
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 21.4.2017 v zasadačke obecného úradu 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  Neprítomný: Radyk Igor, Naščáková Oľga,  

                                                                                            Bezek František, Bakajsa Milan 

 

Overovatelia zápisnice: Bakajsa Marek, Šuhajda Radoslav 

 

Zapisovateľka: Martina Šuhajdová 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov zápisnice a zapisovateľky. 

2 .Kontrola plnenia uznesení. 

3. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017: 

    21.4.2017 

    30.6.2017 

    22.9.2017 

    15.12.2017 

4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 hlavného kontrolóra. 

5. Prerokovanie zápisu do kroniky obce. 

6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií – návrh. 

7. Zmluva o zriadení vecného bremena – VVS a.s. Košice 

8. Rôzne. 

 

1. V tomto bode programu starosta obce MVDr. Peter Olejník otvoril zasadnutie a 

skonštatoval, že z 9 poslancov je 5 prítomných a OcZ je uznášania schopné.  

Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Mareka Bakajsu a Radoslava Šuhajdu. Za 

zapisovateľku Martinu Šuhajdovú. Obecné zastupiteľstvo program rokovania, overovateľov 

zápisnice a zapisovateľku jednohlasne schválilo. 

Zasadnutia sa zúčastnili okrem poslancov aj kontrolórka obce PhDr. Ing. Stanislava Kozelová 

a Ing. Tomáš Barkóci, ako občan bývajúci v obci. 

 

2. Z predchádzajúcich uznesení starosta spomenul nasledovné body: 

- priechod pre chodcov pri gréckokat. chráme – bola podaná žiadosť na správu ciest, zatiaľ sa 

čaká na ich vyjadrenie,  

- správa ciest bola oslovená aj ohľadom úprav ciest a mostov, 

- prebehlo konanie s arboristom v parku pri amfiteátri, druhé sa bude konať v máji, aby vedel 

lepšie zhodnotiť stav stromov, 

- oslovený bol architekt Ing. arch. Michal Paulišin na úpravu priestorov kultúrneho domu 

a vestibulu, čakáme na cenové ponuky, 

- dokončenie rekonštrukcie horného poschodia materskej školy uskutočniť vlastnými 

pracovnými silami. O tomto bode sa diskutovalo aj v bode rôzne. 

- uskutočnenie akcie „Uvítanie detí do života narodených v roku 2010“ dňa 5.4.2017 

 

3. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí OcZ na rok 2017. 



 

4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 hlavného kontrolóra mali poslanci k dispozícii, 

nemali k nemu žiadne výhrady a zobrali ho na vedomie. 

 

5. V tomto bode boli poslanci oboznámení s návrhom zápisu do kroniky obce za rok 2016, 

ktorý vypracovala Mgr. Mariana Ivanová. Poslanci s návrhom súhlasili, navrhli len doplnenie 

mien farárov do kroniky. Padla aj otázka, či by sa do kroniky nemohli uviesť športové 

výsledky obecného futbalového klubu, s čím však väčšina nesúhlasila, iba v prípade 

významnejších športových udalostí, alebo úspechov.  

Starosta spomenul aj zakúpenie Pamätnej knihy, do ktorej bude môcť kronikárka kresliť a 

vkladať fotky z akcií. Poslankyňa Kozelová navrhla, aby bola kronikárka finančne odmenená, 

s čím poslanci aj starosta súhlasili, ale k tomu bodu sa vrátia pred koncom roka. 

 

6. Bod rekonštrukcia miestnych komunikácií bol doplnený o  rekonštrukciu multifunkčného 

ihriska pri ZŠ. 

Počas tohto bodu prišiel poslanec Milan Bakajsa. 

Starosta oboznámil poslancov s rozpočtom na živičné úpravy miestnych komunikácií pri  

A. Bezekovi a pri F. Pelechovi, ktorý predstavuje sumu 21 000,- Eur. A taktiež rozpočet na 

rekonštrukciu multifunkčného ihriska pri ZŠ  v sume 24 409,05,- Eur. Tieto rekonštrukcie by 

boli financované z rezervného fondu obce. 

