Z á p i s n i c a č. 1
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom
konaného dňa 17. februára 2022 na obecnom úrade v Radvani nad Laborcom

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

K bodu 1 Otvorenie, schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom otvorila a viedla starostka
obce pani 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. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4 poslancov. Starostka konštatovala, že
zasadnutie 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.
Uznesenie č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e
Hlasovanie poslancov za návrh programu rokovania:
Za:

4

program rokovania

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

Proti: 0
Zdržal sa : 0
1. Otvorenie
Schválenie programu rokovania
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisne
c) Určenie zapisovateľa zápisnice
2. Odpredaj nákladného motorového vozidla V3S
3. Nájom pozemku parcely registra CKN č.775 a 776 k. ú. Radvaň nad Laborcom počas
doby rekonštrukcie mosta v obci Radvaň nad Laborcom
4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Zlepšenie
prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej infraštruktúry „
5. Interpelácie poslancov
6. Rôzne
7. Záver
Jana Svičinová
starostka obce

Určenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice.
Do návrhovej komisie boli určení: Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat, Anna Knapová
Za overovateľov zápisnice: Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ
Za zapisovateľku bola poverená: Libuša Luciková
Hlasovanie poslancov:
Za:

4

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

Proti: 0
Zdržal sa : 0
K bodu 2/
Odpredaj nákladného motorového vozidla V3S
Pani starostka informovala poslancov , že na základe telefonického rozhovoru sa prihlásil
záujemca na kúpu nákladného motorového vozidla. Po obhliadke priamo na mieste spolu
s poslancami navrhujem odpredaj prebytočného nákladného vozidla V3S za sumu 1500 Eur.
Uznesenie č. 2/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e odpredaj prebytočného
nákladného vozidla V3S za dohodnutú cenu 1 500 Eur.
Hlasovanie poslancov:
Za:

3

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

Proti: 0
Zdržal sa : Ing. Patrik Sopirjak
Jana Svičinová
starostka obce

K bodu 3/
Nájom pozemku parcely registra CKN č.775 a 776 k. ú. Radvaň nad Laborcom počas doby
rekonštrukcie mosta v obci Radvaň nad Laborcom.
Pani starostka oboznámila poslancov so žiadosťou Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja o prenájme pozemku v k. ú. Radvaň nad Laborcom, ktoré budú slúžiť
ako prístupová cesta pre realizácii verejnoprospešnej stavby rekonštrukcia mosta pri vstupe
do obce Radvaň nad Laborcom. Popísala práce, ktoré budú prevedené. Poslanci sa
dotazovali, čí sa nebude opravovať klenbová časť mosta pri Barvirčakovi. Žiadajú
o doloženie stanoviska , či uvedená klenba mosta nie je evidovaná v registri národných

kultúrnych pamiatok. Starostka informovala poslancov s plnením rozhodnutia Krajského
pamiatkového úradu na zabezpečenie pamiatkového výskumu pred začatím realizácie
stavby Navrhovaná stavba nezasahuje priamo do objektov, ktoré sú predmetom záujmu
orgánov pamiatkovej starostlivosti. Písomné stanovisko zo strany obecného úradu bude
vyžiadané z Krajského pamiatkového úradu Prešov.
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom prerokovalo žiadosť Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja o prenájme pozemku
-

parcely registra CKN p. č. 775, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
2433m²,
parcely registra CKN p. č. 776, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
1 761m²

v katastrálnom území Radvaň nad Laborcom zapísaného na LV č. 2, katastrálne územie
Radvaň nad Laborcom, obec Radvaň nad Laborcom, okres Medzilaborce
Uznesenie č.3/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e podľa § 9a ods.9 písm. c)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov z á m e r prenájmu
nehnuteľností vo vlastníctve obce, a to:
-

parcely registra CKN p. č. 775, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 2433m²,
parcely registra CKN p. č. 776, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere 1 761m²

