Z á p i s n i c a č. 3
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom konaného dňa
8. júna 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. 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 štyroch poslancov, z celkového počtu sedem. Poslanci Erich
Platko, Ivan Hnat, Anna Knapová sa zasadnutia nezúčastnili – ospravedlnení. 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 3. júna 2021.
Program rokovania obecného zastupiteľstva bol jednohlasne schválený.
Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4

Ing. Peter Čeremeta, , Ing. Peter Zubaľ,
Anna Godová, Patrik Sopirjak,

Proti:
0
Zdržal sa : 0

Do návrhovej komisie starostka navrhla

Ing. Peter Zubaľ, Ing.Peter Čeremeta

Za overovateľov zápisnice boli určení :

Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová,

Zapisovateľkou bola poverená :

Luciková Libuša

Výsledky hlasovania:

Prítomní:
Za:

4
4 Ing. Peter Čeremeta, , Ing. Peter Zubaľ
Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová

Proti:
Zdržal sa :

0
0

K bodu2/
Kontrola plnenia uznesenia z posledného zasadnutia

Uznesenie č. 9/2021 – splnené - na základe prieskumu trhu bol vybratý uchádzač s ktorým
starostka uzatvorí zmluvu o dielo a následne dôjde k realizácií uloženia dlažby
Uznesenie č. 10/2021 - splnené , kamery boli umiestnené
Starostka vyslovila poďakovanie poslancovi Ing. Zubaľovi za pomoc pri umiestňovaní káblu
Uznesenie č.11/2021 – žiadosť sa bude spracovávať v mesiaci august 2021
K bodu 3/
Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
Starostka požiadala pána hlavného kontrolóra obce Ing. Amricha , aby informoval poslancov
obecného zastupiteľstva o celoročnom hospodárení za rok 2020, ktorý je súhrnným
spracovaním údajov o rozpočtovom hospodárení po skončení rozpočtového roka 2020
a obsahuje :
- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 Zák. 586/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- bilanciu aktív a pasív
- prehľad o stave a vývoji dlhu obce
- prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 ZRP
- usporiadanie finančných vzťahov k ŠR a VÚC
Hlavný kontrolór predkladá svoje odborné stanovisko k celoročnému hospodáreniu za rok
2020 a doporučuje celoročné hospodárenie schváliť bez výhrad.
Starostka predložila celoročné hospodárenie za rok 2020 na schválenie:
Výsledky hlasovania :

Prítomní : 4
Za:
4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ
Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová,

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
K bodu 4/
Informácia o výsledku kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Hlavný kontrolór podal informatívnu správu o kontrolnej činnosti za rok 2020. Predložil aj
plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021 a oboznámil poslancov so zámerom kontroly.
Výsledky hlasovania :

Prítomní :
4
Za:
4

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ
Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová,

K bodu 5/
Návrh VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Radvaň nad Laborcom
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 1/2021, ktoré bolo
predložené poslancom písomne tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva a tvorí prílohu
zápisnice. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce v čase od 24.5.2021 do 7.6.2021.
Poslanci Ing. Zubaľ a Ing. Peter Čeremeta pripomienkovali. že uvedené VZN nie je
akceptovateľné pre občanov, nebudú dodržiavať podmienky a ustanovenia nariadenia.
Starostka predložila návrh na schválenie.
Výsledky hlasovania : Prítomní :
4
Za:
0
Proti:

4

Zdržal sa:

0

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ,
Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová,

Poslanci obecného zastupiteľstva sa na návrhu VZN č.1/2021 neuzniesli.
K bodu 6
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách za 1-5/2021
Starostka obce podala informatívnu správu o plnení rozpočtu za uvedené obdobie. Konkrétne
informovala o dotáciách, ktoré boli poskytnuté obci od januára 2021 za testovanie.
Celkové príjmy 28 915 Eur , výdavky 18 222 Eur ako všeobecný materiál a odmeny pre
členov testovacieho tímu. Starostka oboznámila poslancov, že plánuje urobiť okolo budovy
chodník. Podala informácie o týchto schválených dotáciách na rok 2021
Dotácia z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 3500 eur na interiérové vybavenie
sobášnej siene - záclony, stoličky, stôl
Dotácia z MV SR pre Hasičský zbor vo výške 3000 eur
Nenávratný finančný príspevok z Poľnohospodárskej platobnej agentúry vo výške 19 977 eur
na výstavbu parkoviska pri zdravotnom stredisku

K bodu 7/
Návrh VZN o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 2/2021, ktoré bolo
predložené poslancom písomne tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva a tvorí prílohu
zápisnice. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce v čase od 24.5.2021 do 7.6.2021.
Poslanci Ing. Zubaľ a Ing. Peter Čeremeta doporučili uvedený návrh VZN č.2/2021
predložiť na posúdenie nášmu právnemu zástupcovi JUDr. Sotolářovi. Po preverení
predložiť na schválenie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Poslanec Ing. Peter Čeremeta predseda komisie na ochranu verejného záujmu oboznámil
rokovanie obecného zastupiteľstva zo zápisnicou z preskúmania písomného oznámenia
funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie za
kalendárny rok 2020 starostky obce podľa čl.7 Ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu funkcionárov v znení ústavného zákona č.545/2005 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa ústavný zákon č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných
funkcionárov.
K bodu 8/
Interpelácie poslancov
Poslanec Ing.Peter Čeremeta navrhje zakúpiť novú kosačku na kosenie futbalového ihriska
Poslane Ing.Peter Zubaľ sa dotazoval na kosenie pri neobývaných domoch.
Starostka navrhuje zistiť cenové relácie kosačiek. Pracovníci obecného úradu kosia pred
všetkými rodinnými domami uvedenú záležitosť preverí s pracovníkmi aktivačných prác.
K bodu 9/
Rôzne
Starostka predložila poslancov žiadosť Adriána Kozára o odkúpenie motorového vozidla
V3S. Starostka konštatovala, že skončila platnosť C čísla
Pripomienky poslancov:
Poslanci navrhujú ohodnotiť prípadne zistiť cenu obdobných zariadení a predložiť na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
V ďalšom bode starostka poslancom na schválenie odmenu vo výške 1000 eur za
vykonávanie činnosti kontaktnej osoby pri sčítaní obyvateľov v roku 2021 na základe
metodického pokynu ŠU SR č. 10900-1434/2021.
Výsledky hlasovania :

Prítomní :
4
Za:
4

Proti:
Zdržal sa:

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ
Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová,

0
0

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili odmenu pre pani starostku.

Po vyčerpaní programu starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Overovatelia :

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

V Radvani nad Laborcom , 10. júna 2021

Spracovala a zapísala:

Libuša Luciková

Jana Svičinová
starostka obce

