeta,  Ivan Hnat 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení :        Ing. Peter Zubaľ,  Anna Godová, 
 
Zapisovateľkou bola poverená  :                   Luciková Libuša 
 
 
Výsledky hlasovania:      Prítomní:       5   
                                          Za:                 5   Ing. Peter Čeremeta, , Ing. Peter Zubaľ                                                               
                                                                      Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, Ivan Hnat 
                                                                      
                                          Proti:             0    
                                          Zdržal sa  :    0 
   
                                                                                           
                                                                                           
 
                                                                                      
 
 



 
K bodu2/ 
Kontrola plnenia uznesenia 
 
Starostka konštatovala, že z posledného zasadnutia jej nevyplynuli  žiadne úlohy. 
 
 
K bodu 3/ 
Správa o činnosti od posledného zasadnutia 
 
Starostka obce informovala členov obecného zastupiteľstva o činnosti obecného úradu od 
posledného zasadnutia. Aj napriek zložitému obdobiu pri dodržiavaní pandemických opatrení 
sa nám podarilo dokončiť sobášnu miestnosť, ukončili sme realizáciu kamerového systému.  
Z fondu na podporu umenia sme zhodnotili knižný fond obecnej knižnice v celkovej sume 
2000 €, zakúpením 200 kusov rôznej literatúry z vydavateľstva Martinus.  
Doplnili sme vianočnú výzdobu, ktorá bola umiestnená na križovatke v Horbe a pred 
obecným úradom.  
V rámci výzvy PSK č.78/2019 som spracovala žiadosť o dotáciu 4000 € na sobášnu miestnosť  
- dokončenie podlahy a vnútorné zariadenie sobášnej siene. 
Envirofond vyhlásil výzvu na oblasť Obnovy dediny. Výška dotácie je maximálne 5 000 € s 5 
%  spoluúčasťou. Finančné prostriedky plánujem použiť na úpravu priestoru za poštou a to 
konkrétne zakúpením dreveného altánku a skrášlenie celkového vzhľadu pozemku. 
Podľa dostupných informácii zo Združenia miest a obcí v budúcom období budú vyhlásené 
výzvy na vodovody a kanalizácie. Keďže obec má spracovaný projekt pre územné konanie 
a právoplatné územné rozhodnutie ohľadom vodovodu, preto v riešení problematiky 
vodovodu chcem pokračovať a v tejto súvislosti som navštívila projektanta na vodovod, 
ohľadom prípravy projektovej dokumentácie pre vodovod. 
Starostka informovala poslancov, že na základe terénnej obhliadky zástupcov životného 
prostredia a zástupcov ochrany prírody,  nebola schválená žiadosť o výrub palivového dreva 
v extraviláne obce pre občanov. Na parcele č. 517 sa nachádza ďalšie hniezdo chráneného 
orla krikľavého, a drevnej hmoty na výrub je málo, tak nesúhlasia s výrubom pre občanov. 
(výrub bude vykonaný iba pre potreby obecného úradu). 
Starostka sa zmienila o zmenách pri vývoze komunálneho odpadu. Obec označí kontajnery 
nálepkami od firmy Fúra. Zamestnanci obce označia v každej domácnosti počet nádob podľa 
počtu obyvateľov v domácnosti.  
V tomto roku sme zaviedli  aj reláciu v miestnom rozhlase o úmrtí a poslednej rozlúčke 
nebohých občanov. 
V marci obec vyhlásila výberové konanie na obsadenie pozície terénneho sociálneho 
pracovníka v rámci Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít. Do výberového konania sa prihlásila jedna 
uchádzačka, ktorého sa z osobných dôvodov nezúčastnila. Výberové konanie bolo zrušené, 
ale v krátkom čase bude znova vyhlásené. 
Starostka informovala poslancov o elektronickom sčítaní obyvateľstva, ktoré prebieha od 
15.02.2021  do konca marca. Od 01.04.2021 bude asistované sčítanie pre občanov, ktorí sa 
nevedia alebo nemajú možnosť sa sčítať. Momentálne je sčítaných 56,19% obyvateľov. 
Ďalej boli poslanci oboznámení so správou hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 
2020. Hlavný kontrolór sa nezúčastnil zasadnutia z dôvodu vážnej epidemiologickej situácie. 
Kontrolná činnosť bola zameraná na:  
a/ oblasť kontroly nakladania s majetkom obce a verejných prostriedkov 



