
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 9.3.2018 v zasadačke obecného úradu 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny                    Neprítomní: Milan Bakajsa 
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Valér Bakajsa, Marek Bakajsa 
 
Zapisovateľka: Bc. Anna Fedorišinová 
 
 
Program rokovania:  1.   Otvorenie zasadnutia 
   2.   Kontrola plnenia uznesení 
   3.   Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 
         09.03.2018 
         08.06.2018 
         07.09.2018  
   4.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2017 

5.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  za obdobie  
      od 1. januára 2018 do 31. júna 2018 
6.   Projekt výstavby zberného dvora 
7.   Využitie finančnej dotácie – MV SR – prevencia kriminality 
8.   Výrez a ošetrenie stromov v miestnom parku 
9.   Sanácia torza starého mlyna 
10. 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 Mareka Bakajsu,  za zapisovateľku Bc. Annu 
Fedorišinovú, čo bolo schválené OcZ. Zasadnutia sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce 
PhDr. Ing. Stanislava Minárová. 

 
2. Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o splnených a nesplnených 

uzneseniach z predchádzajúcich zastupiteľstiev:  
-  splnené Uznesenie č. 1/k/2015 zo dňa 13.3.2015 (vydávanie občasníka o obci 

Rakovec nad Ondavou) - vyslovil poďakovanie predsedovi redakčnej rady - poslancovi 
Igorovi Radykovi, za vydanie 1. čísla občasníka Rakovské noviny.  Zároveň ocenil prácu 
všetkých, ktorí sa podieľali na tvorbe a vydaní  občasníka, 

- splnené Uznesenie č. 5/e/2016 zo dňa  23.9.2016 (umiestnenie položľabov pri p. 
Jenčíkovi, č.d. 43) - oboznámil poslancov, že žľaby na rigol pri občanovi Jankovi 
Jenčíkovi sú zakúpené a za vhodného počasia budú osadené, 

- nesplnené  Uznesenie 5/ch/2017 zo dňa 15.12.2017 (obhliadka priestorov materskej 
škôlky, naplánovaná v termíne 13.1.2018) - obhliadka sa neuskutočnila z dôvodu slabej 
účasti poslancov. Poslanci obecného zastupiteľstva sa na obhliadke priestorov materskej 
škôlky dohodli opätovne, a to v termíne do 14 dní. 

 



    Informácie o splnených a nesplnených uzneseniach obecné zastupiteľstvo obce Rakovec   
nad Ondavou zobralo na vedomie. Obecné zastupiteľstvo zároveň schválilo nový termín 
obhliadky materskej škôlky – a to do 14 dní od schválenia.   

 
3. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 v termínoch 9.3.2018, 8.6.2018, 

7.9.2018 obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. V prípade potreby budú zvolané 
mimoriadne zasadnutia v iných termínoch. 

 
4. Vo štvrtom bode programu poslanci diskutovali o Správe o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra  v roku 2017, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Poslanec Juraj Leško reagoval 
na Správu o kontrolnej činnosti v časti 1. Použitie dotácie z rozpočtu obce Rakovec nad 
Ondavou pre OFK Rakovec nad Ondavou. Zastáva názor, že poskytnutá suma dotácie 
5000,- € je použitá účelne. Starosta obce MVDr. P. Olejník doplnil, že časť nedostatkov, 
vyplývajúcich zo Správy o kontrolnej činnosti v oblasti dotácie pre OFK Rakovec n.O., je 
odstránených, pričom bude oslovená p. Štefušová, prípadne iná osoba, ktorá pre OFK 
Rakovec nad Ondavou bude viesť účtovníctvo.  
     Obecné zastupiteľstvo ďalej diskutovalo o  navrhovaných opatreniach v časti 6. 
Kontrola procesnej a obsahovej zákonnosti prijímania VZN obce, uznesení obecného  
zastupiteľstva a plnenia úloh starostu obce z nich vyplývajúce, pri výkone originálnych 
a prenesených kompetencií obce.  
     Obecné zastupiteľstvo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2017 
vzalo na vedomie  a hlasovaním sa uznieslo na nasledujúcom: 
- schválilo, aby sa návrhy uznesení vopred nezasielali, 
- schválilo zosúladiť smernicu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Rakovec nad Ondavou s platným Uznesením č. 1/f/2017 zo dňa 30.1.2017 
- neschválilo čítanie a hlasovanie o zápisnici na nasledujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva ( za čítanie a hlasovanie: 2 poslanci – PhDr. Kozelová, Mgr. Bakajsa) 
- pri navrhovanom opatrení určiť termín vykonateľnosti a osobu zodpovednú za 

vykonateľnosť úlohy  starosta vysvetlil, že nie vždy je možné určiť termín 
vykonateľnosti. Termín sa stanoví, len  prípadoch, pri ktorých to bude možné. 
 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 1. januára 2018 do 31. júna 
2018, ktorý je prílohou zápisnice, poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie.   
 
