
Z á p i s n i c a 
 

z  ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Radvani nad Laborcom  
konaného dňa  25.novembra 2022 

 
 
 
Prítomní:podľa  prezenčnej listiny 
 

 
Návrh programu : 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostky a odovzdanie osvedčení o zvolení 
novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Zvolenie sľubu novozvolenej starostky a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 
obecného zastupiteľstva 

5. Vystúpenie starostky obce 
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva 
7. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods.5 zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 
8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov 
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia  

obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za 
bodkočiarkou, ods. 5 piata veta a odsek 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

10. Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 
4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine  

11. Určenie zástupcu starostky obce 
12. Schválenie poslancov pre styk s peňažnými ústavmi 
13. Určenie platu starostky obce 
14. Záver 

 
 
K bodu 1/Otvorenie 
 
 
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Jana Svičinová., 
ktorá privítala všetkých prítomných. Hneď v úvode zasadnutia odznela štátna hymna Slovenskej 
republiky. 
 

 
 
 
 

 



K bodu 2/ 
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľku bola určená Libuša Lucikovú 
Za overovateľov zápisnice boli určení.   Ing. Peter Čeremeta, Ivan Hnat 
 
K bodu 3/ 
Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 
zastupiteľstva a o výsledku voľby starostky a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej 
starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
 
Predseda miestnej volebnej komisie Ing. Peter Čeremeta ml. informoval  o výsledkoch volieb do 
obecného zastupiteľstva  a o výsledku volieb starostky obce a následne  odovzdal osvedčenie 
o zvolení novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom. 
 
K bodu 4/ 
Zvolenie sľubu novozvolenej starostky a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 
 
Po odovzdaní osvedčení zložila novozvolená starostka sľub starostu, ktorý prečítala a potvrdila 
svojim podpisom na osobitnom liste.      
 
Zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva  zložili  novozvolení poslanci 
a svojím podpisom ho potvrdili. 
 
Po zložení sľubu  vystúpila pani starostka so svojím príhovorom. 
 
Uznesenie č.1/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom 
 
A /   berie  na v edomi e : 
 

1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
2. Vystúpenie novozvolenej starostky 

 
B/  k o n š t a t u j e, že 
 
1. Novozvolená starostka Jana Svičinová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce 
 
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: 
 

 
Ing. Čeremeta Peter, Demeter Peter, Ing. Drančák Martin,  Hu ňara Martin 
 
Ivan Hnat, Ing. Sopirjak Patrik, PhDr. Soták Rastislav 
 

 
 



 
 
K bodu 6/ 
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 
 
Novozvolená starostka obce overila či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
Konštatovala, že na zasadnutí  je prítomných 7 poslancov, obecné zastupiteľstvo je uznášania 
schopné. Starostka obce oboznámila  prítomných poslancov  s navrhovaným programom, ktorý 
bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Návrh programu zasadnutia predložila na 
hlasovanie. 
 
Hlasovanie:  Za: 7 poslancov   Ing. Peter Čeremeta, PhDr. Rastislav Soták, Peter Demeter, Ivan  
Hnat, Ing. Patrik Sopirjak, Ing. Martin Drančák, Martin Huňara, 
 
Návrh bol schválený. 
 
 
K bodu  7/ 
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods.5 zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 
 
Starostka informovala, že podľa uvedeného zákona členom komisie môže byť iba poslanec 
obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán, komisia 
je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany  a majú ju tvoriť najmenej   traja členovia. 
Starostka navrhla  komisiu v tomto zložení :  Ing. Peter Čeremeta, Ing. Martin Drančák, a Martin 
Huňara 
 
Uznesenie č. 2/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom   z r i a ď u j e  : 
 
komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zák. č.357/2004 Z .z. o ochrane verejného záujmu pri výkone  funkcií 
funkcionárov a volí členov komisie v zložení: 
 
Ing. Peter Čeremeta – predseda komisie 
 
Ing. Martin Dran čák – člen komisie 
 
Martin Hu ňara – člen komisie 
 
 
Hlasovanie:Za :  7      Ing. Peter Čeremeta, PhDr. Rastislav Soták, Peter Demeter, Ivan Hnat,  
Ing. Patrik Sopirjak, Peter  Demeter, Martin Huňara 
Návrh bol schválený. 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 8/ 
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov 
 
Starostka navrhla zriadiť komisiu pre šport a kultúru -  predseda Ing. Peter Čeremeta 
Hlasovanie: Za :  6      PhDr. Rastislav Soták, Peter Demeter, Ivan Hnat,  
                                      Ing. Patrik Sopirjak, Peter  Demeter, Martin Huňara 
Proti: 0   
Zdržal sa: Ing. Peter Čeremeta 
Návrh bol schválený. 
 
Komisiu pre verejný poriadok– predseda Ivan Hnat 
 
Hlasovanie: Za :  6      PhDr. Rastislav Soták, Peter Demeter, Ing. Peter Čeremeta 
                                      Ing. Patrik Sopirjak, Peter  Demeter, Martin Huňara 
                     Proti: 0 
                     Zdržal sa:  Ivan Hnat 
Návrh bol schválený. 
 
