
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Radvaň nad Laborcom 

konaného dňa  17.februára 2023 

 

Prítomní:     podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania:  podľa návrhu zverejneného na úradnej tabuli obce dńa 13.2.2023 

a zároveň na webovom sídle obce.                        

K bodu 1 a 3/ 

Otvorenie,  schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice 

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

zasadnutí sú prítomní piati  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 13.2.2023 a uvedený v pozvánke na zasadnutie, bol schválený 

hlasmi všetkých prítomných poslancov. 

b/ Hlasmi všetkých prítomných poslancov boli za overovateľov zápisnice zvolení Martin               

Huňara a Peter Demeter.  

      Za zapisovateľku bola  starostkou obce určená Libuša  Luciková 

Hlasovanie poslancov 

Za:      5  Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat, Martin Huňara, Peter Demeter, 

            Proti:    0  Zdržal sa :    0                                                 

Uznesenie č. 1-02/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom schvaľuje  program rokovania a overovateĺov 

zápisnice. 

                                                                                                  Jana Svičinová 

                                                                                                  starostka obce 

 

 



K bodu 4/  Prerokovanie návrhu zmluvy  o uzavretí budúcej zmluvy – Kanalizácia Horb ČOV 

Starostka oboznámila poslancov so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov 

z Enviromentálneho fondu o  dobudovanie kanalizácie Horb  a  výstavby ČOV.  Zároveň 

poslanci prerokovali návrh  znluvy o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej 

kanalizácie.  Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán za účelom 

splnenia povinnosti pri prevádzke miestnych rozvodov verejnej kanalizácie Východoslovensku 

vodárenskou spoločnosťou a.s.  Košice. 

Uznesenie č.2-02/2023 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce 

s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s: 

a)      prerokovalo  

         -  bez pripomienok 

      b)    s c h  v a ľ u j e  

1. zverenie majetku obce  „ Radvaň nad Laborcom – Kanalizácia Horb ČOV „ do správy 

    VVS, a. s. s obstarávacu cenou 541 700,- €  

2.  podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce  do správy VVS, a.s.   

      /definovať zverený majetok, platobné podmienky, účel majetku, čas výkonu správy,  

najdôležitejšie  práva a povinnosti zmluvných strán/   

Hlasovanie poslancov: 

Za:  5      Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat,  Martin Huňara, Peter Demeter 

                  Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                             

                                                                                                                                 Jana Svičinová 

                                                                                                                                 starostka obce 

K bodu 5/ Infomácia o projektoch 

Starostka oboznámila poslancov s výzvou č.1 na predkladanie žiadosti o poskytnutie 

prostriedkov z Planu obnovy a odolností na úpravu verejných historických budov 

a pamiatkovo chránených budov. Cieľom výzvy je zlepšenie stavebno technického stavu 

verejných historických budov pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť predloží životnosť 

a zvýšia sa možnosti ich  využívania verejnesťou.  Ide o budoby, ktoré boli uvedené do 

prevádzky pred 1.1.1980. Obec prostredníctvom  tejto výzvy by sa mohla  zapojiť  a čerpať  



finančné prostriedky na zateplenie budoby našej základnej školy, čím by došlo k zníženiu 

energetickej náročnosti.  

Starostka oboznámila poslancov s druhou výzvou o poskytnutie dotácie cez Enviromentálny 

fond 2023 na vodovod. 

K bodu 6/  Interpelácie poslancov 

Zo strany poslancov neboli vznesené žiadne interpelácie. 

K bodu 7/ Rôzne 

V tomto bode starostka oboznámila poslanov so  žiadosťou  o vydanie súhlasu na umiestnenie 

prevádzkarne v obci Radvaň nad Laborcom  č.s. 183 v administratívnej budove, ktorú  

predkladá GFR s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava na zriadenie prevadzkárne 

Farmársky Bitúnok – maloobchodná predajňa   produktov živočíšneho pôvodu – Hovädzie 

mäso.  

Uznesenie č. 3-02/2023 

Obecné zastupiteĺstvo v Radvani nad Laborcom s c h v a ľ u j e  zriadenie prevadzkárne 

Farmársky Bitúnok – maloobchodná predajňa produktov živočíšneho pôvodu na základe 

telefonických objednávok. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:  5       Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat,  Martin Huňara, Peter Demeter, 

                 Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                             

                                                                                                                           Jana Svičinová 

                                                                                                                           starostka obce 

 

Poslanci boli oboznámení so zálohovými platbami za energiu. V súvislosti s energetickou 

krízou , navýšením cien energii  za verejné osvetlenie v správe spoločnosti ECOLED  SOLUTION  

a,s. počnúc mesiacom júl 2023 požiadala poslancov, aby sa vyjadrili k danej situácii – vypínaniu 

verejného osvetlenia v obci  v čase od 23.30 do 4.30 hod. S uvedeným návrhom poslanci 

súhlasili. 

 

 

 

 



Uznesenie č.4-02/2023 

Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom súhlasí s vypínaním verejného osvetlenia 

v správe spoločnosti ECOLED SOLUTION a.s.  v obci v čase od 23.30 hod. do 04.30 hod. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:  5      Ing. Peter Čeremeta, Ing. Patrik Sopirjak, Ivan Hnat,  Martin Huňara, Peter Demeter 

                  Proti:    0      Zdržal sa :    0                                                                                             

                                                                                                                                 Jana Svičinová 

                                                                                                                                 starostka obce 

V závere rokovania starostka  požiadala poslancov , ktorí majú záujem prispieť 2 %  z odvedenj 

dane za rok 2022 na naše občianske združenie ZORAP. 

Po vyčerpaní programu rokovania obecného zastupiteľstva starostka poďakovala prítomným 

za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

Overovatelia:    Martin Huňara        ........................................................ 

                             Peter Demeter          ....................................................... 

 

   

Zapísala:   Libuša Luciková 

 

 

 

 

 

 

 

 


