Z á p i s n i c a č.2
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom
konaného dňa 29. marca 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. 5/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom schvaľuje program rokovania .
Hlasovanie poslancov za návrh programu rokovania:
Za:

4 Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat

Proti: 0
Zdržal sa : 0
1.Otvorenie
Schválenie programu rokovania
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisne
c) Určenie zapisovateľa zápisnice
Schválenie nájomnej zmluvy – Rekonštrukcia mosta II/539-013A v obci Radvaň n/Lab.
2. Prefinancovanie projektu „ Verejné priestranstvo s odstavným státím „
Deň matiek
3. Interpelácie poslancov
4. Rôzne
5. Záver
Jana Svičinová
starostka obce

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

4

Ing.Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ,, Ing. Patrik Sopirjak , Ivan Hnat

Proti: 0
Zdržal sa : 0
K bodu2/
Schválenie nájomnej zmluvy – Rekonštrukcia mosta II/539-013A v obci Radvaň n/Lab.
Pani starostka informovala poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva bol schválený zámer prenájmu majetku
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.
Starostka konštatovala, že podľa zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce pri
prenájme majetku je potrebné schváliť nájomnú zmluvu uvedených parciel. Oboznámila
poslancov s vyjadrením z Krajského pamiatkového úradu Prešov , že klenbová časť mosta č.
M127 / II/559-013A/ nie je evidovaná ako kultúrna pamiatka.
Uznesenie č. 6/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u je nájomcovi Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávne kraja nájomné vo výške 1 Eur na parcely registra CKN p. č.
775 a parcela registra CKN p. č. 776 zapísaných na LV č.2 k. ú. Radvaň nad Laborcom.

Hlasovanie poslancov:
Za:

4 Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat

Proti: 0
Zdržal sa : 0
Jana Svičinová
starostka obce
K bodu 3/
Prefinancovanie projektu „ Verejné priestranstvo s odstavným státím „
Starostka obce informovala poslancov o ukončených prácach na projekte Verejné
priestranstvo s odstavným státím. Projekt bude financovaný z Poľnohospodárskej platobnej
agentúry po predložení vyúčtovania , ktorý musíme najprv prefinancovať sami. K dispozícii
máme úver, ktorý sme vyplatili takže navrhujem, aby sme aj tento projekt prefinancovali
týmto spôsobom. Faktúru zaplatíme z úveru a po pripísaní prostriedkov z PPA vrátime na
úverový účet a úver ponížime. Pri výstavbe parkoviska vznikli ďalšie náklady a to
s odvodnením pozemku, nakoľko pozemok bol celý zamokrený a taktiež bol vybudovaný
vjazd na parkovisko,ktorý nebol súčasťou projektu.
Na poslednom zasadnutí starostka navrhla, aby sme parkovisko oplotili od Svetlany
Surmajovej Poslanci navrhli, aby sme parkovisko oplotili aj od železnice. Vyžiadala cenové
ponuky a na základe najvýhodnejšej objednala realizáciu plotu firmou Ramstav Humenné.
Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e prefinanovanie projektu
„ Verejné priestranstvo s odstavným státím v obci Radvaň nad Laborcom“ v sume 20382,64 €
z úveru a ďalšie náklady, ktoré vznikli pri realizácii projektu- odvodnenie pozemku a vjazd
na parkovisko vo výške 3560,17 € , a oplotenie parkoviska vo výške 3948,91 € z vlastných
prostriedkov.

Hlasovanie poslancov :
Za:

4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Ivan Hnat, Ing. Patrik Sopirjak

Proti: 0
Zdržal sa : 0
Jana Svičinová
starostka obce

K bodu 4/
Deň matiek
Starostka navrhla, aby sme pripravili tak ako po minulý rok zakúpením darčeka a kvetu
a rozniesli ženám do domácností, vzhľadom na epidemiologickú situáciu, ktorá pretrváva aj
naďalej.
Poslanec Ing. Peter Čeremeta súhlasil s návrhom pani starostky. Poslanci navrhli zakúpiť
darček pre ženy v hodnote 7 Eur a kvet.
Uznesenie č.8/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e pri príležitosti sviatku
Dňa matiek darček v hodnote 7 Eur a kvet.
Hlasovanie poslancov :
Za:

