
Z á p i s n i c a č. 4 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  

 konaného dňa 13.septembra 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. Poslanec Ing. Peter Zubaľ a Erich Platko 
ospravedlnení. Starostka konštatovala, že zasadnutie je uznášania schopné. Predniesla návrh 
programu  rokovania obecného zastupiteľstva  podľa pozvánky, ktorý bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovom sídle obce Radvaň nad Laborcom, ktorý predložila poslancom na 
schválenie.  Program rokovania obecného zastupiteľstva  bol  jednohlasne  schválený.  

Uznesenie č. 22/2022 

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, Anna Godová, Ivan Hnat 

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 
• Návrh VZN č.4/2022 na umiestňovanie volebných plagátov 
• Čerpanie rozpočtu za obdobie  1-7/2022 

Dofinancovanie nákladov havarijného stavu odpadov a kanalizácie  ZŠ 

• Finančné vyhodnotenie XXII. Radvanských slávností 
• Príprava IX. Ročníka súťaže vo varení guľášu a Mesiaca úcty k starším 
• Interpelácia poslancov 
• Rôzne 
•  Záver 

 

 



Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                

                                                                                                                     Jana Svičinová 
                                                                                                                           starostka obce 

 

Určenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice.              

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

Za overovateľov  zápisnice:   Anna Knapová, Ing. Patrik Sopirjak 

Za zapisovateľku bola poverená:   Libuša  Luciková 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                 

K bodu 2/ Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

Starostka konštatovala, že uznesenia z posledného zasadnutia sa plnia priebežne. 

K bodu 3/   Návrh VZN č.4/2022 na umiestňovanie volebných plágatov 

Starostka predložila poslancom návrh VZN č. 4 o vyhradení miest a určení podmienok na 
umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do  
Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov 
samosprávneho kraja a voľby  do orgánov samosprávy obce Radvaň nad Laborcom.  

Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e  návrh VZN č. 4/2022 na 
umiestňovanie  volebných plagátov. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0                                                                                                            
Zdržal sa :  0 
 
                                                                                                                        Jana Svičinová 
                                                                                                                        starostka obce 



 

K bodu 4/ Čerpanie rozpočtu  za 1-7/2022 

Starosta obce predložila poslancom obecného zastupiteľstvacelkové čerpanie rozpočtu za 1-7/2022 

podľa položiek rozpočtovej klasifikácie v príjmovej a výdavkovej časti . Požiadala členov obecného 

zastupiteľstva, aby  vzniesli  dotazy k predloženému  čerpaniu rozpočtu za uvedené obdobie. 

Poslanec Ing. Patrik Sopirjak  sa dotazoval  na položku  interiérové vybavenie vo výdavkovej časti . 

Na uvedené dotazy pani starostka následne  podala podrobné vysvetlenie. Čo sa týka položky 

interiérové vybavenie  - ide o  zariadenie , ktoré bolo zakúpené v rámci projektu na  zariadenie klubu 

dôchodcov:  nábytok, stoly, stoličky , sedacia súprava  a koberec. K čerpaniu  rozpočtu sa vyjadril aj 

kontrolór obce, ktorý konštatoval, že  rozpočet  obce 7/12 je plnený na 58 %.   Obec hospodári v súlade 

so zákonom o rozpočtových pravidlách. 

Uznesenie č.24/2022          

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s c h v a ľ u j e  
Čerpanie rozpočtu  príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie  za obdobie 1-7/2022 . 
 
Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                

                                                                                                            Jana Svičinová 
                                                                                                                  starostka obce 

Starostka navrhla poslancom navýšenie položky PHM zo 120 Eur na l50  Eur, nakoľko cena PHM sa 

v priebehu roka zvyšovala. Motorové vozidlo sa používa aj pre odvoz mládežníckeho družstva na 

futbalové zápasy. 

Uznesenie č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s c h v a ľ u j e   rozpočtové opatrenie  číslo 
1/2022  na úpravu rozpočtu  položky PHM   z 1 440 € na  1590 Eur. 
 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0 

Zdržal sa                                                                                                  Jana Svičinová 

                                                                                                                  starostka obce 

 



K bodu 5/ Dofinancovanie nákladov havarijného stavu odpadov a kanalizácie v ZŠ. 

