
Z á p i s n i c a č. 5 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom  

 konaného dňa 11.októbra 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 4 poslancov. Poslanci Ing.Peter Zubaľ, Ivan Hnat 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. Program rokovania obecného 
zastupiteľstva  bol  jednohlasne  schválený.  

Uznesenie č. 28/2022 

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

Za:     4    Ing. Peter Čeremeta, Anna Knapová,  Anna  Godová,  Ing. Patrik Sopirjak,  

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 

• Vodozádržné opatrenia v obci – aktualizácia rozpočtu 

• Havarijný stav strechy budovy ba futbalovom ihrisku 

• Interpelácia poslancov 

• Rôzne 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        4   Ing. Peter Čeremeta, Anna Knapová, Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, 

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                



                                                                                                                     Jana Svičinová 
                                                                                                                           starostka obce 

 

Určenie členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky zápisnice.              

 Do návrhovej komisie boli určení: Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová 

Za overovateľov  zápisnice:   Anna Knapová, Ing. Peter Čeremeta 

Za zapisovateľku bola poverená:   Libuša  Luciková 

Hlasovanie poslancov: 

Za:    4  Ing. Peter Čeremeta, Anna Knapová, Ing. Patrik Sopirjak,  Anna Godová 

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                 

 

K bodu 2/ Kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

Starostka konštatovala, že prijaté uznesenia  sa plnia priebežne. 

K bodu 3/ Vodozádržné opatrenia v obci  - aktualizácia rozpočtu. 

Starostka  oboznámila poslancov s výzvou na doplnenie žiadosti o poskytnutie návratného 
finančného príspevku  na projekt Vodozádržné opatrenia v obci Radvaň nad Laborcom. 
V súvislosti so zvyšovaním cien výdavkov projektu  je potrebné aktualizovať rozpočet - navýšiť 
spolufinancovanie  realizovaného projektu vo výške 4 195,09 Eur. 

Uznesenie č. 29/2022 

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

Predloženie žiadosti o NFP v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia 
s projektovým názvom Budovanie vodozádržných opatrení v obci Radvaň nad Laborcom  
OPKZ-P02-SC11-2020-62. 

a/ Zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

b/ Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami  
poskytnutia pomoci v sume 4195,09 Eur. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:    4  Ing. Peter Čeremeta, Anna Knapová, Ing. Patrik Sopirjak,  Anna Godová, 

Proti:    0                                                                                                           Jana Svičinová 
Zdržal  sa :  0                                                                                                    starostka obce 



K bodu 4/Havarijný stav strechy budovy na futbalovom ihrisku 

 
Starostka informovala,  že strecha je v zlom stave zateká, vyžaduje rekonštrukciu.  Predložila  
poslancom cenové  ponuky na opravu strechy  na budove, ktoré spolu s poslancami prehodnotili. 
 

Uznesenie č.30/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  s c h v a ľ u j e náklady na prekrytie 
strechy budovy – šatne na ihrisku do  výške 2703 €. 

 
Hlasovanie poslancov: 

Za:        4   Ing. Peter Čeremeta, Anna Knapová, Ing. Patrik Sopirjak, ,Anna Godová,  

Proti:    0 

Zdržal sa :    0                                                

                                                                                                            Jana Svičinová 
                                                                                                                  starostka obce 

K bodu 5/ Rôzne 

Uznesenie č. 31/2022 

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

Zmluvu o nájme nebytových priestorov  Zubná ambulancia v Radvani nad Laborcom , 
Obchodné meno LaDentist s.r.o. s lekárkou MDDr. Mariannou Labišák Lazorovou. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        4   Ing. Peter Čeremeta, Anna Knapová, Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, 

Proti:    0 
Zdržal sa : 0 

V ďalšom bode starostka sa zmienila o rekonštrukcii mosta, ktorá toho času prebieha v obci 
a námietky, resp. nespokojnosť občanov /Horb/ so zabetónovaním klenby pod mostom.  Žiadajú, aby  
SSC – PSK umiestnili pod klenbu betónovú rúru až tak  priestor vyplnili betónom. Aby takýmto riešením  
v prípade návalových dažďov zabránili zaplaveniu   pozemkov  pri rodinných domoch. 
Starostka na podnet občanov zvolala stretnutie, kde bolo navrhnuté uvedené riešenie.  Následne bude 
zvolané stretnutie s p. Ing. Zajacom zástupcom SSC Prešov na doriešenie situácie. 

 

Starostka informovala poslancov o technickom stave vozidla Multicar, je  opotrebované v zlom 
technickom stave, končí STK. Navrhuje poslancov uvedené vozidlo odpredať . Poslanci 
s uvedeným návrhom pani starostky súhlasili s odpredajom vozidla Multicar na základe 
vyhodnotenia ponúk záujemcov. V prípade záujemcu o odkúpenie vozidla bude poslancov  
včas informovať. 



 

Uznesenie č.32/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Radvaň nad Laborcom  schvaľuje   odpredaj vozidla Multicar. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        4   Ing. Peter Čeremeta, Anna Knapová, Ing. Patrik Sopirjak, Anna Godová, 

Proti:    0 
Zdržal sa : 0 

                                                                                                                                Jana Svičinová 

                                                                                                                                starostka obce 

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

 

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

                      Anna Knapová                  .................................... 

 

Zapísala:  Libuša Luciková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