b/ tvorba rozpočtu, jeho úpravy v priebehu roka, čerpanie, vnútorné členenie, uplatnenie 
jednotného triedenia príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie, vypracovanie 
odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce pre jeho schválením, 
c/ aplikácia všeobecne záväzných predpisov 
Poslanec Ing. Peter Zubaľ vzniesol dotaz, že prečo v správe o kontrolnej činnosti nie je 
zapracovaná jeho pripomienka ohľadom zostavovania rozpočtu na rok 2021. 
 
K bodu 4/ 
Informácia o zriadení mobilného odberového miesta 
 
Starostka  podala správu o zriadení  mobilného odberového miesta na základe odporúčania 
krízového štábu obce, ktoré bolo schválené Úradom verejného zdravotníctva v Humennom 
pre našu obec. K nášmu odberovému miestu boli pričlenené aj  susedné obce  Brestov nad 
Laborcom, Zbudská Belá, Valentovce a Volica. Od 23.1.2021 je odberové miesto  otvorené 
každú sobotu. K dnešnému dňu MOM otestovalo celkovo 2 676 občanov. Obci bude celkovo 
refundovaných 13 380 €. Časť finančných prostriedkov  bola pripísaná na účet obce - 7 615 €. 
Náklady k dnešnému dňu  sú v celkovej sume 7500 €. Pre občanov boli zakúpené respirátory 
FFP2. Nakoľko finančné prostriedky nie sú z rozpočtu obce, ale získané z testovania, 
starostka navrhuje zakúpiť  pre občanov nad 60 rokov  aj zdravotné balíčky – vitamín D a C 
v hodnote cca 10,- Eur. 
 
Výsledky hlasovania:   Prítomní:     5 
                                        Za:              5    Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ 
           Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, Ivan Hnat 
                                        Proti:           0 
                                        Zdržal sa:    0 
 
 
K bodu 5/ 
Prejednanie žiadosti Romana Demetera o odkúpenie pozemku 
 
Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou, ktorú predložil p. Demeter o odkúpenie 
pozemku na parcele č.532/2 k. ú. Radvaň nad Laborcom výmera 175m2. Vyzvala poslancov 
o vyjadrenie k danej žiadosti. Poslanec Ing. Peter Zubaľ navrhuje, aby odkúpili celú parcelu 
a nie iba časť, nakoľko uvedenú parcelu užívajú dlhodobo. S pripomienkou pána poslanca 
Ing. Zubaľa súhlasili všetci poslanci. 
 
K bodu 6/ 
Rôzne 
 
Starostka predložila ďalšiu žiadosť pána Jána Eliáša o odkúpenie pozemku časť parcely CKN 
č. 473/1 a 473/2, trvalé trávnaté porasty o výmere cca 500m2, vedených na LV č. 1128 k. ú. 
Radvaň nad Laborcom. 
Poslanci schválili uvedenú žiadosť – v sume 3,-Eur za m2 s tým, že poslanec  Ing. Peter 
Čeremeta navrhuje doložiť k žiadosti geometrický plán ( zameranie pozemku). 
 
Výsledky hlasovania:     Prítomní:      5 
                                          Za:    4   Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ 
             Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat 
                                          Proti:           0     Zdržala sa:    1 Anna Godová 



V ďalšom bode sa pani starostka zmienila o tom, že sa blíži Deň matiek. Nakoľko 
epidemiologická situácia s pandémiou je vážna, nedovoľuje nám organizovať kultúrne 
podujatia. Starostka navrhuje zakúpiť ženám darčeky v hodnote 5,- Eur. Uvedený návrh 
predložila poslancom na schválenie, či súhlasia s výškou hodnoty darčeka. Uvedený druh 
darčeka sa ešte upresní. Uvedenou úlohou bola poverená poslankyňa Anna Godová. 
  
