
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom 

konaného dňa 17. septembra 2021 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 5 poslancov, poslankyňa 

p. Anna Godová a poslanec p. Erich Platko  neprítomní -  ospravedlnení. 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:       5        Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ,  Anna Knapová,  Ing. Patrik Sopirjak , Ivan Hnat 

 Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                              

 

Do návrhovej komisie boli určení: Ing. Sopirjak,  Hnat,  

Za overovateľov  zápisnice:  Ing. Peter  Zubaľ,   Anna Knapová 

Za zapisovateľku bola poverená:   Libuša  Luciková 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        5     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová, Ivan Hnat, Ing.Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                                

K bodu 2/  Kontrola plnenia uznesenia 

Starostka konštatovala, že prijaté uznesenia boli splnené priebežne bude informovať v nasledujúcich 

bodoch programu rokovania. 



 

K bodu 3/ Čerpanie rozpočtu obce za 1-7/2021 

Starostka a poslanci obecného zastupiteľstva podrobne prerokovali  čerpanie  rozpočtu  za 1 - 7/2021  

v príjmovej a výdavkovej časti.  Na  dotazy, ktoré  boli vznesené zo strany poslancov  na finančné 

operácie  nevyčerpaná dotácia na dopravné  a nevyčerpaná dotácia na stravu z roku 2020.  Starostka 

následne zodpovedala na jednotlivé položky  rozpočtu obce  kde  a na  čo  boli použité finančné 

prostriedky. 

K bodu 4/ Predaj pozemku 

Starostka informovala poslancov  o vypracovaní znaleckého posudku pánom Sabom, ktorý zameral 

parcely o výmere 593 m2 a stanovil cenu 1085,14 eur,  cena za  m2 najmenej predstavuje 1,85 m2. 

Starostka hovorila o zákone č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že obec je 

povinná zverejniť zámer priameho predaja majetku obce s požadovanými náležitosťami  v zmysle 

zákona  s výrokom na podávanie cenových ponúk. Starostka navrhla troch členov do komisie na 

vyhodnotenie cenových ponúk v zložení  Ing. Patrik Sopirjak, Ing. Peter Čeremeta a Ing. Peter Zubaľ. 

Vyjadrenie poslancov: 

Poslanec Ing. Patrik Spirjak navrhuje  ponechať cenu 3 eura za m2  ako bolo dohodnuté pred 

vypracovaním znaleckého posudku. S uvedeným návrhom súhlasili aj ostatní poslanci. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:    5    Ing. Peter Čeremeta,  Ivan  Hnat,  Anna Knapová,  Ing. Sopirjak Patrik,  Ivan Hnat               

Proti :  0   Zdržal sa :  0 

K bodu  4/  Predaj nákladného vozidla Praga –V3S 

Na základe prijatého uznesenia bol vypracovaný znalecký posudok znalcom Ing. Mariánom Vojtkom, 

ktorého cena bola stanovená na 1 848 eur a 150 eur za vypracovanie posudku. 

Starostka predložila poslancov návrh  kúpnej  ceny vo  výške 2 tis. eur na schválenie 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti :  0   Zdržal sa :  1  Ing. Patrik Sopirjak 

K bodu 5/  Informácia o projektoch 

Starostka oboznámila poslancov  s predloženou žiadosťou o NFP v rámci operačného programu Kvalita 
životného prostredia s projektovým názvom „ Budovanie vodozádržných opatrení v obci Radvaň nad 
Laborcom. „ Celková výška predstavuje čiastku 69 874 eur. Zabezpečenie realizácie bude v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci v sume 3 474,72 eur.  

Starostka predložila spoluúčasť projektu na schválenie. 



Hlasovanie poslancov: 

Za:    5    Ing. Peter Čeremeta,  Ivan  Hnat,  Anna Knapová,   Ing. Peter Zubaľ  , Ing. Patrik Sopirjak            

Proti :  0   Zdržal sa :  0 

V ďalšom bode starostka sa zmienila o odkúpenie pozemku pri ZŠ od Alexandra Halušky , Urbana 
a Pančuru za účelom vytvorenia  parkovacích miest, ktoré by sa mali realizovať  v rámci projektu 
Vodozádržné opatrenia.  Ide o pozemok reg. C KN  parcela č. 572/7 o výmere 43 m2, ktorá bola 
vytvorená geometrickým plánom geodetom  Ing. Jánom Rusinkom.  

