Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 23.9.2016 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Juraj Leško, Radoslav Šuhajda

Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa, Milan Bakajsa
Zapisovateľka: Anna Fedorišinová
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
2. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r.
2015/2016
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácie o investičných akciách obce Rakovec nad Ondavou
5. Žiadosť o zriadenie mostíka s prepadom pri budove „Sypanec“ – Ján Jenčík
6. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce MVDr. Peter Olejník, ktorý skonštatoval, že
z 9 poslancov je 7 prítomných a OcZ je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice
navrhol poslancov Mareka Bakajsu a Milana Bakajsu, za zapisovateľku Annu Fedorišinovú,
čo bolo schválené OcZ.
2. V druhom bode programu – Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za šk.r. 2015/2016, starosta obce MVDr. Peter Olejník vyzval k slovu riaditeľku
základnej školy s materskou školou PaedDr. Jarmilu Lehotayovú. Riaditeľka základnej školy
s materskou školou informovala o vyriešení havarijného stavu budovy ZŠ, o školských
projektoch v školskom roku 2015/2016. Starosta obce MVDr. Peter Olejník doplnil
informácie o možnosti získania finačných prostriedkov na havarijný stav ďalších budov
(budova telocvične a školskej jedálne). Ďalej riaditeľka PaedDr. Jarmila Lehotayová
informovala poslancov obecného zastupitelstva o rekonštrukcii školskej kuchynky a knižnice.
Svoje informácie doplnila o fotodokumentáciu zrekonštruovaných priestorov.
Poslankyňa PhDr. Alica Kozelová pripomenula, aby jedno zasadnutie obecného
zastupiteľstvo bolo zvolané v priestoroch základnej školy s materskou školou. Starosta
MVDr. Peter Olejník navrhol poslancom, aby sa dohodli na možnom termíne, kedy si prezrú
zrekonštruované priestory školy. Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. r.
2015/2016, ďalej Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školského klubu detí v šk. r. 2015/2016 a Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach materskej školy v šk. r. 2015/2016 Obecné zastupiteľstvo obce
Rakovec nad Ondavou berie na vedomie.
3. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že z predchádzajúcich uznesení sú nesplnené:
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- betónová kocka pri pravej strane cintorína – Poslanci obecného zastupiteľstva
schválili návrh starostu obce MVDr. Petra Olejníka , aby betónová kocka zostala na svojom
mieste a zasadila sa do nej zeleň.
- výsadba tují na miestnom cintoríne – nesplnené z dôvodu suchého počasia. Starosta
zároveň informoval poslancov o ďalších tujach v obci, ktoré vyschli.
4. V 4. bode starosta obce MVDr. Peter Olejník oboznámil poslancov s investičnými
akciami obce. Informoval ich o podaní žiadosti na stabilizáciu budovy vedenia školy (školskej
jedálne) a telocvične. Oboznámil poslancov o plánovanom zateplení knižnice spolu
s výmenou parapiet. Informoval poslancov o oslovení niekoľkých firiem na zaslanie cenových
ponúk.
Ďalej ich informoval o realizácii kanalizácie na ulici Hušták a o možnosti dokončenia
kanalizácie na ulici Krivé.
Oboznámil poslancov o skupinovom vodovode, do ktorého bude zapojená aj obec Rakovec
n.O. Zokruhovanie v skupinovom vodovode zabezpečí v prípade poruchy prívod vody
z druhej strany.
Ďalej starosta obce informoval poslancov o zrealizovanej asfaltovej ceste na úseku
Rakovec n.O. – Moravany
5. V piatom bode programu starosta oboznámil poslancov so žiadosťou J. Jenčíka
o zriadenie mostíka s prepadom pri budove „Sypanec“. Na návrh starostu obecné
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo umiestniť na problémové miesto položľaby. Obecné
zastupiteľstvo zároveň schválilo podmienku umiestnenia položľabov – podmienka, že p.
Jenčík opraví rigol, ktorý sa nachádza oproti jeho domu.
6. V bode rôzne poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali o týchto témach:
Poslankyňa PhDr. Alica Kozelová informovala poslancov obecného zastupiteľstva
o liste – sťažnosti na vedenie školy, ktorý dostala anonymne od rodičov detí zo základnej
školy. List prečítala poslancom obecného zastupiteľstva. Starosta obce skonštatoval, že na
vedenie školy bola evidovaná len 1 sťažnosť, ktorá je už cca 3 roky vyriešená. K predmetnej
sťažnosti vyjadril svoj nesúhlasný názor. Poslankyňa PhDr. A. Kozelová navrhla, aby sa list
posunul Rade školy na zaujatie stanoviska , s čím obecné zastupiteľstvo súhlasilo.
K sťažnosti sa vyjadrila aj p. riaditeľka PaedDr. Jarmila Lehotayová, ktorá obhajovala svoje
konanie. Vyslovila, že jej prístup k žiakom bol ocenený aj školskou inšpekciou. Vedenie
a riadenie školy obhajoval aj poslankyňa O. Naščáková.
Poslanec Marek Bakajsa prečítal Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre Obecný futbalový
klub Rakovec nad Ondavou. Vysvetlil dôvody navýšenia rozpočtu ( zmena zákona, členské
príspevky pre futbalový zväz, noví hráči – žiaci, a s tým spojené zvýšené výdavky) Obecné
zastupiteľstvo žiadosť o navýšenie rozpočtu klubu za rok 2016 o sumu 1000,- € jednohlasne
schválilo, za podmienky predloženia podrobného vyúčtovania.
Voľba členov Rady školy: Starosta obce navrhol, aby členmi Rady školy boli naďalej
Radoslav Šuhajda, Olga Naščáková, Vlasta Marinčáková a za Moravany Stanislav Hreha.
Poslankyňa PhDr. Alica Kozelová navrhla, aby namiesto p. Vlasty Marinčákovej bol za člena
Rady školy zvolený poslanec, ktorého deti – kvôli nestrannosti- nenavštevujú základnú školu.
Poslankyňa Olga Naščáková navrhla poslanca Mareka Bakajsu, s čím poslanci súhlasili.
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Členmi Rady školy sa tak stávajú: Radoslav Šuhajda, Olga Naščáková, Marek Bakajsa a za
Moravany Stanislav Hreha, čo Obecné zastupiteľstvo obce Rakovec nad Ondavou
jednohlasne schválilo.
-

