
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom 

konaného dňa 14.decembra 2022 

 

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania:  podľa návrhu zverejneného na úradnej tabuli obce dńa 9.12.2022 

a zároveň na webovom sídleobce.                        

K bodu 1/ 

Otvorenie,  schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce. Konštatovala, že na 

zasadnutí sú prítomní štyria poslanci zo siedmich zvolených a obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa. 

a/ Program rokovania, ktorého návrh bol v zmysle § 12 odst.4 zíkona SNR č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce dňa 9.12.2022 a uvedený v pozvánke na zasadnutie, bol schválený 

hlasmi všetkých prítomných poslancov. 

b/ Hlasmi všetkých prítomných poslancov boli za členov nárhovej  komisie  zvolení Martin     

Huňara a Ivan Hnat a za overovateľov zápisinice boli zvolení Ing.Peter Čremeta a Ing.Patrik 

Sopirjak. 

c / Za zapisovateľku bola  starostkou obce určená Libuša  Luciková 

Hlasovanie poslancov 

Za:      4 Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat, Martin Huňara 

            Proti:    0  Zdržal sa :    0                                                 

Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom s c h v a ľu j e  program rokovania, členov 

návrhovej komisie a overovteľov zápisnice. 

                                                                                                  Jana Svičinová 

                                                                                                  starostka obce 

 



K bodu2/ 

Návrh dodatku č. 1/2022 k VZN obce Radvań nad Laborcom č.8/2019 o miestnych daniach 

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

Predloženie návrhu dodatku k VZN zdôvodnila starostka tým, že v sučastnosti výber poplatku 

za komunálny odpad nepostačuje na úhradu výdavkov  za zber a likvidáciu odpadu naviac 

zberová spoločnosť dodatkom k zmluve zvýšila platbu za jednu smetnu nádobu o 20 % , čo 

pomer medzi príjmami a výdavkami zhoršuje. 

Na poznámku poslanca Ivana Hnata, že sa jedná o výrazne zvýšenie poplatku za komunálne 

a drobné stavebné odpady reagoval hlavný kontrolór konštatovaním, že poplatok bolo nutné 

zvýšiť už v predchadzajúcom období, teraz sa riešia dva negatívne vplyvy naraz. Ďalšie 

pripomienky ani návrhy neboli a obecné zastupiteľstvo prijalo toto 

Uznesenie č.11/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom sa uznáša na dodatku č.1/2022 k VZN  

č.8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Radvaň nad Laborcom. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:  4        Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat,  Martin Huňara, 

                  Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                             

                                                                                                                                 Jana Svičinová 

                                                                                                                                 starostka obce 

K bodu 3/  

Návrh dodatku č.2/2022 VZN č.5/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú  

úhradu nákladov na výchovu na vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 

a školských zariadeniach,ktorýchzriaďovateľom je obec Radvań nad Laborcom 

K predloženému návrhu dodatku VZN starostka vzniesla, že Ministertvo školstva SR vydalo 

finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategótii stravníkov 

s účinnosťou od 1.1.2023 , ktoré je obec povinná uplatniť pri určovaní výšky príspevku na 

stravu v školskej jedálni. Taktiež zdôvodnila nutnosť mierneho zvýšenia ostatných poplatkov 

v ZŠ s MŠ v školských zariadeniach. Starostka odpovedala na dotazy k niektorým 

ustanoveniam, odpovede boli poslancami prijaté a obecné zasupiteľstvo prijalo toto 

 

 



Uznesenie č.12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom sa uznáša na dodatku č.2/2022 k VZN 

č.5/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 

a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateĺom je obec Radvaň nad Laborcom. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:  4        Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat,  Martin Huňara, 

                   Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                             

                                                                                                            Jana Svičinová 

                                                                                                             starostka obce 

K bodu 4/  Čerpanie rozpočtu obce za 1-11/2022 

K predloženému finančnému výkazu o plnení rozpočtu obce sa vyjadril hlavný kontrolór, 

krorý odporučil posudzovať plnenie rozpočtu ako celku / ktoré je priaznivé a takmer všetky 

výdavkové položky sú nižšie ako rozpočtované/, čo vytvára predpoklad prebytkového 

rozpočtového hospodárenia v roku 2022 rovnako ako v predchadzajúcich rokoch. 

Na vznesené dotazy k niektorým položkám odpovedala starostka vyčerpavajúco a obecné 

zastupiteľstvo zobralo informáciu o plnení rozpočtu za 11 mesiacov roka 2022 na vedomie 

bez pripomienok. 