Starostka predložila návrh  na schválenie  po  0,50 centov za m2  ide o celkovú sumu 21.50 eur. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:    5    Ing. Peter Čeremeta,  Ivan  Hnat,  Anna Knapová,   Ing. Peter Zubaľ  , Ing. Patrik Sopirjak            

Proti :  0   Zdržal sa :  0 

Ďalším bodom bolo prejednanie projektu Revitalizácia verejného priestranstva za Poštou. Starostka   
hovorila, že oslovila poslancov Ing. Čeremetu a Ing. Zubaľa  ohľadom vybudovania  väčšieho dreveného 
altánku ako je naplánovaný  v projektovej dokumentácii.  Starostka predložila poslancom návrh na 
dofinancovanie projektu z vlastných prostriedkov  vo výške 1320,17 Eur  na schválenie  

Hlasovanie poslancov: 

Za:    5    Ing. Peter Čeremeta,  Ivan  Hnat,  Anna Knapová,   Ing. Peter Zubaľ  , Ing. Patrik Sopirjak            

Proti :  0   Zdržal sa :  0 

K bodu 8 Rôzne 

Starostka hovorila, že sa blíži Mesiac úcty  k starším.  V tomto roku  máme 28 jubilujúcich dôchodcov 
navrhuje zakúpiť  pamätné darčeky a kvet tak ako pominulé roky a rozniesť  domov vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu.  S uvedeným návrhom poslanci súhlasili. 

K bodu 9 Dopyty poslancov 

Poslanec Ivan Hnat hovoril o vykosení a vyčistení priestoru v Horbe /škarpa/  na zákrute pri vchádzaní 
do obce je to nepriehľadne pre vodičov. 

Poslanec Ing. Patrik Sopirjak sa dotazoval na plot pri pošte. Starostka informovala, že plot už je 
opravený a nafarbený. 

Poslanec Ing. Sopirjak  doporučil uzemniť hromozvod na budove zdravotného strediska. Starostka 
uvedenú záležitosť prejedná s Marekom Kolesárom. 

Poslanec Ing. Zubaľ Peter doporučuje písomne pozvať na stretnutie  zástupcov firmy GFR s,r,o, 
a konateľa firmy Agromon Krásny Brod Ing. Tkáča ohľadom prenájmu pôdy a ujasnenia ich  ďalšej 
činnosti v  katastrálnom území  Radvaň  n/Laborcom  a Brestov n/Laborcom. 

 

 

 



 

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

 

Overovatelia:     Ing. Peter  Zubaľ         ......................................................................... 

                             p. Anna Knapová         ......................................................................... 

            

 

Zapísala:  Libuša Luciková 

   

         Jana Svičinová 

                    starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



        Starostka obce  Radvaň nad Laborcom 

  

  

Sp. zn.  RAD-375/2021-OcÚ                                        V Radvani nad Laborcom,  9. septembra 2021 

P o z v á n k a 

 V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m  

 zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom, 

ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra 2021 o 17.00  hod. v budove obecného úradu 

s  týmto  n a v r h o v a n ý m  programom : 

P r o g r a m :                         

  
1. Otvorenie 

     a./ Schválenie programu rokovania  
     b./ Voľba návrhovej komisie 
     c./ Určenie overovateľov zápisnice 
     d./  Určenie zapisovateľa zápisnice 
2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 
3. Čerpanie rozpočtu obce  za  1-7/2021 
4. Predaj pozemku Eliáš Ján 
5. Predaj nákladného vozidla PRAGA – V3S 
6. Zámena pozemku – Projekt Vodozadržné opatrenia v ZŠ s MŠ  
7. Informácie o projektoch 
8. Interpelácie poslancov 
9. Rôzne 
10. Záver 
                                                                                                      Jana Svičinová 
                                                                                                      starostka obce 
                                                                                                                                                                                                           

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa koná za dodržania prísnych epidemiologických 
opatrení. 
 
Pozvánka -  doručuje sa  poslancom obecného zastupiteľstva 
Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce Radvaň nad Laborcom  
dňa  10.9.202 



 
 
 

O B E C     R A D V A Ň    N A D   L A B O R C O M 
Radvaň nad Laborcom č.76, 067 01,   IČO: 00323454 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie 

cenových ponúk 

             Obec Radvaň nad Laborcom v zmysle § 9a odst.1 písm. c/ ods.2 a ods. 5 Zák. 
č.138/1991 o majetku obcí  v z. n. p.  v súlade s uznesením č. 21 /2021 obecného 
zastupiteľstva v Radvani nad Laborcom zo dňa 17.09.2021 zverejňuje zámer priameho 
odpredaja svojho nehnuteľného majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na 
odkúpenie pozemkov, ponúka na predaj: 
 
- pozemku registra C KN parcela č. 473/3 v katastrálnom území  Radvaň nad Laborcom  druh 
pozemku  trvalý trávnatý porast  o výmere 478 m²  zapísaného na LV č. 1128   a parcela č. 
560/4 druh pozemku ostatná plocha o výmere 115 m². Celková výmera 593 m².      
  