Do diskusie sa zapojil hosť p. Barkóci, čo poslanci odsúhlasili. Navrhol, aby v prípade 

rekonštrukcie multifunkčného ihriska bolo zapojené aj osvetlenie. Starosta s jeho 

pripomienkou súhlasil. Taktiež sa spýtal na možnosť využitia ihriska aj v zimných mesiacoch 

ako klziska. Starosta informoval o probléme zdroja vody, nakoľko škola má len vodu 

z verejného vodovodu a zároveň vysvetlil, že prípadné klzisko by bolo vhodnejšie zrealizovať 

na terajšom asfaltovom ihrisku. Zapojila sa p. Kozelová a spomenula, že vodu by mohol 

zabezpečiť pán Krnáč. 

Po diskusii poslanci súhlasili so zapojením sa do súťaže o Verejnom obstarávaní na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií a rekonštrukciu multifunkčného ihriska a schválili 

čerpanie z rezervného fondu: na rekonštrukciu miestnych komunikácií 21 000,- Eur a na 

rekonštrukciu multifunkčného ihriska 24 409,05,- Eur. 

 

7. Zmluva o zriadení vecného bremena s VVS a.s. Košice sa týka vstupu zamestnancov VVS 

na nehnuteľnosti, ktorými prechádza verejná kanalizácia. Poslanci túto zmluvu schválili. 

 

8. Rôzne: 

• Starosta oboznámil poslancov s ponukou Košického samosprávneho kraja na 

odkúpenie pozemku parc. č. 36/12 /pri Kušnírovi/. Starosta a ani poslanci s kúpou 

nesúhlasia. 

• Žiadosti o úľavu za komunálny odpad za rok 2017 podali: Kvetoslava Lešková, Dušan 

Leško a Sylvia Hredzáková, všetci z dôvodu, že sú dlhodobí darcovia krvi. Poslanci 

jednotlivé žiadosti schválili. 

 

• Na výstavbu parkoviska pri Dome smútku je nutné požiadať farnosť o prenájom 

pozemku na parcele č. 185/2 a 184. Obec po dohode so správcom farnosti požiada 



o prenájom na dobu 20 rokov v cene 1,- Euro. Poslanci náležitosti žiadosti schválili, 

žiadosť bude predložená Gréckokatolíckej farnosti v Rakovci nad Ondavu.  

 

• Starosta informoval o žiadostiach podaných na investičné akcie obce v roku 2017. 

Boli podané žiadosti  

➢ na Evironmentálny fond: Vodovod, Skupinový vodovod, Kanalizácia, Sanácia 

miest s nezákonne umiestneným odpadom,  

➢ na Ministerstvo financií: Úprava telocvične,  

➢ na Okresný úrad Košice: Kamerový systém v obci, pripravuje sa aj žiadosť na 

detské ihrisko /do 8. mája/  

➢ a na Ministerstvo vnútra: Hasičská zbrojnica a hasičské vozidlo. 

 

• Poslanci sa vrátili k riešeniu otázky dokončenia rekonštrukcie horného poschodia 

Materskej školy. Poslankyňa Kozelová navrhla rekonštrukciu čím skôr dokončiť, napr. 

z dôvodu potreby prenájmu bytu. Nakoľko obec na tento rok už nemá dostatok 

vlastných finančných prostriedkov, starosta navrhol počkať do jesenných, resp. 

zimných mesiacov, kedy bude možné zamestnať pracovníkov cez ÚPSVaR a dokončiť 

práce vlastnými pracovnými silami a financovať len materiál.  

Do diskusie sa zapojil p. Barkóci s tým, že firma Betpres by bola nápomocná pri 

rekonštrukcii. Taktiež navrhol osloviť ostatné firmy v obci aby sponzorsky prispeli, čo 

by však podľa väčšiny poslancov nemalo úspech. 

Tým sa obnovila otázka dôležitosti rekonštrukcie multifunkčného ihriska, pričom sa 

zapojila aj hlavná kontrolórka obce a navrhla posúdiť dôležitosť priorít: čo má obec 

v pláne strategického rozvoja obce. Po diskusii poslanci schválili návrh starostu 

počkať s dokončením rekonštrukcie MŠ na obdobie jeseň – zima 2017. 