K bodu 5/  Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2022 na úpravu rozpočtu 

Po zdôvodnení nutnosti zmeny rozpočtu podľa zákona o rozpočtových pravidlách, to 

znamená, že obec je povinná sledovať vývoj plnenia rozpočtu a vykonať zmeny po schválení 

obecným zastupiteĺstvo, prijalo obecné zastupiteľstvo toto  

Uznesenie č.13/2022 

Obecné zastupiteĺstvo v Radvani nad Laborcom schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2022 

rozpočtovým opatrením číslo 1/2022, ktoré je súčasťou tejto zápisnice. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:  4        Ing. PeterČeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat,  Martin Huňara, 

 Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                             

                                                                                                                           Jana Svičinová 

                                                                                                                           starostka obce 



 

K bodu 6/  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 

Pred schvaľoavím rozpočtu obce na rok 2023 obecným zastupiteĺstvom predložil hlavný 
kontrolór svoje odborné stanovisko /je súčasťou tejto zápisnice/ v ktorom konštatoval 
dodržanie zákona o rozpočtových pravidlách usmerenením MF SR /príručky/ na zostavovanie 
rozpočtu ako aj reálnosť rozpočtovane výšky položiek v príjmovej a výdavkovej časti 
rozpočtu.  

Po vysvetlení,ktoré podala starostka na dotazy k niektoým položkám, neboli uznesené žiadne 
návrhy, úpravy ani doplnenia rozpočtu /bolo akceptované odporúčanie hlavného kontrolóra 
schválit rozpočet tak ako je predložený/ prijalo obecné zastupiteľstvo toto 

Uznesenie č.14/2022 

Obecné zastupite%lstvo v Radvani nad Laborcom v zmysle § 11, ods. 4 písm.b zákona 
č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov schvaľuje rozpočet na rok 2023 bez 
programovej štrultúry s výhľadom na roky 2024 a 2025, ktorýj e súčasťou tejto zápisnice. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:  4         Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat,  Martin Huňara, 

 Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                             

                                                                                                                          Jana Svičinová 

                                                                                                                           starostka obce 

K bodu 7/ Plán zasadnutí OZ na rok 2023 

K predloženému plánu zasadnutí na rok 2023/ je prílohou tejto zápisnice/ neboli návrhy na 

zmeny. K návrhu starostka dodala, že v odôvodnených prípadoch môže byť po 

predchadzajúcej dohode s poslancami / ak by bolo napr. v dostatačnom predstihu známe,že 

zasadnutia sa nebude mocť zúčastniť nadpolovičná vačšina poslancov/ termín zmenený pri 

dodržaní ustanovenia § 12ods. 1 zákona č.369/1990 Zb.,že obecné zastupiteľstvo zasadá 

podĺa potreby , najmenej však raz za tri mesiace. K tomuto bodu bolo prijaté  toto 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo  v Radvani nad Laborcom schvaľuje plán zasadnutí na rok 2023. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:  4        Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat,  Martin Huňara, 

 Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                     Jana Svičinová                                        

                                                                                                    starostka 



 

 

K bodu 8/ Informácia o projektoch 

Starostka informovala poslancov otýchto projektoch: 

1. Vodozádržné opatrenie, ktorý sa v roku 2023 začne realizovať, žiadosť o poskytnutie 

NFP bola schválená. 

2. Aktualizácia webovej stránky obce – prepojenie na informačné systémy, ktorý bude 

na skúšobnú dobu jedného roka zrealizovaný,  poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

K bodu 9/ 

Poslanec Ivan Hnat sa dotazoval na výplatu odmien poslancov. Starostka odpovedala, že boli 

vyplatené v súlade zo zásadami odmeňovania poslancov, ktoré boli obecným 

zastupiteľstvom schválené. Po potvrdení  tejto  skutočnosti poslancom Ing. Sopirjakom 

nežiadal  poslanec  Ivan Hnat vykonať žiadne ďalšie úkony. 

K bodu 10/ 

Starostka informovala poslancov, o  pripravovavných kultúrno spoločenských akciách, ktoré 

obec usporiada pred skončením roka 2022 aj  v roku 2023 a požiadala poslancov o pomoc pri 

ich organizovaní.  

S predloženým návrhom bol predložený všeobecný súhlas. 

Po vyčerpaní programustarostka obce  poďakovala prítomným členom obecného 
zastupiteľstva za účasť  a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

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

                                  Ing. Patrik Sopirjak              ........................................................................ 

  

 

Zapísala:  Libuša Luciková 

  

         