4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Ivan Hnat, Ing. Patrik Sopirjak

Proti: 0
Zdržal sa : 0
Jana Svičinová
starostka obce

K bodu 5/
Interpelácie poslancov
Poslanec Ing. Peter Zubaľ pripomienkoval , že do budúcna pri spracovaní projektov vopred
prekonzultovať pripravované projekty s poslancami obecného zastupiteľstva, aby všetky
práce boli zahrnuté a rozpočtované v pripravovaných projektoch. Pani starostka sa vyjadrila,
že projekt bol rozpočtovaný na finančné prostriedky, ktoré obci boli schválené cez MAS.
Informoval pani starostku, že bol v škole na obhliadku pivničných priestorov a navrhuje na
druhý týždeň dohodnúť spoločné stretnutie s riaditeľkou školy.
Poslanec Ivan Hnat sa dotazoval či Povodie Bodrogu nebudú pokračovať s prácami na
Laborci. Starosta informovala, že pracovníci Povodia Bodrogu prídu kvôli korytu Laborca.
Poslanec Ing. Patrik Sopirjak hovoril, že pri ich dome je telefónny stĺp, ktorý je
v dezolátnom stave. Po rozprave so starostkou a poslancov bolo dohodnuté, aby uvedená
záležitosť bola doriešená so spoločnosťou Telecom , vzhľadom na to, že v obci sa zavadzali
optické káble, staré drevené stĺpy ostali, špatia celkový vzhľad obce.

Poslanec Ing. Peter Čeremeta – predseda komisie na ochranu verejného záujmu konštatoval,
že „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných
funkcionárov“ podala starostka v termíne do 30.4.2022, čím si splnila zákonom stanovenú
povinnosť. Predložený formulár obsahuje všetky náležitosti .
K bodu 6/
Rôzne
Starostka hovorila, že v súvislosti s úverom ju kontaktovala pracovníčka Prima banky, že
v tomto roku uplynie 10 rokov od podpísania zmluvy a splatnosti úveru a preto je potrebné
úver prelongovať a podpísať novú zmluvu za výhodnejších podmienok.
Uznesenie č. 9/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom podľa príslušných ustanovení zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení príslušných ustanovení Štatútu danej
obce s c h v a ľ u j e prijatie Municipálneho úveru Univerzál / ďalej len „úver“/ vo výške
67 559 Eur poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L /ďalej len „banka“ / za
podmienok objednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného
prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu
vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov
ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade,
ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný úver, a to za
podmienok objednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Hlasovanie poslancov :
Za:

4

Ing. Peter Čeremeta, Ing. Peter Zubaľ, Ivan Hnat, Ing. Patrik Sopirjak

Proti: 0
Zdržal sa : 0

Jana Svičinová
starostka obce

V ďalšom bode starostka informovala členov obecného zastupiteľstvo o zbierke v súvislosti
s vojnou na Ukrajine. Združenie miest a obci má zriadený transparentný účet, či aj naša obec
sa zapojí do tejto zbierky. Zo strany poslancov bola navrhnutá finančná čiastka 500 Eur.

Uznesenie č.10/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e finančnú čiastku 500 Eur
pre Ukrajinu.
Hlasovanie poslancov :
Za:

4

Ing. Peter Čeremeta , Ing. Peter Zubaľ, Ivan Hnat, Ing. Patrik Sopirjak

Proti: 0
Zdržal sa : 0

Jana Svičinová
starostka obce

V ďalšom starostka sa zmienila o rodine Petra Goroľa, ktorí sa vrátili z Brestova nemajú
bývanie. Starostka navrhuje zabezpečiť unimobunku. Poslanci súhlasili s návrhom pani
starostky s tým, že bude spracovaná kúpno predajná zmluva na splátky.
Starostka podala informáciu , že pri príležitosti Dňa učiteľov budú dňa 1.apríla 2022 prijatí
učitelia našej školy v sobášnej sieni . Pozvala aj poslancov, ktorí sa môžu tejto akcie zúčastniť.
Po vyčerpaní programu starostka poďakovala prítomným poslancom za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončila.

Overovatelia : Ing. Patrik Sopirjak .......................................................
Ivan Hnat

Zapísala: Libuša Luciková

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