Subjektu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja za účelom prístupu
stavebníka ( Správa a údržba ciest PSK) k mostu II/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom na
dobu určitú a to do ukončenia realizácie rekonštrukcie mosta za nájomné 1- EUR
s podmienkou úhrady dodávky služieb spojených s nájmom, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý je daný tým, že prenajaté pozemky budú slúžiť ako prístupová cesta pri
realizácii verejnoprospešnej stavby „ Rekonštrukcia mosta II/559 – 013A v obci Radvaň nad
Laborcom“, ktorej investorom je Prešovský samosprávny kraj a je v záujme obce Radvaň nad
Laborcom.
Hlasovanie poslancov :
Za:

4

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

Proti: 0
Zdržal sa : 0
Jana Svičinová
starostka obce

K bodu 4/
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„ Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie miestnej
infraštruktúry „
Pani starostka informovala poslancov už aj na predchádzajúcom zasadnutí o vyhlásenej
výzve. Pre podanie žiadosti o finančný príspevok je potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu, ktorá zahŕňa rekonštrukciu miestnej komunikácie od Lužka po pani
Lipčakovú, ďalej rekonštrukcia chodníka po most a opačne smerom ku p. Marcovi, kde je
pôvodný chodník. Ďalej sa bude realizovať výstavba nového chodníka od p. Marca ku škole
a od autobusovej zástavby ku lávke. Predpokladané náklady na celú stavbu sú rozpočtované
v výške 216 tis. Eur , 6 300 Eur projektová dokumentácia a 15 tis. Eur stavebný dozor
a riadenie projektu. Celkové náklady činia 237 tis. Eur a 5 % spolufinancovanie projektu vo
výške 11 865 Eur z vlastných prostriedkov.
Uznesenie č .4/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Radvaň nad Laborcom - Zlepšenie prístupu MRK prostredníctvom výstavby a
rekonštrukcie miestnej infraštruktúry. “, pričom ciele projektu sú v súlade s platným
programom rozvoja obce a platným územným plánom obce.
Názov OP: Operačný program Ľudské zdroje,
Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít
Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných
komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2
2. zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
3. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie poslancov za nenávratný finančný príspevok
Za:

4

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

Proti: 0
Zdržal sa : 0
Jana Svičinová
starostka obce
K bodu 5/ Interpelácie poslancov
Poslanec Ing. Peter Zubaľ sa dotazoval na dve faktúry za zábradlie a za signalizáciu.
Starostka podala vysvetlenie k uvedeným faktúram. Ide o faktúru za zábradlie za účelom
bezpečnosti občanov pred obecným úradom, druhá faktúra sa týka opravy signalizácie ,
ktoré máme nainštalované pred vstupom do obecného úradu.
Poslnec Ing. Peter Čeremeta hovoril, že zábradlie je nerezové je už zhotovené treba ho
usadiť.
Poslanec Ing. Peter Zubaľ sa dotazoval, čo je v vodou v dome smútku nie sú v prevádzke WC.
Starosta hovorila, že je potrebné prehĺbiť studňu pri cirkvi a zároveň navrhnla, aby bol
namontovaný pri studni aj vodovodný kohútik.
K bodu 6/ Rôzne
Pani starostka informovala poslancov, že sa začalo s prácami na parkovisku pri zdravotnom
stredisku. Navrhuje od Svetlany Surmajovej betónový plot a z vyšnej strany nasadiť tuje.
Poslanec Ing. Patrik Sopirjak navrhuje zabezpečiť oplotenie betónovým plotom aj z vyšnej
strany.
Po rozprave z poslancami bolo dohodnuté vyžiadať cenové ponuky na betónový plot a na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva prerokovať .
Po vyčerpaní programu a dopytov poslancov starostka ukončila zasadnutie obecného
zastupiteľstvo. Poďakovala prítomným poslancov za účasť na zasadnutí.
Overovatelia: Ing. Peter Čeremeta .........................................................................
Ing. Peter Zubaľ
Zapísala: Libuša Luciková

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

