
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom 

konaného dňa  7. decembra 2021 na obecnom úrade 

v Radvani nad Laborcom 

 

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania podľa pozvánky, ktorá 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 6 poslancov,  poslanec p. Erich Platko  neprítomný. 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:  6        Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Godová,   Anna  Godová,  Ivan Hnat,  

                 Ing. Patrik Sopirjak 

 Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                              

 

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

Za overovateľov  zápisnice:   Anna Godová,  Anna Knapová 

Za zapisovateľku bola poverená:   Libuša  Luciková 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        6     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Godová, Ivan Hnat, Anna Knapová, 

                     Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0     Zdržal sa :    0                                                

 



K bodu 2/  Kontrola plnenia uznesenia 

Starostka hovorila, že z predchádzajúceho zasadnutia neboli prijaté žiadne uznesenia.  

K bodu 3/  K čerpaniu a úprave rozpočtu obce za 1-10/2021. 

Starostka obce predložila poslancom OZ  celkové čerpanie rozpočtu obce k 30.10.2021  podľa  
položiek rozpočtovej klasifikácie v príjmovej a výdavkovej časti. Požiadala poslancov, aby  
vzniesli svoje pripomienky k čerpaniu rozpočtu. 

Poslanec Ing. Zubaľ sa dotazoval na niektoré položky v príjmovej časti ako daň z pozemkov, 
daň zo stavieb, prenajaté priestory,   ku ktorým pani starostka podala podrobný komentár. 

Čerpanie a následnú úpravu rozpočtu podla skutočnosti k 31.12.2021 predložila poslancom na 
schválenie. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        6     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová, Ivan Hnat, Anna Godová 

                    Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                               

K bodu 4 a 5/ Návrh rozpočtu na rok 2022 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

Starostka predložila poslanom návrh rozpočtu na rok 2022 , ktorý bol zverejnený na úradnej 

tabuli a webovom sídle. Vo svojom vystúpení  hovorila, že zo  strany poslancov a verejnosti 

neboli podané žiadne pripomienky k návrhu ropočtu na pripomienkovanie v stanovenej 

lehote. Poslanec Ing. Zubaľ sa dotazoval na na niektoré položky, ktoré starostka 

okomentovala. Poslanci OZ boli oboznámení s odborným stanoviskom hlavného kontrolora 

obce , ktorý odporúča predložený návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť bez zmien a doplnkov.  

Hlasovanie poslancov: 

Za:        6     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová, Ivan Hnat, Anna Godová 

                    Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                              

Návrh rozpočtu na rok 2022  bez programovej štruktúry bol jednohlasne schválený. 

K bodu 6/  Schválenie čerpania rezervného fondu na rok 2022 

Starostka informovala poslancov, že v rezervnom fonde z minulých  rokov máme finančné 

prostriedky vo výške  60 071 tis. Eur, ktoré plánuje na budúci rok použiť na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií  vo výške 46 tis. Eur.  Starostka informovala poslancov, že má 

vypracované  zameranie miestnych komunikácii a spracovaný aj predbežný rozpočet. Ide 

o komunikácie ku pánovi Sotákovi,  ulica do Lužka, k p. Mlejovej a smerom od  železničného 



priecestia ku Vasilenkovi.  Výška týchto prostriedkov nie je rozpočtovaná vo výdavkovej časti 

na rok 2022,  nakoľko  budú čerpané z rezervného fondu. 

Starostka informovala poslancov o vyhlásenej výzve „ Podpora dobudovania  základnej 

infrašktúry /pozemné komunikácie/ pre rómske osídlenie. Obec pokiaľ splní podmienky  sa 

zapoji do tejto výzvy, ktorou by sa poriešila miestna komunikácia v Lužku , chodník ku Základne 

škole. 

Pripomienky  poslancov k čerpaniu rezervného fondu: 

Poslanec Ing. Patrik Sopirjak sa prihlásil ako prvý, namietal pripomienku k  ceste Lucik-Mlej , 

uprednostil by cestu na vyšnom konci obce nakoľko je tam viac obyvateľov . 

Starostka sa vyjadrila, že vybrala tie miestne kominikácie, ktoré si vyžadujú  rekonštrukciu sú 

v zlom stave. Cestu na vyšnom konci využívajú  aj súkromní prepravcovia  dreva s ktorými by 

trebalo jednať . V tomto roku bola cesta čiastočne vyspravená Slovenskou správou ciest. 

Poslanec Ing. Peter Zubaľ a poslankyňa Godová  navrhujú, aby obec zakúpila neobývané 

rodinné domy , aby nekupovali  rómskí občania. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    1    Ing. Patrik Sopirjak           Zdržal sa :    0             

Predložený návrh na čerpanie rezervného fondu na miestne komumikácie bol schválený. 