 

• Poslankyňa Kozelová sa informovala o Folklórnych slávnostiach, ktoré budú 8. a 9. 

júla 2017, o účinkujúcich /FS Šarišan, Cimbalová hudba Primáš z Giraltoviec, FS 

Ternavčan, prípadne ešte jeden súbor/. Priebeh slávností zostáva ako po minulé roky. 

o Ďalej navrhla upozorniť podnikateľov, ktorí blatom odpadávajúcim z kolies 

traktorov znečisťujú miestne komunikácie, aby za sebou upratovali.  

o Padla otázka čo s občasníkom, ktorého vydávanie bolo v minulosti schválené. 

Nakoľko poslanec Radyk, šéf redakčnej rady nebol prítomný, táto téma sa 

otvorí na ďalšom zasadnutí. 

o Upozornila na nutnú úpravu a vyčistenie kanála k ČOV-ke, zároveň upozornila 

na nebezpečnú šachtu za pani Mikulovou. Nakoľko momentálne máme na obci 

málo aktivačných pracovníkov, obec niektoré úseky nestíha upravovať a kosiť 

tak ako predtým. Podaná bola žiadosť na ÚPSVaR o jedného pracovníka  

/p. Martaus/, ktorý by mal na starosti len kosenie verejných priestranstiev.  

o Spýtala sa na možnosť temperovať a upraviť Dom smútku, nakoľko je tam 

v zimných mesiacoch veľmi chladno a celý Dom smútku pôsobí neupravene 

a nedôstojne. Keďže chrám nie je vo vlastníctve obce a obec už do menších 

úprav investovala dosť finančných prostriedkov, neplánujú sa ďalšie opravy 

a podľa starostu by bolo najvhodnejšie postaviť nový Dom smútku.  

Do diskusie sa opäť zapojil p. Barkóci a navrhol iný druh vykurovania. 



o Upozornila na nezakrytú studňu na pozemku pána Hakoša, čo obec vyrieši 

zaslaním výzvy. 

o Taktiež sa informovala o rozbitej ceste k DSS. Starosta informoval, že 

objednávka na vysprávku cesty bola zaslaná. Zrealizované by to malo byť 

v najbližších týždňoch. 

o Spýtala sa v akom štádiu je vypracovanie PHSR obce. Starosta odpovedal, že 

návrh PHSR je už vypracovaný, majú sa v ňom urobiť len menšie úpravy. 

 

• Poslanec Leško chcel vedieť, či sa neplánuje v obci zrealizovať zberný dvor, nakoľko 

v susednej obci Nižný Hrušov to má dosť veľký úspech u občanov. Starosta vysvetlil, 

že v minulosti sme neboli úspešní s projektom a navyše obec nevlastní vhodný 

pozemok na jeho realizáciu. Určite sa nad tým uvažuje, no jediným riešením by bolo 

odkúpiť  nejaké pozemky. Pán Barkóci ešte navrhol pokúsiť sa o spoluprácu s inou 

obcou. 

o Ďalej sa spýtal, či obec neplánuje zakúpiť kameru, ktorá by sa využívala na 

záznam obecných akcií a aj na záznam futbalových zápasov.  

• Poslanec Valér Bakajsa podal ústnu sťažnosť na pána Michala Volčka ohľadom 

odkanalizovania nehnuteľnosti a vypúšťania fekálií na pozemok Štefana Bakajsu. 

Týmto podnetom sa bude zaoberať Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie. 

 

• Poslanec Šuhajda v zastúpení Folklórnej skupiny Rakovčan prečítal žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok na pokrytie nákladov spojených s účasťou skupiny na 

festivale v Strážnici /ČR/. Poslanci schválili preplatenie cestovného v plnej výške na 

základe faktúry, ktorá bude vystavená priamo na obec. 

 

• Pán Barkóci sa chcel informovať ohľadom dobudovania kanalizácie na ulici Dolný 

konec. Starosta ho oboznámil s problematikou a možnosťou žiadať financie len 

z Environmentálneho fondu, čo obec robí každoročne. Avšak naposledy bolo našej 

žiadosti vyhovené v roku 2009. Odvtedy sa zrealizovala kanalizácia len na úseku, ktorý 

si vybrala VVS /ulica Hušták/. Pán Barkóci sa ďalej sťažoval na občanov, ktorí 

vypúšťajú splaškovú vodu do rigolov, čo spôsobuje na dolnom konci ustavičný zápach. 

Jedným z možných riešení by bolo osloviť správu ciest na vyčistenie rigolov, keďže 

ich vlastníkom je správa ciest a nie občania.   

