Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.01.2017 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Juraj Leško, Igor Radyk, Milan
Bakajsa – ospravedlnení
/práceneschopní/

Overovatelia zápisnice: Oľga Naščáková, PhDr. Alica Kozelová

Zapisovateľka: Miroslava Štefušová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou
3. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce MVDr. Peter Olejník, ktorý skonštatoval, že
z 9 poslancov je 6 prítomných a OcZ je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice
navrhol poslancov Oľgu Naščákovú a PhDr. Alicu Kozelovú,

za zapisovatelku

Miroslavu Štefušovú. Obecné zastupiteľstvo program rokovania, overovateľov
zápisnice a zapisovateľku jednohlasne schválilo.
2. Voľby na funkciu hlavného kontrolóra otvoril starosta obce, ktorí najprv navrhol
schváliť volebnú komisiu v zložení: Marek Bakajsa, Mgr. Valér Bakajsa, Oľga
Naščáková, nakoľko dvaja členovia volebnej komisie, ktorí boli schválení uznesením
6/g/2016 zo dňa 15.12.2016 sa z dôvodu práceneschopnosti nemohli zúčastniť na
dnešnom zasadnutí. Poslanci OcZ členov volebnej komisie jednohlasne schválili.
Zapisovateľka Miroslava Štefušová následne poslancov OcZ informovala o počte,
forme a dátume doručenia obálok a odovzdala ich zástupcovi starostu. Zástupca
starostu, starosta a zapisovateľka skontrolovali náležitosti prihlášok a skonštatovali, že
všetky prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra spĺňajú potrebné náležitosti

a všetci kandidáti doručili všetky potrebné doklady. Na funkciu hlavného kontrolóra sa
prihlásili štyria kandidáti: PhDr. Gabriela Vašková, Mgr. Ján Ružinský, PhDr. Ing.
Stanislava Kozelová, PhDr. Mária Jenčíková. Poslanci sa oboznámili s obsahom
prihlášok a po predstavení sa jednotlivých kandidátov pristúpili poslanci k voľbe
hlavného kontrolóra tajným hlasovaním. Každý poslanec obdržal hlasovací lístok
s menami všetkých kandidátov a obálku označenú pečiatkou obce Rakovec nad
Ondavou. Poslanci označili kandidáta zakrúžkovaním čísla pred jeho menom, upravený
hlasovací lístok vložili do obálky a zalepenú obálku vhodili do prenosnej urny.
Volebná komisia skontrolovala hlasovancie lístky:
- počet prítomných poslancov 6
- počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 6
- počet odovzdaných hlasovacích lístkov 6
- počet platných hlasovacích lístkov 6
- počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Jenčíková Mária, PhDr.

počet hlasov: 1

2. Kozelová Stanislava, PhDr. Ing.

počet hlasov: 3

3. Ružinský Ján, Mgr.

počet hlasov: 2

4. Vašková Gabriela, PhDr.

počet hlasov: 0

Z uvedeného vyplýva, že žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov a tým
v 1. kole volieb nebol zvolený kontrolór obce.
Do 2. kola volieb postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov a to:
1. Kozelová Stanislava, PhDr. Ing.
2. Ružinský Ján, Mgr.
Poslanci hlasovali rovnakým spôsobom ako v prvom kole, ale na hlasovacom lístku už boli
mená iba dvoch postupujúcich kandidátov.
Výsledok hlasovania v 2. kole volieb bol nasledovný:
1. Kozelová Stanislava, PhDr. Ing.