6. V šiestom bode programu starosta oboznámil poslancov o projekte výstavby zberného 
dvora. Ide o zberný dvor na biologický a stavebný odpad, spoluúčasť obce na financovaní 
projektu je 5%. Miestom uloženia zberného dvora je parcela za senníkom, ktorú obci 
prenájme vlastník pozemku - Ing. D. Krnáč.  Pri realizácii projektu je však plánovaná výmena 
parciel tak, aby parcela pod zberným dvorom bola na základe výmeny za inú parcelu 
prevedená do vlastníctva obce. Obecné zastupiteľstvo túto informáciu zobralo na vedomie 
a jednohlasne schválilo  prípravu projektu a spracovanie žiadosti. 
 
 
7. V tomto bode starosta oboznámil poslancov o finančnej dotácii z Ministerstva vnútra 
v oblasti prevencie kriminality. Dotácia  bude využitá na realizáciu detského ihriska pre deti 
predškolského veku. Detské ihrisko bude vybudované v miestnom parku na ploche medzi 
asfaltovým a multifunkčným ihriskom. Dotácia z MV SR predstavuje sumu vo výške 10 000,- 
€, spolufinancovanie predstavuje sumu 2 500,- €. Starosta zároveň upozornil na potrebu 
oplotenia ihriska. Obecné zastupiteľstvo využitie dotácie na  realizáciu detského ihriska 
jednohlasne schválilo. 



 
8. V ôsmom bode – Výrez a ošetrenie stromov v miestnom parku, starosta informoval 
poslancov, že predpokladaná cena zákazky predstavuje sumu 40 000,- €. O stave stromov 
v miestnom parku je vypracovaný posudok, pričom ošetrených bude 150 stromov a vyrezovať 
sa bude 40 stromov. Na ošetrenie a výrez stromov budú oslovené firmy a uskutoční sa verejná 
súťaž.  
 
9. Sanácia torza starého mlyna – starosta predkladá poslancom návrh, aby torzo starého mlyna 
bolo zbúrané na náklady obce, vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci mlyna sú zomrelí. 
Stavebný odpad z mlyna bude odvážaný na odkalisko do obce Moravany. Po odstránení 
mlyna sa na danom mieste zrealizuje posedenie s lavičkami a preliezkami pre deti. 
Predpokladaná cena sanácie torza mlyna predstavuje sumu vo výške 1500,- €/za 1 deň prác, 
spolu cca 4500,- €. 
 
10. V bode Rôzne: 
    -  starosta obce predkladá poslancom žiadosť o odpustenie poplatku za komunálne odpady     

p. Hredzákovej Sylvie, ktorá je dlhoročnou darkyňou krvi. Z dôvodu zmiernenia tvrdosti 
zákona obecné zastupiteľstvo odpustenie poplatku jednohlasne schválilo. Žiadosť tvorí 
prílohu tejto zápisnice, 

    -  ďalej starosta obce informoval poslancov o dokončenej rekonštrukcii stien v sále 
kultúrneho domu. Informoval ich, že opona a predeľovací záves budú vymenené za nové, 
pódium na javisku sa bude brúsiť. Cena materiálu na oponu a záves predstavuje sumu  
cca 2091,-,  cena za opravu stien – 5400,- €. Obecné zastupiteľstvo túto informáciu 
zobralo na vedomie. Poslanci ďalej diskutovali o pódiu na javisku a o drevenom priečelí 
(o možnej výmene dreva). Poslankyňa Kozelová navrhla, aby sa do kultúrneho domu 
zakúpil paraván, ktorý by sa používal na zakrytie vchodu do kuchyne. 

    -  starosta vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby vyjadrili svoje názory k Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý im bol doručený 15. decembra 2017. 

    -  starosta navrhol odmenu pre kronikárku obce – Mgr. Marianu Ivanovu, vo výške 500,- € 
(v hrubom), čo obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.  