Poslankyňa O. Naščáková nastolila problém pálenia trávy v obci. Starosta odpovedal, že
zákon nezakazuje pálenie biologického odpadu. Zároveň však prisľúbil vyhlásenie relácie
v miestnom rozhlase, aby sa občania zdržali takéhoto konania.

-

Ďalej poslankyňa Naščáková spomenula konáre na ceste a problém nepokosených úsekov
v obci. Starosta vysvetlil, že má prísľub od riaditeľa správy ciest na požičanie frézy,
ktorou by sa problém s konármi vyriešil. Čo sa týka nepokosených častí obce – dôvodom
je nedostatok pracovných síl.

-

Poslanec Igor Radyk informoval starostu a poslancov obecného zastupiteľstva o
mostíkoch za futbalovým ihriskom, ktoré sú rozbité a nebezpečné.

-

Poslankyňa PhDr. Alica Kozelová predniesla tieto témy:
-

Vonkajšie svetlo na svadobke, ktoré svieti celý deň – starosta ju
informoval, že dané svetlo kvôli nastaveniu začína svietiť skôr ako ostatné,
celý deň však nesvieti.

-

Rozhlas pri s.č. 191 je nefunčkný – starosta vysvetlil, že oprava
rozhlasových vysielačov nie je ukončená.

-

Chýbajúci asfalt na zastávke pri obecnom úrade – upraví sa pri najbližšom
asfaltovaní v obci

-

Chýbajúci rošt na prístupovej ceste na cintorín – starosta obce vysvetlil, že
rošt tam nie je umiestnený z dôvodu, že v prípade prívalových dažďov sa
rýchlo upchá.

-

Návrh na žalúzie do kultúrneho domu. Poslanec Marek Bakajsa navrhol
nechať si poradiť od interiérového dizajnéra, čo poslanci obecného
zastupiteľstva jednohlasne schválili.

-

Otázka ohľadom výpadku elektriny v kultúrnom dome počas svadby –
starosta informoval poslancov o kontrole revízneho technika.

Zapísala: Anna Fedorišinová, 23.9.2016
Overovatelia zápisnice:
...................................................
...................................................
MVDr. Peter Olejník
starosta obce
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Uznesenie č. 5/a/2016
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 23.9.2016
___________________________________________________________________________

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: Milan Bakajsa, Marek Bakajsa
 zapisovateľku: Anna Fedorišinová
 program zasadnutia

Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 23.9.2016
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Uznesenie č. 5/b/2016
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 23.9.2016
___________________________________________________________________________

K bodu 2. Správa o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2015/2016__
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 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2015/2016
 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školského
klubu detí v školskom roku 2015/2016
 Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej
školy v školskom roku 2015/2016

Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 23.9.2016
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Uznesenie č. 5/c/2016
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 23.9.2016
___________________________________________________________________________

K bodu 3. 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 nesplnených uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí

Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 23.9.2016
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Uznesenie č. 5/d/2016
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 23.9.2016
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Informácie o investičných akciách obce 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.
berie na vedomie
informácie o investičných akciách obce Rakovec nad Ondavou

Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 23.9.2016
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Uznesenie č. 5/e/2016
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 23.9.2016
___________________________________________________________________________

K bodu 5.Žiadosť o zriadenie mostíka s prepadom pri budove „Sypanec“ – Ján Jenčík_
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
umiestnenie položľabov, za podmienky opravy rigola pánom Jenčíkom.

Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 23.9.2016
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Uznesenie č. 5/f/2016
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 23.9.2016
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Rôzne_
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
navrhuje,
aby anonymná sťažnosť na vedenie školy bola posunutá Rade školy na zaujatie stanoviska.

Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 23.9.2016
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Uznesenie č. 5/g/2016
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 23.9.2016
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Rôzne_
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
navýšenie rozpočtu pre Obecný futbalový klub Rakovec nad Ondavou o sumu 1000,- €, za
podmienky predloženia podrobného vyúčtovania.

Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 23.9.2016
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Uznesenie č. 5/h/2016
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 23.9.2016
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Rôzne_
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
členov Rady školy: Marek Bakajsa, Radoslav Šuhajda, Olga Naščáková, Stanislav Hreha.

Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 23.9.2016
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Uznesenie č. 5/ch/2016
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 23.9.2016
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Rôzne_
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
navrhuje
úpravu interiéru kultúrneho domu – záclony na oknách.

Hlasovalo za: 7
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 23.9.2016
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