počet hlasov: 3

2. Ružinský Ján, Mgr.

počet hlasov: 3

Nakoľko ani v druhom kole volieb nebol zvolený hlavný kontrolór obce, tak poslanci
obecného zastupiteľstva zvolili hlavného kontrolóra žrebovaním spomedzi dvoch kandidátov
z 2. kola. Žreboval zástupca starostu. Na základe žrebovania bola za hlavného kontrolóra obce
zvolená: Kozelová Stanislava, PhDr. Ing. Poslanci OcZ zobrali na vedomie výsledky
hlasovania voľby hlavného kontrolóra a poverili starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy
so zvoleným kontrolórom obce.
3. Rôzne:
- rímskokatolícky farský úrad Nižný Hrušov, filiálka Rakovec nad Ondavou požiadal o
finančný príspevok vo výške 1 700 eur z dôvodu riešenia havarijného stavu ústredného kúrenia
v rímskokatolíckom kostole v Rakovci nad Ondavou. Poslanci OcZ schválili finančný
príspevok vo výške 1 500 eur
- žiadosť občanov obce Rakovec nad Ondavou o oslobodenie od poplatku za komunálny odpad
v roku 2017, z dôvodu, že sú dlhoročnými darcami krvi a držiteľmi Jánskeho plakiet na základe
podania si žiadosti – poslanci OcZ schválili
- informácia starostu obce o realizácii projektu ,,Cyklotrasa Ondava 1"- poslanci zobrali na
vedomie a projekt podporili
- poslankyňa Kozelová navrhla, aby poslanci OcZ splnomocnili starostu obce vykonávať
rozpočtové opatrenia ale do určitej finančnej čiastky, poslanci sa jednohlasne zhodli, že starosta
môže vykonávať rozpočtové opatrenia do výšky 20 000 eur, týmto sa zrušilo uznesenie
1/b/2013 z 15.3.2013, v ktorom poslanci schválili starostovi obce vykonávať rozpočtové
opatrenia bez uvedenia finančnej čiastky
- poslankyňa Kozelová navrhla, aby sa v marci pripravilo uvítanie do života detí narodených
v roku 2016. Navrhla, aby obecný úrad zabezpečil pozvánky a pohostenie pre rodičov detí a
v spolupráci so ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou zabezpečil kultúrny program. Zároveň navrhla,
aby sa pre všetky deti zakúpila nejaká hračka – poslanci zobrali na vedomie

Zapísala: Miroslava Štefušová, 30.01.2017

Overovatelia zápisnice:

……………………………………..

……………………………………..

MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 1/a/2017
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.01.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky
a programu rokovania

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

- program rokovania
- overovateľov zápisnice: Oľgu Naščákovú, PhDr. Alicu Kozelovú
- zapisovateľku zápisnice: Miroslavu Štefušovú

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.01.2017

Uznesenie č. 1/b/2017
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.01.2017
___________________________________________________________________________
K bodu 2. Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
volebnú komisiu: Marek Bakajsa, Mgr. Valér Bakajsa, Oľga Naščáková
konštatuje
že, podmienky uvedené v uznesení č. 6/g/2016 z 15.12.2016 boli splnené uchádzajúcimi sa
kandidátmi na funkciu hlavného kontrolóra obce

berie na vedomie
výsledky hlasovania voľby hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou na funkčné
obdobie 2017 – 2023
konštatuje
že na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou bola do
funkcie hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou na obdobie od 01.02.2017 do
01.02.2023 zvolená PhDr. Ing. Stanisla Kozelová
poveruje
starostu obce podpísaním pracovnej zmluvy so zvoleným kontrolórom obce

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce
V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.01.2017

Uznesenie č. 1/c/2017
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.01.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Rôzne – žiadosť farského úradu Nižný Hrušov, filiálka Rakovec nad Ondavou

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
finančný príspevok vo výške 1 500 eur pre rímskokatolícky farský úrad Nižný Hrušov, filiálka
Rakovec nad Ondavou, z dôvodu riešenia havarijného stavu ústredného kúrenia
v rímskokatolíckom kostole v Rakovci nad Ondavou

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.01.2017

Uznesenie č. 1/d/2017
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.01.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Rôzne – žiadosti občanov obce o oslobodenie od poplatku za komunálny odpad
v roku 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
jednotlivé žiadosti občanov obce Rakovec nad Ondavou o oslobodenie od poplatku za
komunálny odpad v roku 2017, z dôvodu, že sú dlhoročnými darcami krvi a držiteľmi Jánskeho
plakiet

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.01.2017

Uznesenie č. 1/e/2017
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.01.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Rôzne – informácia o projekte – ,,Cyklotrasa Ondava 1"

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
informáciu starostu obce o realizácii projektu ,,Cyklotrasa Ondava1" a zároveň obecné
zastupiteľstvo projekt podporuje

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.01.2017

Uznesenie č. 1/f/2017
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.01.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Rôzne – rozpočtové opatrenia

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

splnomocňuje
starostu obce vykonávať rozpočtové opatrenia v rozpočte obce do výšky 20 000 eur

ruší
uznesenie č. 1/b/2013 z 15.03.2013

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.01.2017

Uznesenie č. 1/g/2017
z 1. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.01.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Rôzne – uvítanie do života detí narodených v roku 2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

berie na vedomie
návrh pani Kozelovej, ohľadom uvítania do života detí narodených v roku 2016

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

6
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.01.2017