K bodu 7/  K schváleniu návrhu VZN č. 1/2021 

Starostka predložila poslancom Návrh VZN č.1/2021, ktorým sa mení a doplňa VZN č.1/2018 „ 
Sadzobník poplatkov vyberaných obcou Radvaň nad Laborcom“.  Obec má zakúpené náradie 
ako zemný vrtak, štiepkovač dreva  a ďalšie, ktoré si môžu občania zapožičať za poplatok 
stanovený v uvedenom VZN. Poslanec Ing. Zubaľ navrhol zrušenie poplatku za reklamné akcie 
– obradná miestnosť z dôvodu reknštrukcie obradnej miestnosti. Poslanci spoločne 
prejednavali sadzobník a ku niektorým položkám došlo ku zmene. Uvedené VZN č. 1/2021 
tvorí prílohu zápisnice. 

 Hlasovanie poslancov: 

Za:        6     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Knapová, Ivan Hnat, Anna Godová 

                    Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                              

Predložený  návrh VZN č. 1/2021  bol jednohlasne schválený. 

 



Poslankyňa Anna Godová na predchadzajúcom zasadnutiach OZ vzniesla pripomienku, prečo 
obec nevyberá daň z ubytovania. Starostka obce predložila poslancom dodatok č. 1/2021 
k VZN č. 8/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. V § 7a  - 
daň za ubytovanie bola poslancami navrhnutá sadzba dane 0,50 € na osobu za prenocovanie.  

Hlasovanie poslancov: 

Za:        6     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna Godová, Ivan Hnat, Anna Knapová, 

                     Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0     Zdržal sa :    0       

Predložený dodatok č. 1/2021 bol jednohlasne schválený.                                          

K bodu 8/  Plán zasadnutí  OZ na rok 2022 

Poslancom bol predložemý plán konania obecných zastupitelstiev na rok 2022, s ktorým 
poslanci súhlasili. 

Hlasovanie poslancov: 

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

                    Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                                

Predložený návrh  bol jednohlasne schválený. 

K bodu 9/  Menovanie člena inventarizačnej komisie  

Starostka menovala Ing. Petra Ćeremetu, zástupcu  obce za člena inventarizačnej komisie na 
výkonanie inventúry v roku 2021. 

Hlasovanie poslancov: 

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

                    Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                                

K bodu 10/ Interpelácie poslancov 

Poslanec Ing. Peter Zubaľ doporučuje cestou obecného úradu upozorniť Fúru , vodičov ktorí 
zbierajú komunálne odpady, aby kuka nádoby davali na to isté miesto, stáva sa, že ich 
nechavajú mimo. 

 

 



Poslankyňa Anna Godová tlmočila pripomienku pani starostke, aby Peter Demeter upravil 

mostok a šanec , aby odtekala voda. 

K bodu 11/  Rôzne 

Pani starostka informovala  o predložených projektových zámeroch: 

Boli podané 3  žiadosti na poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2022  z Envirofondu:  

na projekt „Kanalizácia HORB, ČOV“, „Nákup techniky pre zhodnotenie biologicky rozložiteľných 

odpadov v obci Radvaň nad Laborcom a „Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu“. 

Obec bola úspešná v projekteoch: 

„Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia pre obecný klub dôchodcov“  v sume 10 000 

€  a Revitaliizácia verejného priestranstva za Poštou v sume 5 000 € 

Pani starostka predniesla návrh na zvyšenie poplatku za kopanie hrobu. Doteraz sme vyberali 

3,50 € za jedno súpisné  číslo. Uvedený poplatok je nepostačujúci navrhuje upraviť na 7 €. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        5     Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Anna  Godová, Ivan Hnat, 

                     Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                                

Predložený návrh  bol jednohlasne schválený. 

V závere rokovania pani starostka navrhla poslancom zakúpenie vianočého darčeka pre 

občanov na jeden obývaný dom  nakoľko sa  blížia Vianočne sviatky. 

Poslanec Ing. Čeremeta súhlasil so zakúpením darčeka, kladné stanovisko vyjadrili aj  ostatní 

poslanci a dohodli sa na hodnote balíčka 10 €. 

Hlasovanie poslancov: 

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

                    Ing. Patrik Sopirjak 

Proti:    0       Zdržal sa :    0                                                

Po vyčerpaní programu starostka obce popriala poslanov Veselé Vianočné sviatky,  poďakovala 
prítomným členom obecného zastupiteľstva za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 
ukončila. 

 

Overovatelia:    Anna Knapová                   .................................................................... 



                            Anna Godová                    ....................................................................... 

 

Zapísala:  Libuša Luciková 

   

         Jana Svičinová 

                     starostka obce 


