Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.6.2017 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: František Bezek

Overovatelia zápisnice: Mgr. Valér Bakajsa, PhDr. Alica Kozelová
Zapisovateľka: Bc. Anna Fedorišinová
Program rokovania: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet obce Rakovec nad Ondavou za rok 2016
4. Folklórne slávnosti obce Rakovec nad Ondavou 2017
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie júl –
december 2017
6. Vybudovanie a zlepšenie technického stavu učební ZŠ s MŠ
Rakovec nad Ondavou
7. Rôzne
1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce MVDr. Peter Olejník, ktorý skonštatoval, že z 9
poslancov je 8 prítomných a OcZ je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Mgr. Valéra Bakajsu a PhDr. Alicu Kozelovú, za zapisovateľku Bc. Annu
Fedorišinovú, čo bolo schválené OcZ. Zasadnutia sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce
PhDr. Ing. Stanislava Kozelová.
2. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení
z predchádzajúcich zastupiteľstiev – Uznesenie č. 2/f/2017 zo dňa 21.4.2017:
– rekonštrukcia miestnych komunikácii je dokončená (uličky: A. Bezek, F. Pelech – O.
Kovaľová ),
- rekonštrukcia multifunkčného ihriska prebieha.
Starosta zároveň informoval poslancov o plánovanej rekonštrukcii cesty (vysprávky cesty)
a oprave mostov pri dome Štefanových, s.č. 65.
3.V treťom bode poslanci obecného zastupiteľstva schválili Záverečný účet obce Rakovec
nad Ondavou za rok 2016, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
4. Vo štvrtom bode programu starosta informoval poslancov o programe na folklórnych
slávnostiach, ktoré sa budú konať 8. a 9. júla. Starosta MVDr. Peter Olejník navrhol poslanca
R. Šuhajdu, aby sa spoločne so starostom podieľal na organizovaní sobotňajšieho športového
popoludnia. Ďalšie úlohy pre poslancov:
Milan Bakajsa – privítanie účinkujúcich súborov,
Marek Bakajsa – privítanie pozvaných hostí.
5. V tomto bode programu poslanci obecného zastupiteľstva voči Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na obdobie júl – december 2017, ktorý tvorí prílohu zápisnice,
nemali žiadne výhrady. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra zobrali na vedomie.

6. V šiestom bode programu starosta oboznámil poslancov o projekte: „Vybudovanie
a zlepšenie technického stavu učební ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2“. Podmienkou
schválenia a realizácie projektu je spoluúčasť obce vo financovaní vo výške 5% z celkového
rozpočtu projektu, čo predstavuje sumu 6435,- €. Spoluúčasť vo financovaní projektu
poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.
7. V bode Rôzne poslanci diskutovali o rôznych témach:
 poslanec Juraj Leško sa informoval o rekonštrukcii veľkého asfaltového ihriska.
Starosta oboznámil poslancov, že projekt bol podaný.
 poslanec Igor Radyk - navrhol realizáciu prístupovej cesty k amfiteátru v parku
a realizáciu chodníka cez park - od bráničky pri amfiteátri. Poslanci o danej
problematike diskutovali. Starosta navrhol, aby sa k tejto téme vrátili až po
folklórnych slávnostiach.
- informoval sa, či verejné osvetlenie je dokončené vo všetkých
bočných uliciach. Zároveň poukázal na uličku pri Onuferových, ktorá je zarastená.
Starosta oboznámil poslanca, že verejné osvetlenie vo všetkých bočných uličkách
je vymenené.
- upozornil na drevené stĺpy, ktorým hrozí spadnutie. Starosta
uviedol, že telekomunikácie sú na tento problém pravidelne upozorňované.
 Poslanci R. Šuhajda a A. Kozelová upozornili na nesúlad zápisnice so schválenou
skutočnosťou – nedodržané sumy. Jedná sa o zápisnicu z riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.4.2017, šiesty bod programu – čerpanie
rezervného fondu na rekonštrukciu multifunkčného ihriska a uznesenie č. 2/f/2017.
Starosta uviedol, že fakturácia nebude vyššia ako bola schválená pôvodná suma,
pričom prisľúbil tento nesúlad napraviť. Poslankyňa A. Kozelová navrhla, aby sa na
zastupiteľstvách čítavala celá zápisnica.
 Poslankyňa A. Kozelová sa informovala o:
- stave rozpracovanosti Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce a žiada o jeho dokončenie.
- ďalej sa informovala poslanca Igora Radyka ako predsedu
redakčnej rady na realizáciu občasníka. Poslanec prisľúbil
vydanie 1. čísla občasníka do konca roka 2017.
- o uvítacích tabuliach obce. Starosta vysvetlil, že na základe
stanoviska správy ciest nie je možné tabule umiestniť.
 Poslanec I. Radyk nastolil tému realizácie kanalizácie a chodníkov v časti Rakovca –
Dolný koniec. Starosta vysvetlil, že žiadosti sú podávané každý rok – žiaľ, neúspešne.
 Poslankyňa A. Kozelová sa informovala
o projekte parkoviska na cintoríne. Starosta uviedol, že
projekt sa bude realizovať až po podpísaní nájomnej zmluvy s cirkvou,
ďalej nastolila problematiku rekonštrukcie interiéru
kultúrneho domu a upozornila na nezrealizovanú úpravu interiéru kultúrneho
domu. Starosta obce konštatoval, že vizualizácia interiéru nie je dokončená.
Zároveň požiadal p. Kozelovú, aby vyjadrila konkrétny návrh uznesenia ohľadom
závesov v kultúrnom dome. Pani Kozelová navrhla dvojité garniže na záclony
a závesy, čo starosta odmietol jednak kvôli nevhodnej konštrukcii stropu, ako aj