 
Uznesenie č. 3/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom   

A. z r i a ď u j e   
komisiu pre šport a kultúru 

      komisia pre verejný poriadok 
 
B. v o l í 

predsedu komisie Ing. Peter Čeremeta 
predsedu komisie    Ivan Hnat 
 

 
K bodu 9/ 
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia  
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za 
bodkočiarkou, ods. 5 piata veta a odsek 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
Podľa § 12 ods.2 zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení ak starosta nezvolá zasadnutie 
obecného zastupiteľstva  podľa ods. 1 zvolá ho zástupca obce alebo poslanec poverený obecným 
zastupiteľstvom. Starostka poverila poslanca Ing. Patrika Sopirjaka. 
 
Uznesenie č. 4/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom  p o v e r u j e 
poslanca Ing. Patrika Sopirjaka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta za bodkočiarkou, ods. 5 piata veta a odsek 
6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
 



K bodu 10/ 
Schválenie poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 
ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine  
 
Starostka poverila výkonom sobášiacich Ing. Petra Čeremetu  a  PhDr. Rastislava Sotáka. 
 
Uznesenie č.5/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom  p o v e r u j e : 
výkonom sobášiacich - poslancov Ing. Petra Čeremetu a PhDr. Rastislava Sotáka. 
 
K bodu 11/ 
Určenie zástupcu starostky obce 
 
Starostka navrhla za zástupcu obce  poslanca PhDr. Rastislava Sotáka, ktorý získal vo voľbách  
najviac platných hlasov. S uvedeným návrhom poslanec súhlasil zároveň  vyslovil  poďakovanie 
za dôveru. 
 
Hlasovanie:Za 6 poslancov -  Ing. Peter Čeremeta, Ivan Hnat, Ing. Patrik Sopirjak,  
                                                  Martin Huňara, Peter Demeter, Ing. Martin Drančák, 
proti: 0 
zdržal sa : PhDr. Rastislav Soták 
Návrh bol schválený. 
 
K bodu 12/ 
Schválenie poslancov pre styk s peňažnými ústavmi 
 
Starostka obce navrhla poslancov podpisujúcich pre styk s peňažnými ústavmi -  Ing. Petra 
Čeremetu a PhDr. Rastislava Sotáka. 
 
Uznesenie č.6/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom  s c h v a ľ u j e: 
poslancov Ing. Petra Čeremetu a PhDr. Rastislava Sotáka podpisovými vzormi pre styk 
s peňažnými ústavmi. 
 
Hlasovanie: Za :  7      Ing. Peter Čeremeta, PhDr. Rastislav Soták, Peter Demeter, Ivan Hnat,  
                                      Ing. Patrik Sopirjak, Peter  Demeter, Martin Huňara 
Návrh bol schválený. 
 
K bodu 13/ 
Určenie platu starostky obce 
 
Uznesenie č.7/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom v  súlade so zákonom NR SR č.253/1994 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov u r č u j e zákonom stanovený  základný plat starostky / priemerná mzdav národnom 
hospodárstve vyčíslená na základe údajov SÚ SR a násobok koeficientu podľa počtu obyvateľov./ 



V ďalšom bode starostka hovorila, že sa blíži Mikuláš. Navrhuje zakúpiť darčeky  a rozniesť  ich 
deťom  po obci spolu s Mikulášom. Hodnota balíčka do 5 Eur. V obci evidujeme  cca 70 detí  
s trvalým pobytom do 15 rokov. Poslanec Ing. Patrik Sopirjak navrhol zakúpiť darčeky pre detí  do 
500 Eur. 
 
Ďalej starostka informovala poslancov o požiadavke občanov z Horba, ktorí  nesúhlasili so 
zabetónovaním klenby  pod rekonštruovaným mostom z obavy, že v prípade  prívalových dažďov 
dôjde k zaplaveniu ich nehnuteľnosti. Po viacerých jednaniach so zástupcami Slovenskej správy 
ciest  v  Prešove došlo k riešeniu zhotovenia priepustu na náklady obce. 
 
Uznesenie č. 8/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom   s c h v a ľ u j e  na základe cenovej ponuky  
zhotovenie priepustu pod rekonštruovaným mostom v celkovej sume 3 179,52 Eur. 
 
Hlasovanie: Za 7  poslancov -  Ing. Peter Čeremeta, PhDr. Rastislav Soták, Ing. Patrik Sopirjak, 
                                                   Martin Huňara, Peter Demeter, Ing. Martin Drančák, 
                                                   Ivan  Hnat 
Návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 9/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcoms c h v a ľ u j e  zakúpenie balíčkov pre detí. 
Cena jedného balíčka 5  Eur. 
Hlasovanie: Za 7  poslancov -  Ing. Peter Čeremeta, PhDr. Rastislav Soták, Ing. Patrik Sopirjak, 
                                                   Martin Huňara, Peter Demeter, Ing. Martin Drančák, 
                                                   Ivan  Hnat 
Návrh bol schválený. 
 
Starostka obce informovala , že najbližšie zasadnutie sa  bude konať dňa  14.decembra 2022  kde  
budú prejednávané  ďalšie záležitosti k návrhu rozpočtu na rok 2023 a návrh VZN. 
 
K bodu  14 /  Záver 
 
Starostka poďakovala všetkým  prítomným za účasť  a zasadnutie obecného zastupiteľstva 
ukončila. 
. 
Zápisnicu spracovala a zapísala:   Libuša Luciková 
 
 
Overovatelia:                                                           ............................................................ 
 
                                                                                ............................................................ 
 
 