Starostka informovala poslancov, že práce v škole boli urobené. Dotácia  škole bola schválená  

a poskytnutá z Ministerstva školstva  vo výške 53 050 Eur. Celkové náklady havarijného stavu činia  

71 068,91 Eur.  Starostka navrhuje zvyšnú časť   nákladov vo výške  18 018,91 €  dofinancovať 

z rezervného fondu.   Starostka  hovorila, že listom oslovila Ministerstvo financií  SR, Ministerstvo 

investícií a RR SR,  Úrad vlády SR, Okresný úrad Medzilaborce o poskytnutie dotácie na dofinancovanie 

zvyšnej čiastky. Žiadosti neboli schválené. 

Uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s c h v a ľ u j e zvyšnú časť nákladov 
vo výške 18 018,91 €  dofinancovať z rezervného fondu. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0 
Zdržal sa : 0 

K bodu 6/ Finančné vyhodnotenie XXII.Radvanských slávností 

Starostka vo svojom vystúpení podala správu o finančnom zúčtovaní XXII. Radvanských 
slávností.  Celkové príjmy  činili 18 317 Eur, výdavky  16 995,23 Eur. Nevyčerpané prostriedky  
vo výške 1321,77 Eur budú použité na  súťaž vo varení guľášu.  Starostka skonštatovala, že 
z rozpočtu obce neboli čerpané žiadne finančné prostriedky nakoľko financovanie bolo 
zabezpečené z projektov a sponzorských príspevkov. 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom berie na vedomie finančné vyhodnotenie 
XXII. Radvanských slávnosti. 

K bodu 7/ Príprava IX. ročníka súťaže vo varení guľášu a Mesiaca úcty k starším 

Starostka hovorila, že  súťaž vo varení guľášu sa bude konať v sobotu 24. septembra2022  tak 
ako bolo dohodnuté na predchádzajúcom zasadnutí.  Obec zabezpečí  základné ingrediencie 
pre súťažiace  družstva, kultúrny program, občerstvenie  pre občanov a atrakcie pre deti. 

Uznesenie č. 27/2022  

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom b e r i e   na  vedomie realizáciu 9. ročníka 
súťaže vo varení guľášu. 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom s c h v a ľ u j e  zakúpenie spomienkových 
darčekov v hodnote do 10 €  pre  dôchodcov nad 62 rokov z príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

Hlasovanie poslancov: 

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

Proti:    0                                                                                                           Jana Svičinová 
Zdržal  sa :  0                                                                                                     starostka obce 



 

 

 

K bodu 8/ Interpelácie poslancov 

Ing. Peter Čeremeta hovoril o havarijnom stave šatní. Strecha vyžaduje opravu , zateká strop. 
Doporučil spracovať rozpočet. Dohodnúť či uvedené práce  budú robené dodávateľsky alebo 
svojpomocne. 

Poslanec Ing. Patrik Sopirjak  pripomenul, že na pozemku pri zdravotnom stredisku je kopa 
konárov , ktoré  je potrebné spratať. 

K bodu 9/Různe 

Starostka hovorila, že v súvislosti s energetickou krízou, navýšením  cien energií navrhuje po 
konzultácii s Ecoledom verejné osvetlenie  v obci čase od 24.30 hod. do 4.00 hodiny vypínať. 
Poslanci obecného zastupiteľstva s uvedeným návrhom pani starostky súhlasili. 

V ďalšom bode  pani starostka sa zmienila o výzve, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného 
prostredia a odpadového hospodárstva na Zberné miesta. Projektová dokumentácia na 
zberný dvor je urobená. Je potrebné ju prepracovať a premenovať na Zberné miesto, kde by 
sa zhromažďoval TKO, stavebný odpad. V prípade úspešnej výzvy obec by získala nejaké 
mechanizmy traktor a pod. V prípade spracovania projektovej dokumentácie k uvedenej výzve 
starostka zvolá poslancov k prejednaniu, resp. schváleniu  projektu. 

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

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

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

 

Zapísala:  Libuša Luciková 

 

 

 

 

 

 

 


