
Z á p i s n i c a č. 3 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  

 konaného dňa 17. júna 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, 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 5 poslancov. Poslankyňa Anna Godová a poslanec Ing. Peter 
Zubaľ ospravedlnení.  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. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s c h v a ľ u j e   program rokovania 
Hlasovanie poslancov za návrh programu rokovania: 

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

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                               

• Otvorenie 

• Schválenie programu rokovania  

• Voľba návrhovej komisie 

c/    Určenie overovateľov zápisnice 

   d)    Určenie zapisovateľa zápisnice 

• Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

• Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 

• Návrh VZN č. 1/2022  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Radvaň nad Laborcom 

• Návrh VZN č. 2/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev  

• Návrh VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda 

• Príprava  priebehu XXII. Radvanských slávností 

• Schválenie  počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie a rozsah výkonu funkcie 

starostu obce  

• Interpelácia poslancov 

• Rôzne 

 



Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                                                                              

                                                                                                                     Jana Svičinová 
                                                                                                                           starostka obce 

                                                                                                                 

Určenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice.              

 Do návrhovej komisie boli určení:,  Knapová, Erich Platko 

Za overovateľov  zápisnice:  Ing. Čeremeta,  Ivan Hnat, 

Za zapisovateľku bola poverená:   Libuša  Luciková 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                                                                   

 

K bodu 2/ Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

Starostka konštatovala, že prijaté uznesenia  splnené. 

K bodu 3/ Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2021  

Starostka predložila poslancom návrh záverečného účtu za rok 2021, ktorý bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovom sídle obce 31.5.2022. K návrhu podal odborné stanovisko hlavný 
kontrolór obce. Záverečný účet obce je súhrnným spracovaním údajov o rozpočtovanom 
hospodárení po skončení rozpočtového roka  2021 a obsahuje:: 

• údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods.3 Zák. č. 586/20004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy  v súlade s rozpočtovou klasifikáciou   

• bilancia aktív a pasív 

• prehľad o stave a vývoji dlhu 

• prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4ZRP 

• usporiadanie finančných vzťahov k ŠR a VÚC 

Hlavný kontrolór odporúča obecnému zastupiteľstvu uzavrieť prerokovanie 
záverečného účtu obce za rok 2021. 



Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom berie na vedomie  stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2021. 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e  celoročné hospodárenie 
obce  za rok 2021 bez výhrad. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0                                                                                                           Jana Svičinová 
Zdržal  sa :  0                                                                                                    starostka obce 

K bodu 4/ 

 Návrh VZN č. 1/2022  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
 na území obce Radvaň nad Laborcom 

Starostka informovala poslancov, že na základe prokurátorskej previerky sú obce povinné spracovať 

VZN , ktoré  starostka   predložila  na schválenie. 

Uznesenie č.13/2022          

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s c h v a ľ u j e  VZN č. 1/2022  o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb  na území obce Radvaň nad Laborcom  .                                                                                                    
Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                                                                              

                                                                                                            Jana Svičinová 
                                                                                                                  starostka obce 

K bodu 5/  

Návrh VZN č. 2/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev  

Uznesenie č.14/2022 

 Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s c h v a ľ u j e   VZN č. 2/2022 o názvoch 
ulíc a iných verejných priestranstiev.                                                                                                                         

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0                                                                                                     
Zdržal sa : 0 



                                                                                                                                                                                            
K bodu 6/  

Návrh VZN č.3/2022 o organizácii miestneho referenda 

Uznesenie č.15/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e VZN č. 3/2022 o organizácii 
miestneho referenda. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0                                                                                                         Jana Svičinová 
Zdržal  sa :  0                                                                                                   starostka obce 

K bodu 7/ 

Príprava a priebeh XXII. Radvanských slávností 

Starostka  informovala poslancov o organizačnom a finančnom zabezpečení Radvanských 
slávností, ktoré sa budú konať 23. júla 2022 so začiatkom o 14.00 hodine. Oboznámila 
s kultúrnym programom a účinkujúcimi. Organizácia podujatia bude prebiehať ako po minulé 
roky v priestoroch pri Juhasovi. Máme zabezpečenú SBS, mobilné WC, stany a lavice. Vstupné 
pre našich občanov  bude zdarma. Bude podávaný guľáš , pivo a kofola. Pre cudzích občanov 
bol navrhnutý poplatok vo výške 5 Eur.  Bude aj tombola. 