    -  poslankyňa Kozelová sa informovala o termíne akcie - Uvítanie detí do života. Akcia sa 
bude konať 22.3.2018 o 10.00 v sále kultúrneho domu.  

    -  poslanec Bezek oboznámil starostu a obecné zastupiteľstvo o tom, že v priestoroch 
školského parku sa premávajú autá.  

    -  poslankyňa Kozelová na podnet obyvateľky obce Márie Mikulovej vystúpila 
s problémom, že pani Mikulovej nebolo doručené stanovisko k sťažnosti, ktorú podala 
v lete 2017. Poslanec Bakajsa Marek oboznámil poslancov, že sťažnosť bola prešetrená.  
Stanovisko k sťažnosti nebolo doručené nedopatrením, čo v najbližšej dobe napraví. 

    -  ďalej poslankyňa Kozelová predniesla záujem OZ Športom k zdraviu, ktorého členovia 
chcú urobiť a osadiť lavičky k sv. dubu. Starosta uvítal ústretovosť členov OZ a na 
osadenie lavičiek rád príjme návrhy. Ďalej OZ Športom k zdraviu sa chce podujať 
k vymaľovaniu plota na miestnom cintoríne, pričom náklady na farbenie by boli 
financované obcou.  

    -  poslankyňa Kozelová sa informovala, kto je majiteľom pozemku za amfiteátrom. Starosta 
uviedol, že pozemok je v správe SPF. 

 
      K zasadnutiu obecného zastupiteľstva pristúpila aj obyvateľka obce p. Valéria Tuľáková, 
ktorej po hlasovaní dali poslanci OcZ slovo.  Pani Tuľáková vystúpila s problematikou na 
miestnom cintoríne. Žiadala, aby bola stanovená osoba, ktorá bude vykonávať funkciu 
správcu cintorína. Navrhla, aby sa kopanie nových hrobov konzultovalo a aby sa medzi 



hrobmi urobil chodník. Starosta obce MVDr. Peter Olejník vysvetlil , že chodník medzi 
starými hrobmi už nie je možné urobiť. Navrhol však, aby poslanci obecného zastupiteľstva 
urobili obhliadku cintorína, na ktorú bude prizvaná aj p. Tuľáková. Termín obhliadky 
stanovili po spracovaní projektovej dokumentácie parkoviska pri cintoríne, najneskôr však do 
konca apríla. Obhliadku obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.  
   
Po odchode p. Tuľákovej  poslanci obecného zastupiteľstva pokračovali v rokovaní. 

- na otázku poslankyne Kozelovej  ohľadom výrubu stromov na miestnom cintoríne  
starosta odpovedal, že žiadosť na výrub stromov je podaná 

- poslanec Igor Radyk upozornil starostu a poslancov na obecnú cestu – uličku pri 
Onuferových. Ulička je v nevyhovujúcom stave, je zarastená a neosvetlená. Starosta 
MVDr. P. Olejník uviedol, že je potrebná obhliadka tejto cesty, 

- poslankyňa PhDr. Kozelová  informovala obecné zastupiteľstvo, že na obecnom 
chodníku sú vypadnuté kocky a obrubník.  

 
 
 
 
Zapísala: Anna Fedorišinová 
V Rakovci nad Ondavou, 9.3.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa      .................................................. 
 
 
    Mgr. Valér Bakajsa           .................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        MVDr. Peter Olejník 
            starosta obce 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 1/a/2018 
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
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.  

 
 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
 

 overovateľov zápisnice: Mgr. Valér Bakajsa, Marek Bakajsa 
 zapisovateľku: Bc. Anna Fedorišinová 
 program zasadnutia 

 
 
 
 
 

 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018  



Uznesenie č. 1/b/2018  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
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.  

 
 
 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 

   informáciu o splnených uzneseniach:  Uznesenie č. 1/k/2015     – občasník Rakovské  noviny 
          Uznesenie č. 5/e/2016 – žľaby na rigol pri p.    

Jenčíkovi, č. d. 43 
  

    informáciu o nesplnených uzneseniach: Uznesenie č. 5/ch/2017 – obhliadka priestorov  
materskej škôlky v termíne 
13.1.2018 

 
a 

s c h v a ľ u j e  
 

 obhliadku priestorov materskej škôlky v novom termíne, a to do 14 dní od schválenia. 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



 
Uznesenie č. 1/c/2018  

z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  3. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 
 
 

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

 
 

 
s c h v a ľ u j e  

 
 Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 v termínoch: 

9.3.2018 
8.6.2018 
7.9.2018 

 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



Uznesenie č. 1/d/2018  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 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.  