Poslanec Ing. Patrik Sopirjak  doporučil k darčeku zakúpiť aj karafiát. 
 
Výsledky hlasovania:   Prítomní:      5 
                                        Za:               4    Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ 
             Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, Ivan Hnat 
                                        Proti:            0 
 
                                        Zdržal sa:     0 
 
Ďalej sa starostka zmienila, že Environmentálny fond vyhlásil výzvu na oblasť Obnovy 
dediny. Prostredníctvom tej výzvy by som chcela požiadať finančné prostriedky na úpravu 
priestoru za poštou a to konkrétne zakúpenie dreveného altánku a skrášlenie celkového 
vzhľadu pozemku. Výška dotácie je maximálne 5 000,- Eur s 5% spoluúčasťou, čo 
predstavuje 250 Eur. Vyzvala poslancov k vyjadreniu :  
- poslanec Ing. Peter Čeremeta sa vyjadril, že terén za budovou vyžaduje úpravu a oplotenie, 
kladne zhodnotil danú výzvu. 
- ostatní poslanci pripomienkovali, že či je vhodný priestor pre altánok za budovou, nakoľko 
v blízkosti bývajú rómski spoluobčania. ( v prípade umiestnenia altánku za budovou pošty –
zabezpečenie kamerovým systémom.) 
- poslankyňa A. Godová navrhovala umiestniť altánok v areáli detského ihriska.  
Starostka sa zmienila aj o divokých skládkach odpadu popri účelovej komunikácii štátnych 
lesov. Pracovníci malých obecných služieb už vypratali 6 vriec odpadu, ale problém stále 
pretrváva. Poslanci navrhujú zakúpenie a umiestnenie fotopasce v tejto oblasti.  
Poslanec Ing. Čeremeta doporučuje preverenie možnosti a podmienky pripojenia kamery na 
ihrisko cez Wifi.  
Starostka sa zmienila o odkúpení pozemku bývalej pošty. Na základe Vášho súhlasu sme sa 
zapojili do ponukového  konania, v ktorom sme boli úspešní. Nakoľko sa jedná o pozemok, 
ktorý tvorí iba polovicu parcely pri Valalikovi a druhá polovica má 9 vlastníkov, tak je na 
zváženie či to odkúpime za 200 €.  Vzhľadom na uvedené skutočnosti poslanci obecného 
zastupiteľstva nedoporučujú odkúpenie pozemku bývalej pošty. 
V závere zasadnutia požiadal o slovo p. Bednařík, ktorý poukázal na tieto skutočnosti: 
- prečo nebol zverejnený obrázový záznam z neverejného zasadnutia obecného zastupiteľstva 
počas pandémie, 
-  prílohy k zápisniciam nie sú zverejnené 
- pripomienkoval projekt Úprava priestranstva pred poštou (vysoké ceny použitých 
materiálov, či je prieskum trhu k danému projektu , rozpočet prečo nie zverejnený, zmluva o 
dielo). 
Vyjadrenie pani starostky k daným námietkam:  
Z  rokovania  obecného zastupiteľstva sa podľa §20 Rokovacieho poriadku spisuje zápisnica, 
ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený 
program rokovania, priebeh rokovania. a obsah prijatých uznesení. 



 K projektu Úprava priestranstva pred poštou v súlade s Usmernením  Slovenskej agentúry 
životného prostredia a s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní bol vykonaný 
prieskum trhu a bola zverejnená aj zmluva o dielo. 
  
 Po vyčerpaní programu pani starostka poďakovala prítomných poslancom za účasť 
a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila o 19.00hod. 

                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
Overovatelia zápisnice :     Ing. Peter   Zubaľ            ........................................................ 
                    
                                           Anna Godová                             ....................................................... 
 
Zápisnicu vyhotovila:        Libuša Luciková                      ...................................................... 
 
 
 
 
V Radvani nad Laborcom, 11. marca 2021         
          
                                                                                     Jana Svičinová 
                                                                                         starostka obce 
 
                                             
 
 