Starostka predložila poslancom na prerokovanie aj  predpokladaný rozpočet  na XXII. 
Radvanské slávnosti. Predpokladané príjmy vo výške  14 500 Eur, výdavky  16 500 Eur.  
Doplatok z rozpočtu obce 2 tis. Eur. 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom berie ne vedomie  Organizačné a finančné 
zabezpečenie  XXII. Radvanských slávnosti. 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s c h v a ľ u j e   

Vstupné  pre cudzích občanov vo výške 5 Eur 

Poplatok za predajný  stánok s hračkami  vo výške 30 Eur 

Poplatok za predajný  stánok s občerstvením 50 Eur 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0                                                                                                           Jana Svičinová 
Zdržal  sa :  0                                                                                                    starostka obce 

 



K bodu 8/ 

Určenie volebného obvodu,  počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu obce  na 
nasledujúce volebné obdobie 
 

Starostka informovala, že podľa Zákona č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva 
a rozhodnutia predsedu NR č. 209/2022 obecné zastupiteľstvo určuje volebný obvod, počet 
poslancov a úväzok starostu na výkon funkcie na nasledujúce volebné obdobie 

Uznesenie č.17/2022 

V zmysle § 166 ods.2 Zák. č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých predpisov  v znení  neskorších predpisov sa pre voľby poslancov 
obecného zastupiteľstva v Radvani nad Laborcom utvorí jeden volebný obvod 

Uznesenie č.18/2022 

V zmysle § 166 ods.3 Zák. č.180/2014 Z. z. a v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 písm. c Zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo určuje 
7 /sedem/ poslancov obecného zastupiteľstva v Radvani nad Laborcom , ktorí budú volení vo 
voľbách dňa 29.10.2022. 

Uznesenie č.19/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom určuje  v súlade s  § 11 ods.4 písm. i 
Zák.č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie 
starostu obce na celý úväzok na nasledujúce volebné obdobie. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0                                                                                                            
Zdržal  sa :  0                                                                                                    

                                                                                                           Jana Svičinová 
                                                                                                                  starostka obce 

K bodu 9/ 

Interpelácie poslancov 

Starostka sa zmienila o úväzku hlavného kontrolóra, ktorý  je zamestnaný na úväzok 0,1 t.j. 8 
hodín za mesiac. Za posledné dva roky z dôvodu pandemickej situácie  úväzok postačoval, boli 
sprísnené opatrenia Vzhľadom na náročnosť  úloh, ktoré sú kladené na samosprávy navrhujem 
upraviť úväzok hlavného kontrolóra na 0,2 počnúc dňom 1.7.2022. 

Uznesenie č.20/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  v zmysle Zákona č.369/1990 o obecnom 
zriadení s c h v a ľ u j e zvýšenie úväzku hlavného kontrolóra na 0,2 počnúc dňom 1. 7. 2022 

Hlasovanie poslancov: 



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

Proti:    0                                                                                                           Jana Svičinová 
Zdržal  sa :  0                                                                                                    starostka obce 

Starostka informovala poslancov, že Slovenská pošta zaslala žiadosť o zriadenie prevádzky 
s terminálom TIPOS  na pošte. K realizácii tohto zámeru je potrebné zo strany obce doložiť 
vyplnený a potvrdený formulár „ Súhlas k zriadeniu obchodného  miesta s terminálom ON-
LINE a kópiu platnej revíznej správy bleskozvodov a elektroinštalácii v súlade s vyhláškou 
č.508/2009 Z. z. a príslušnými technickými normami. Starostka dala vypracovať  revíziu 
elektroinštalácie. 

V ďalšom bode starostka oboznámila poslancov s jednaním zo zduženia Laboreckého  
združenia  ZMOSU na ktorom pán primátor informoval, že Medzilaborce zakúpi mamograf, 
ktorý bude slúžiť pre potreby našich žien z okolitých obcí. Starostovia zaujali spoločné 
stanovisko a dohodli, že každá obec prispeje 1 Euro na jedného obyvateľa formou 
mimoriadneho členského príspevku do Laboreckého združenia miest a obcí. 

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s c h v a ľ u j e  mimoriadny členský 
príspevok  vo výške  530 Eur na zakúpenie mamografu. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0                                                                                                           Jana Svičinová 
Zdržal  sa :  0                                                                                                    starostka obce 

Starosta a  poslanci  riešili prehĺbenie studne pri cirkvi , nedostatok vody.  Starostka 
oboznámila, že  preverovala možnosti prehĺbenia studne 1 m cca  430 Eur. Poslanci doporučili 
preveriť cenovú reláciu na nový vrt. 

Poslanec Ivan Hnat  navrhuje  vyzvať  Povodie opraviť kaskády na Laborci. 

Poslanec Ing. Patrik Sopirjak navrhuje vyčistiť priestory za zdravotným strediskom. 

V závere rokovania starostka hovorila, že aj naša obec sa zapojí do protestného zhromaždenia 
predstaviteľov samospráv z regiónu  Zemplína , ktoré sa bude konať 24.júna 2022  vo Vranove 
nad Topľou. 

Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starostka poďakovala prítomným 
za účasť a zasadnutie ukončila. 

Overovatelia :  Ing. Peter Čeremeta  ................................... 

                            Ivan Hnat                   .................................... 

Zapísala:  Libuša Luciková 


