Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 6.10.2017 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomný: František Bezek

Overovatelia zápisnice: Oľga Naščáková, Radoslav Šuhajda
Zapisovateľka: Martina Šuhajdová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov zápisnice a zapisovateľky.
2 .Kontrola plnenia uznesení.
3. Žiadosť PZ „Ondava“ Moravany o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce na výkon práva
poľovníctva.
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou o navýšenie mesačných poplatkov v MŠ.
5. Dodatok č. 1 k VZN o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD a na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienok úhrady v ŠJ a výdajných ŠJ.
6. Rôzne.

1. V tomto bode programu starosta obce MVDr. Peter Olejník otvoril zasadnutie a
skonštatoval, že z 9 poslancov je 8 prítomných a OcZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Oľgu Naščákovú a Radoslava Šuhajdu.
Za zapisovateľku Martinu Šuhajdovú. Obecné zastupiteľstvo program rokovania,
overovateľov zápisnice a zapisovateľku jednohlasne schválilo.
2. Starosta informoval o plnení predchádzajúcich uznesení /uvítacie tabule, parkovisko pri
cintoríne, kontajnery pri cintoríne, výmena závesov v KD, inventarizácia drevín v parku, /.
Skonštatoval, že uznesenia boli splnené, respektíve ich plnenie je v riešení, čo poslanci vzali
na vedomie.
3. V tomto bode boli prečítané žiadosti Poľovníckeho združenia „Ondava“ Moravany
a Poľovníckeho združenia Rakovec. Obe združenia žiadali o prenájom pozemkov vo
vlastníctve obce /cca 6 ha pôdy/ na výkon práva poľovníctva. Po diskusii poslancov padol
najprv návrh poslanca Mareka Bakajsu pozvať predstaviteľov oboch združení, aby predložili
svoje návrhy a podmienky prenájmu. Potom sa však poslanci rozhodli hlasovať. Nakoľko PZ
Ondava Moravany podalo žiadosť ako prvé, pristúpilo sa k hlasovaniu. Z prítomných
poslancov bola väčšina – piati za prenájom pozemkov Poľovníckemu združeniu Ondava
Moravany a teda ich žiadosť bola schválená. Zároveň bol poverený starosta obce MVDr.
Peter Olejník na zastupovanie na valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov a pri
podpise zmluvy o prenájme.

4. Zástupkyňa MŠ podala žiadosť o navýšenie mesačných poplatkov v materskej škole. Návrh
zástupkyne predstavoval navýšiť príspevok z 5,- Eur na 20-30 Eur na dieťa vo veku 2-3 roky,
ktoré nepochádza z obce. Poslankyňa Naščáková po preskúmaní poplatkov v iných okolitých
školách oznámila poslancom, že poplatky sú väčšinou vo výške 5 Eur, len v meste Vranov je
poplatok 10,- Eur. Poslanci diskutovali o tom, že také navýšenie by bolo neprimerané
a vhodné by bolo aby zástupkyňa vysvetlila aj osobne dôvody takého navýšenia.
Po spoločnej diskusii starosta navrhol napísať odpoveď zástupkyni v znení, že momentálne sa
poplatok nebude navyšovať, riešenie navýšenia poplatku sa zahrnie do VZN platného od
1.1.2018.
5. V Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 bola zmenená suma stravného v ZŠ pre dospelého
stravníka z 2,32 na 2,60 Eur. Po hlasovaní poslanci jednohlasne schválili Dodatok č. 1 k VZN
č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za
pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienok úhrady v ŠJ a výdajných ŠJ.
6.
•

V bode rôzne starosta informoval poslancov o výzve na predloženie projektu
Kanalizácia obce, do ktorej sa po prepracovaní projektovej dokumentácie obec plánuje
zapojiť. Avšak v prípade schválenia projektu by obec musela neoprávnené výdavky –
DPH, čo predstavuje sumu 200 000,- Eur zaplatiť z vlastných zdrojov, taktiež 5 %
nákladov. Obec preto požiadala Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť
o spolufinancovanie 20tich % projektu, za podmienok, že po 5 rokoch od realizácie
projektu obec odpredá Kanalizáciu za 1,- Eur východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti. VVS schválila žiadosť obce a zaslala na odsúhlasenie Zmluvu o združení
finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Poslanci
s touto zmluvou súhlasili a schválili jej znenie.
Dodal, že žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov na projekt Kanalizácia a ČOV na
Envirofond bude podaná aj naďalej do 30.10.2017.

•

Starosta informoval poslancov o pripravovanej akcii „50te výročie ZŠ s MŠ“, ktoré
plánuje zorganizovať škola v mesiaci november 2017. Pozvaní budú učitelia, bývalí
učitelia a zamestnanci, poslanci, ...

•

Poslanec Radyk upozornil na neporiadok pri Cupike, o ktorom bol informovaní od
občanov. Starosta oponoval tým, že verejné priestranstvá sa neustále čistia, kosia
a zametajú, ale v najbližších dňoch sa na miesto určite pôjde pozrieť.
Zároveň poprosil poslancov aby takéto a iné nedostatky riešili ihneď telefonicky.

•

Poslankyňa Naščáková sa spýtala na brezy pri vchode na cintorín. Starosta odpovedal,
že všetky brezy pri vstupe na cintorín sa plánujú vyrezať.
Taktiež sa spýtala na úpravu cesty k DSS – tento problém sa rieši a správa ciest
prisľúbila opravu v jari budúceho roku.