 
 
 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 

 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 
 

a 
 s c h v a ľ u j e 

 
 aby sa návrhy uznesení poslancom vopred neposielali 
 zosúladenie smernice Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakovec nad 

Ondavou s platným Uznesením č. 1/f/2017 zo dňa 30.1.2017. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



Uznesenie č. 1/e/2018 
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 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.  

 
 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 

 
 aby sa zápisnice zo zasadnutí na každom nasledujúcom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva  nečítali a nehlasovalo sa o nich.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Hlasovalo za:        6         poslancov 
Hlasovalo proti:    2         poslancov (PhDr. Kozelová, Mgr. Bakajsa) 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



Uznesenie č. 1/f/2018  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  5.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 1. januára 2018 
do 31. júna 2018 
 
 

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

 
 
 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 1. januára 2018 do 31.júna 
2018. 

 
 
 

 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



Uznesenie č. 1/g/2018  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  6. Projekt výstavby zberného dvora 
 

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

 
 
 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
 

 
 

 informáciu o projekte výstavby zberného dvora a schvaľuje  prípravu projektu 
a spracovanie žiadosti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



Uznesenie č. 1/h/2018  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  7. Využitie finančnej dotácie – MV SR – prevencia kriminality 
 

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

 
 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 

 
 

 Využitie finančnej dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti 
prevencie kriminality na realizáciu detského ihriska. 
Cena poskytnutej dotácie                 – 10 000,-€ 
Spolufinancovanie zo zdrojov obce  –  2 500,- € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



Uznesenie č. 1/ch/2018  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  8. Výrez a ošetrenie stromov v miestnom parku 
 

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

 
 
 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e  
 
 

 
 

 informáciu o výreze a ošetrení stromov v miestnom parku (predpokladaná cena 
40 000,-  €).  

 
 

 
 
 
 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



Uznesenie č. 1/i/2018  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  9. Sanácia torza starého mlyna 
 

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

 
 
 
 

s c h v a ľ u j e  
 
 

 
 sanáciu torza starého mlyna na náklady obce (predpokladaná cena 1500,- /1deň, spolu 

cca 4 500,- €). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



Uznesenie č. 1/i/2018  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 9.3.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  10. Rôzne 
 

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

 
 

 
 

 s c h v a ľ u j e 
 

 odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre darkyňu krvi 
Sylviu Hredzákovú v zmysle par. 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 odmenu pre kronikárku obce Mgr. Marianu Ivanovú v sume 500,- (v hrubom) 
 obhliadku cintorína po spracovaní projektovej dokumentácie parkoviska a vstupu na 

cintorín – najneskôr do konca apríla 2018. 
 

a 
                                              b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 

 informáciu o rekonštrukcii interiéru v kultúrnom dome. 
 
 
 
 
 

 
 
Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 9.3.2018 



OBEC RAKOVEC NAD ONDAVOU 
Hlavný kontrolór 

PhDr. Ing. Stanislava Minárová 
 

 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI V ROKU 2017 

 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Rakovec nad Ondavou 

Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 

Správa bola vypracovaná na základe výsledkov kontrol vykonaných v priebehu roka v 

súlade s plánmi kontrolnej činnosti s nasledujúcimi informáciami: 

1. Použitie dotácie z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre OFK Rakovec nad 
Ondavou.  
 

Kontrolovaný subjekt: OFK Rakovec nad Ondavou, zast. Juraj Leško,  072 03  Rakovec nad 
Ondavou 
Predmet kontroly: Použitie dotácie z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre OFK 
Rakovec nad Ondavou.  
Kontrolované obdobie: 1. január 2016 – 31. december 2016 
Účel kontroly: Overenie účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia dotácie z rozpočtu 
obce Rakovec nad Ondavou pre OFK Rakovec nad Ondavou.  
Obdobie kontroly: 17.6.2017 – 3.7.2017 
Stanovisko: 
Poskytnutá dotácia za rok 2016 vo výške 5 000 € z rozpočtu Obce Rakovec nad Ondavou pre 
OFK Rakovec nad Ondavou nie je preukázateľne zúčtovaná - chýbajúce doklady. Je možné 
konštatovať, že časť dotácie (nevedno aká, z dôvodu chýbajúcich reálnych dokladov) bola 
použitá na činnosť OFK Rakovec nad Ondavou neúčelne. 
Navrhované opatrenia: 

1. Vedenie pokladničnej knihy, knihy faktúr, evidencie bankových výpisov. 
2. Úhrada cestovných výdavkov na základe: 

a. pokladničných blokov o reálnej spotrebe paliva,  
b. zmluve o poskytnutí prepravných služieb,  
c. dohode o vykonaní práce,  
d. platného cenníka schváleného orgánmi klubu. 