z dôvodu, že kompletná úprava interiéru zostáva v pláne naďalej. Poslankyňa A.
Kozelová navrhla, aby sa dala vypracovať cenová ponuka vo firme pána Kuročku
na nové závesy, čo bolo obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválené. Vzor
závesov bude vybratý za pomoci zamestnankýň obecného úradu a za pomoci
poslankýň – O. Naščákovej a A. Kozelovej.
upozornila na sťažnosť obyvateľky obce, ktorá uviedla,
že občania odnášajú odpad do kontajnerov na cintoríne. Zároveň navrhla, aby
občania boli rozhlasom alebo nápisom na kontajneroch upozornení, že kontajnery
sú určené na odpad z cintorína, nie na vyvážanie odpadu z domácnosti.
 Poslankyňa O. Naščáková upozornila na miestnu komunikáciu od F. Bakajsu po DSS,
ktorá je poškodená nielen od áut a výkopových prác, ale aj z dôvodu stekania vody pri
prívalových dažďoch.
 Poslankyňa A. Kozelová sa informovala o pozvaných hosťoch na folklórnych
slávnostiach obce. Na otázku I. Radyka ohľadom pohostenia pre hostí starosta
oboznámil poslancov o chystanom občerstvení pre pozvaných hostí a pre
učinkujúcich.

Zapísala: Anna Fedorišinová
V Rakovci nad Ondavou, 30.6.2017

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Valér Bakajsa

..................................................

PhDr. Alica Kozelová

..................................................

MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 3/a/2017
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.6.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia_
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: Mgr. Valér Bakajsa, PhDr. Alica Kozelová
 zapisovateľku: Bc. Anna Fedorišinová
 program zasadnutia

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.6.2017

Uznesenie č. 3/b/2017
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.6.2017
___________________________________________________________________________

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.

berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.6.2017

Uznesenie č. 3/c/2017
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.6.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Záverečný účet obce Rakovec nad Ondavou 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
 správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016
 správu audítora za rok 2016
a
schvaľuje
 Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
51 785,69 EUR.
Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.6.2017

Uznesenie č. 3/d/2017
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.6.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Folklórne slávnosti_
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 folklórnych slávnostiach a pokyny pre poslancov.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.6.2017

Uznesenie č. 3/e/2017
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.6.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie júl – december
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
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie júl – december 2017.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.6.2017

Uznesenie č. 3/f/2017
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.6.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Vybudovanie a zlepšenie technického stavu učební ZŠ s MŠ, Rakovec nad
Ondaovu 2
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
spoluúčasť na financovaní projektu „Vybudovanie a zlepšenie technického stavu učební ZŠ
s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2“ vo výške 5% z celkového rozpočtu, čo predstavuje sumu
6 435,- EUR .

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.6.2017

Uznesenie č. 3/g/2017
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 30.6.2017
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje

osloviť firmu J. Kuročku na predloženie cenovej ponuky na závesy do kultúrneho domu.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 30.6.2017