           Minimálna cena, za ktorú Obec Radvaň nad Laborcom ponúka na predaj vyššie 
uvedené nehnuteľnosti – je stanovené vo výške 3,00 EUR/m² 
 
Špecifická požiadavka – zaplatenie kúpnej ceny pri podpise zmluvy. 
 
Podmienky predloženia cenovej ponuky 
Cenovú ponuku je možné predložiť v podateľni Obecného úradu v Radvani nad Laborcom 
alebo poštou na adresu  - Obec Radvaň nad Laborcom, Obecný úrad 76, 067 01 Radvaň nad 
Laborcom, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Radvani nad Laborcom 
najneskôr  do 07.10.2021 vrátane,  do 12.00 hod. 
Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke 
označenej heslom „PRIAMY PREDAJ POZEMKOV  – NEOTVÁRAŤ“ 
Cenová ponuka musí obsahovať 
Označenie záujemcu: 
- fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko ( možno uviesť aj   telefónne 
číslo, resp. mailová adresa) 
- právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, kópia výpisu z OR 
              b) označenie nehnuteľnosti (podľa  údajov ponuky), o ktorú má záujemca záujem 
   c)  výška cenovej ponuky 
   d)  potvrdenie akceptácie špecifickej požiadavky 
   e) ak je záujemca ženatý /vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného alebo 
podielového vlastníctva manželov (v takom prípade musí byť ponuka podpisovaná obidvoma 
manželmi). 
 f)  čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenom v § 9a ods.6 Zákona 
o majetku obcí. 
  
V Radvani nad Laborcom dňa: 20.09.2021 
Vyvesené dňa:                           21.09.2021 
Zvesené dňa:          Jana Svičinová 
            starostka obce 



O B E C     R A D V A Ň    N A D   L A B O R C O M 
Radvaň nad Laborcom č.76, 067 01,   IČO: 00323454 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na 

podávanie cenových ponúk 

             Obec Radvaň nad Laborcom v zmysle § 9a odst.1 písm. c/ ods.2 a ods.5 Zák. 
č.138/1991 o majetku obcí  v z. n. p.  v súlade s uznesením č. 21 /2021 obecného 
zastupiteľstva v Radvani nad Laborcom zo dňa 17.09.2021 zverejňuje zámer priameho 
odpredaja svojho hnuteľného majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na odkúpenie 
nákladného vozidla, ponúka na predaj: 
 
- nákladné vozidlo značky PRAGA V3S – T912, úžitkové vozidlo s celkovou hmotnosťou od 
3501 kg do 12 000 kg, Výrobca: AVIA A.S., CZ,  rok výroby 1983, zdvihový objem valcov 
motora: 7412 cm³, maximálny výkon motora 72 kW, celková hmotnosť 10 650 kg 
 
           Minimálna cena, za ktorú Obec Radvaň nad Laborcom ponúka na predaj vyššie 
uvedené nákladné vozidlo PRAGA – V3S  je stanovené vo výške 2 000,- EUR 
 
Špecifická požiadavka – zaplatenie kúpnej ceny pri podpise zmluvy. 
 
Podmienky predloženia cenovej ponuky 
Cenovú ponuku je možné predložiť v podateľni Obecného úradu v Radvani nad Laborcom 
alebo poštou na adresu  - Obec Radvaň nad Laborcom, Obecný úrad 76, 067 01 Radvaň nad 
Laborcom, tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v  Radvani nad Laborcom 
najneskôr do 07.10.2021 vrátane, do 12.00 hod 
Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke 
označenej heslom „PRIAMY PREDAJ POZEMKOV  – NEOTVÁRAŤ“ 
Cenová ponuka musí obsahovať 
Označenie záujemcu: 
- fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko ( možno uviesť aj telefónne 
číslo, resp. mailová adresa) 
- právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, kópia výpisu z OR 
             b)  označenie nákladného vozidla (podľa  údajov ponuky), o ktorú má záujemca 
záujem 
  c)  výška cenovej ponuky 
  d)  potvrdenie akceptácie špecifickej požiadavky 
  e)  ak je záujemca ženatý /vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného alebo 
podielového vlastníctva manželov (v takom prípade musí byť ponuka podpisovaná obidvoma 
manželmi). 
 f)  čestné vyhlásenie, že záujemca nie je osobou uvedenom v § 9a ods.6 Zákona 
o majetku obcí. 
  
V Radvani nad Laborcom dňa: 20.09.2021 
Vyvesené dňa:                           21.09.2021 
Zvesené dňa:          Jana Svičinová 
            starostka obce 
 