3. Evidencia uzatvorených zmlúv medzi OFK Rakovec nad Ondavou a ostatnými 
subjektmi.  

4. Vystavovanie VPD na základe adekvátnych účtovných dokladov.  
 

 

 

 



OBEC RAKOVEC NAD ONDAVOU 
Hlavný kontrolór 

PhDr. Ing. Stanislava Minárová 
 

 

2. Použitie dotácie z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre FS Rakovčan.  

Kontrolovaný subjekt: Folklórny súbor Rakovčan, zast. Vlasta Marinčáková, 072 03  
Rakovec nad Ondavou       
Predmet kontroly: Použitie dotácie z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre Folklórny 
súbor Rakovčan.  
Kontrolované obdobie: 1. január 2016 – 31. december 2016 
Účel kontroly: Overenie účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia dotácie z rozpočtu 
obce Rakovec nad Ondavou pre Folklórny súbor Rakovčan.  
Obdobie kontroly: 17. jún 2017 – 3. júl 2017 
Stanovisko: 
Napriek zisteným nedostatkom poskytnutá dotácia za rok 2016 vo výške 664 € z rozpočtu 
Obce Rakovec nad Ondavou pre FS Rakovčan je preukázateľne zúčtovaná a vynaložené 
finančné prostriedky sú použité účelne vo vzťahu k predmetu činnosti subjektu.  
Navrhované opatrenia: 

1. Evidencia účtovných dokladov v zodpovedajúcich účtovných knihách. 
 

3. Používanie zvereného majetku a finančných prostriedkov z rozpočtu obce Rakovec 
nad Ondavou pre ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou. 

Kontrolovaný subjekt: ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, zast. PaedDr. Jarmila Lehotayová, 
Rakovec nad Ondavou 2, 072 03       
Predmet kontroly: Používanie zvereného majetku a finančných prostriedkov z rozpočtu obce 
Rakovec nad Ondavou pre ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou. 
Kontrolované obdobie: 1. január 2016 – 31. december 2016 
Účel kontroly: Overenie účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti nakladania so 
zvereným majetkom a finančnými prostriedkami z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre 
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou.  
Termín a miesto kontroly: 11. júla 2017, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, č. 2 
Stanovisko:  
Účtovné doklady nemajú nedostatky po formálnej stránke, sú riadne evidované 
v zodpovedajúcich účtovných knihách.  
Finančné prostriedky z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre ZŠ s MŠ Rakovec nad 
Ondavou nemajú osobitnú evidenciu.  
Výdavky ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou sú účelne vynaložené na správu majetku a činnosti 
súvisiace s poskytovaním služieb ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou. 
Navrhované opatrenia: bez opatrení 
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4. Využitie dotácie z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre Jednotu dôchodcov.  

Kontrolovaný subjekt: Jednota dôchodcov, Rakovec nad Ondavou, 072 03   
Predmet kontroly: Využitie dotácie z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre Jednotu 
dôchodcov.  
Kontrolované obdobie: 1. január 2016 – 31. december 2016 
Účel kontroly: Overenie účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti nakladania s finančnými 
prostriedkami z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre Jednotu dôchodcov.  
Termín a miesto kontroly: 1. júna 2017 
Stanovisko:  
Subjektu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou vo výške 150 €. 
Poskytnutá dotácia bola použitá účelne a riadne vyúčtovaná VPD vo výške 150 €. 
Navrhované opatrenia: bez opatrení 
 
5. Inventarizácia finančných prostriedkov pokladne 

Kontrolovaný subjekt: Obec Rakovec nad Ondavou, Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 
       zast. MVDr. Peter Olejník – starosta obce    
Predmet kontroly: Finančné prostriedky  v pokladni obce 
Kontrolované obdobie: 1. január 2016 – 31. december 2016 
Účel kontroly: Inventarizácia finančných prostriedkov pokladne  
Obdobie kontroly: 30. apríla 2017 
Stanovisko:  
Účtovné doklady (VPD, PPD) sú po formálnej aj obsahovej stránke úplné a riadne označené. 
Pohyby v pokladni sú riadne evidované v Pokladničnej knihe.  
Vykonaná bola inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni ku dňu 30.4.2017. Zostatok 
finančných prostriedkov ku kontrolovanému dňu predstavoval 254,34 eur. Fyzický stav 
finančných prostriedkov zodpovedal účtovnému stavu.  
Navrhované opatrenia: bez opatrení 
 