 

Zapísala: Martina Šuhajdová 

V Rakovci nad Ondavou, 21.4.2017 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Marek Bakajsa  ....................................... 

 

                                         Radoslav Šuhajda   ................................. 

 

 

 

            



Uznesenie č. 2/a/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

schvaľuje 

 

• overovateľov zápisnice 

• zapisovateľku 

• program zasadnutia 

 

 

Hlasovalo za:            5   poslancov 

Hlasovalo proti:        0   poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/b/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

 

 

K bodu  2. Kontrola plnenia uznesení  

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

konštatuje,  

 

 

že uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/c/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

 

 

K bodu  3. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          5      poslancov 

Hlasovalo proti:      0      poslancov 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/d/2017 

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  4. Plán kontrolnej činnosti na rok 2017 hlavného kontrolóra  

 

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 

 

plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 hlavného kontrolóra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/e/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  5. Prerokovanie zápisu do kroniky obce 

 

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 zápisu do kroniky obce za rok 2016 

 

a navrhuje 

 

doplniť údaje o správcoch farností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/f/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií - návrh 

 

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 na rekonštrukciu miestnych komunikácií a rekonštrukciu multifunkčného ihriska, 

súhlasí 

so zapojením sa do súťaže o Verejnom obstarávaní, 

a schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 21 000,- Eur na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií a 24 409,05,-Eur na multifunkčné ihrisko. 

 

 

 

 

Hlasovalo za:             6   poslancov 

Hlasovalo proti:         0   poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/g/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  7. Zmluva o zriadení vecného bremena – VVS a.s. Košice 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zmluvu o zriadení vecného bremena s VVS a.s Košice. 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:           6     poslancov 

Hlasovalo proti:       0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/h /2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  8. Rôzne - Ponuka KSK na kúpu pozemku 

 

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 

ponuku Košického samosprávneho kraja na odkúpenie pozemku registra C KN parc. č. 36/12 

 

a nesúhlasí 

aby obec pozemok odkúpila. 

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          6      poslancov 

Hlasovalo proti:      0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/i/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  8. Rôzne – Žiadosti o úľavu KO 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

žiadosti o úľavu za KO na rok 2017  

• Kvetoslave Leškovej 

• Dušanovi Leškovi 

• Sylvii Hredzákovej 

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          6      poslancov 

Hlasovalo proti:      0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/j/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  8. Rôzne – Žiadosť o prenájom pozemku na výstavbu parkoviska 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

zaslanie žiadosti na Gréckokatolícku farnosť v Rakovci nad Ondavou o prenájom pozemku na 

parcelách CKN 185/2 a 184 v celkovej výmere 300 m2 na dobu 20 rokov v cene 1,-  Eur na 

výstavbu parkoviska. 

 

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          6      poslancov 

Hlasovalo proti:      0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/k/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  8. Rôzne – Informácia o investičných akciách obce na rok 2017 

 

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 o podaných žiadostiach a investičných akciách obce na rok 2017 

 

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          6      poslancov 

Hlasovalo proti:      0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/l/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  8. Rôzne – Dokončenie rekonštrukcie poschodia Materskej školy 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

súhlasí 

s návrhom starostu presunúť dokončenie rekonštrukcie MŠ na obdobie jeseň – zima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          6      poslancov 

Hlasovalo proti:      0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/m/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  8. Rôzne 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

navrhuje 

 

upozorniť pána Hakoša ako vlastníka pozemku na zakrytie studne a úpravu pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          6      poslancov 

Hlasovalo proti:      0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/n/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  8. Rôzne – Žiadosť FS Rakovčan o finančný príspevok 

 

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 

žiadosť FS Rakovčan o nenávratný finančný príspevok na pokrytie nákladov na cestovné 

spojené s účasťou FS v Strážnici /ČR/ 

 

a schvaľuje 

úhradu cestovných nákladov, ktoré budú faktúrované priamo obci. 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          6      poslancov 

Hlasovalo proti:      0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 



Uznesenie č. 2/o/2017  

z 2. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 21.4.2017  

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  8. Rôzne  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

navrhuje 

 

osloviť správu ciest na vyčistenie rigolov v obci. 

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:          6      poslancov 

Hlasovalo proti:      0     poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.4.2017 

 