•

Prítomný zasadnutia bol aj občan obce pán Marián Hajduk, ktorý požiadal o slovo
a nastolil problém so starými dubmi v parku pri kaštieli. Jedná sa mu konkrétne o tri

duby, ktoré rastú oproti jeho domu a v prípade veterného počasia a búrok má vážne
obavy, že sa môžu vyvrátiť, resp. jeho konáre spadnúť priamo na dom. Žiada preto
o ich úpravu – orezanie. Starosta k tomuto problému vysvetlil, že v lete tohto roku bol
zavolaný arborista, ktorý vyhodnotil zdravotný stav drevín v parku a v posudku
navrhol starostlivosť, údržbu a ošetrenie jednotlivých drevín. Staré duby navrhuje
zachovať, ako najhodnotnejšie dreviny parku a uskutočniť ich orez odborníkom.
•

Poslankyňa Kozelová sa spýtala na chodník medzi MŠ a p. Sotákom a prístupovú
cestu k novostavbe p. Sotáka. Chcela vedieť kto je vlastníkom pozemku a kto
zrealizoval prístupovú cestu. Starosta odpovedal, že pozemok kde je chodník a aj
prístupová cesta patrí obci, pričom pán Soták si prístupovú cestu k domu upravil na
vlastné náklady po súhlase starostu.
Informovala sa aj o PHSR obce. Starosta vysvetlil, že PHSR je dokončené ale zatiaľ
ho zhotoviteľ nedoručil na obec.

•

Poslanci ďalej diskutovali o parkovisku pri cintoríne a možnej prístupovej ceste.
Nastolilo to otázku úpravy cesty k cintorínu popri fare, ktorá je v zlom stave.
Starosta navrhol, aby sa čo najskôr uskutočnilo stretnutie s o. Juskom za prítomnosti
starostu a poslancov Radyka a Šuhajdu /do 10.10.2017/.

•

Poslankyňa Naščáková upozornila aj na parkovanie pri rímskokat. kostole. Autá
parkujú pri krajnici po ceste, pričom za kostolom, pri Jednote a pri Cupike sú voľné
parkoviská. Starosta prisľúbil, že to pripomenie farárovi o Františkovi Petrovi, aby na
to upozornil veriacich.

Zapísala: Martina Šuhajdová
V Rakovci nad Ondavou, 6.10.2017

Overovatelia zápisnice: Oľga Naščáková ..........................................
Radoslav Šuhajda ........................................

MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 4/a/2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.10.2017
___________________________________________________________________________

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:

8 poslancov

Hlasovalo proti:

0 poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.10.2017

Uznesenie č. 4/b/2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.10.2017

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 6.10.2017

Uznesenie č. 4/c/2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.10.2017

K bodu 3. Žiadosť PZ „Ondava“ Moravany o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce
na výkon práva poľovníctva

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

schvaľuje
žiadosť Poľovníckeho združenia Ondava Moravany o prenájom pozemkov na výkon práva
poľovníctva vo vlastníctve obce Rakovec nad Ondavou, v kat. území Rakovec nad Ondavou
a k.ú. Božčice,
a poveruje
starostu obce MVDr. Petra Olejníka na zastupovanie na valnom zhromaždení vlastníkov
poľovných pozemkov a pri podpise zmluvy o prenájme.

Hlasovalo za:

5

poslancov

Hlasovalo proti:

3

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.10.2017

Uznesenie č. 4/d/2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.10.2017

K bodu 4. Žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie mesačných poplatkov v MŠ

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

navrhuje

napísať odpoveď zástupkyni MŠ, že momentálne sa poplatok zvyšovať nebude. Jeho
zvyšovanie sa bude riešiť až pri schvaľovaní VZN platného od 1.1.2018.

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.10.2017

Uznesenie č. 4/e/2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.10.2017

K bodu 5. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v ŠJ a výdajných ŠJ

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

schvaľuje

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých za pobyt v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD a na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienok úhrady v ŠJ a výdajných ŠJ

Hlasovalo za:

8

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.10.2017

Uznesenie č. 4/f/2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.10.2017

K bodu 6. Rôzne – Návrh zmluvy s VVS

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

schvaľuje

Návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s.

Hlasovalo za:

8

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.10.2017

Uznesenie č. 4/g/2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.102017

K bodu 6. Rôzne – Prístupová cesta k cintorínu

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

navrhuje

stretnutie starostu a poslancov R. Šuhajdu a I. Radyka s gréckokatolíckym farárom o.
Slavomírom Juskom o prejednaní rekonštrukcie prístupovej cesty k cintorínu popri fare
v termíne do 10.10.2017.

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.10.2017

Uznesenie č. 4/h/2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.10.2017

K bodu 6. Rôzne – parkovanie pri rímskokatolíckom kostole

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

poveruje

starostu oznámiť rímskokatolíckemu farárovi o. Františkovi Petrovi, aby upozornil veriacich
na parkovanie pri kostole.

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.10.2017

Uznesenie č. 4/i/2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.10.2017

K bodu 6. Rôzne – žiadosť p. Mariána Hajduka o orezanie dubov

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 pána Mariána Hajduka o úpravu – orezanie konárov na troch duboch v parku pri
kaštieli, ktoré sú oproti jeho domu z dôvodu bezpečnosti.

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.10.2017

Uznesenie č. 4/j /2017
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.10.2017
___________________________________________________________________________

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.

berie na vedomie informácie:

-

o pripravovanej akcii 50te výročie ZŠ s MŠ
o úprave cesty k DSS
o plánovanom výreze briez pri vstupe na cintorín
o úprave prístupovej cesty k novostavbe p. Sotáka na jeho vlastné náklady

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.10.2017