6. Kontrola procesnej a obsahovej zákonnosti prijímania VZN obce, uznesení obecného 
zastupiteľstva a plnenia úloh starostu obce z nich vyplývajúce, pri výkone 
originálnych a prenesených kompetencií obce. 

Kontrolovaný subjekt: Obec Rakovec nad Ondavou,  Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 
       zast. MVDr. Peter Olejník – starosta obce    
Predmet kontroly: VZN obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a plnenia úloh starostu 
obce z nich vyplývajúce za rok 2016. 
Kontrolované obdobie: 1. január 2016 – 31. december 2016 
 
 
 
 
 



OBEC RAKOVEC NAD ONDAVOU 
   Hlavný kontrolór 
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Účel kontroly: Kontrola procesnej a obsahovej zákonnosti prijímania VZN obce, uznesení 
obecného zastupiteľstva a plnenia úloh starostu obce z nich vyplývajúce, pri výkone 
originálnych a prenesených kompetencií obce. 
Obdobie kontroly: 14. 8. 2017 – 30.11.2017 
Stanovisko: 

- Nesúlad uznesení, interných predpisov a zákonných predpisov. 
- Procesné pochybenia pri voľbe kontrolóra obce. 

Navrhované opatrenia:  
- Pred rokovaním OZ zaslať poslancom OZ Rakovec nad Ondavou pozvánku spolu 

s návrhom formulácie uznesení v zmysle platného Rokovacieho poriadku. 
- Nesúlad interného predpisu s uznesením OZ – zrušiť uznesenie a upraviť internú 

smernicu. 
- Na každom nasledujúcom zasadnutí OZ prečítať predchádzajúcu zápisnicu spolu 

s doplnenými pripomienkami overovateľov a dať poslancom hlasovať o znení 
zápisnice.  

- Pri prijímaní uznesenia vždy určiť termín vykonateľnosti a osobu zodpovednú za 
vykonateľnosť úlohy (pričom nemusí to byť iba starosta obce). 

 
7. Ostatné 

- Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 2016. 
- Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 2018. 
- Účasť na rokovaní OZ Rakovec nad Ondavou v zmysle schváleného plánu zasadnutí 

na rok 2017. 
- Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017. 

 
Návrh uznesenia: 

OZ obce Rakovec nad Ondavou berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017. 
 

Predložené dňa: 27. februára 2018 
 
            
           PhDr. Ing. Stanislava Minárová 

Hlavná kontrolórka obce Rakovec nad Ondavou 
                                                                               Kontakt 

                 0915 302 324 
                                                                                stanislava.minarova1@gmail.com 

 

 

 
 
 
 



                                          OBEC 
 

RAKOVEC NAD ONDAVOU 
 
 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

za obdobie od 1.januára 2018 do 31. júna 2018 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnení bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v prvom polroku 2018 na 

nasledovné kontroly a úlohy: 

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom 

obce. 

2. Kontrola finančných operácií obce. 

3. Inventarizácia peňažných prostriedkov v pokladni obce. 

4. Kontrola procesnej a obsahovej zákonnosti prijímania VZN obce, uznesení obecného 

zastupiteľstva a plnenia úloh starostu obce, pri výkone originálnych a prenesených 

kompetencií obce. 

5. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 2017. 

6. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2017. 

Kontrola bude vykonávaná súhrne podľa jednotlivých úloh. Z každej kontroly bude 

vyhotovený záznam, prípadne protokol pri zistení nedostatkov. Po ukončení kontrolného roka, 

bude zastupiteľstvu obce podaná na prerokovanie komplexná správa o stave kontroly za 

predchádzajúci kontrolný rok.  

Metodika a forma kontroly bude vykonávaná na základe zákonov č. 369/1990 o obecnom 

zriadení, č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite,  č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a zákona  č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov. 

Vypracované dňa 2. januára 2018 

 

       PhDr. Ing. Stanislava Minárová 
        Hlavný kontrolór obce Rakovec nad Ondavou  

 

   
 
 
 



 


