
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 17.8.2018 v zasadačke obecného úradu 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  Neprítomný: Igor Radyk - ospravedlnený 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Zapisovateľka: Martina Šuhajdová 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2 . Druhá úprava rozpočtu na rok 2018 

3. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné 

obdobie 2018 – 2022, určenie úväzku výkonu funkcie starostu na celé fun. obd. 2018 - 2022 

4. Žiadosť p. Eliášovej o prenájom priestorov budovy s.č. 315 

 

 

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 Valéra Bakajsu a Františka Bezeka.  

Za zapisovateľku Martinu Šuhajdovú. Obecné zastupiteľstvo program rokovania, 

overovateľov zápisnice a zapisovateľku jednohlasne schválilo. 

 

2. Druhú úpravu rozpočtu na rok 2018 poslanci po prediskutovaní niektorých bodov schválili. 

 

3. Obecné zastupiteľstvo určuje jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Rakovec nad Ondavou 

a určuje na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Rakovci nad Ondavou 9. 

Ďalej určuje starostovi obce Rakovec nad Ondavou na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 

rozsah výkonu funkcie na plný úväzok. 

 

4. Žiadosť Bc. Evy Eliášove o prenájom priestorov budovy s.č. 315 za účelom pokračovania 

v podnikaní s mistnou CUPIKOU bola schválená. Nájomná zmluva bude upravnená podľa 

pôvodnej nájomnej zmluvy s Ilasom. 

 

Zapísala: Martina Šuhajdová, 17.8.2018 

 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Valér Bakajsa ........................... 

 

                                       František Bezek ................................ 

 

 

 

                                                                                                      MVDr. Peter Olejník 

                                                                                                            starosta obce 



          

Uznesenie č. 3/a/2018 

z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 17.8.2018  

___________________________________________________________________________ 

 

 

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.  

 

schvaľuje 

• program zasadnutia 

• overovateľov zápisnice: Valér Bakajsa, František Bezek 

• zapisovateľku zápisnice: Martina Šuhajdová 

 

Hlasovalo za:           8      poslancov 

Hlasovalo proti:       0      poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 17.8.2018 

 

 



Uznesenie č. 3/b/2018  

z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 17.8.2018  

 

 

K bodu  2. Druhá úprava rozpočtu 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.  

 

schvaľuje 

 

• druhú úravu rozpočtu na rok 2018 

 

 

 

 

Hlasovalo za:            8    poslancov 

Hlasovalo proti:        0    poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 17.8.2018 

 



Uznesenie č. 3/c/2018  

z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 17.8.2018  

 

 

K bodu  3.  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 

180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle ustanovaenia § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších prepisov 

 

určuje 

 

• jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Rakovec nad Ondavou 

• na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva v Rakovci nad Ondavou: 9 poslancov 

 

 

Hlasovalo za:            8    poslancov 

Hlasovalo proti:        0    poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 17.8.2018 

 



Uznesenie č. 3/d/2018  

z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 17.8.2018  

 

 

K bodu  3  

 

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

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

 

určuje 

 

• starostovi obce Rakovec nad Ondavou na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 rozsah 

výkonu funkcie na plný úväzok 

 

 

 

 

Hlasovalo za:            8    poslancov 

Hlasovalo proti:        0    poslancov 

 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 17.8.2018 

 



Uznesenie č. 3/e/2018  

z 3. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 17.8.2018  

 

 

K bodu  4. Žiadosť Bc. Evy Eliášovej o prenájom priestorov budovy č. 315 

 

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

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

 

schvaľuje 

 

žiadosť Bc. Evy Eliášovej o prenájom priestorov budovy č. 315, 

 

navrhuje 

 

uzavretie nájomnej zmluvy s náležitosťami pôvodnej zmluvy s Ilasom. 

 

 

 

 

Hlasovalo za:             8   poslancov 

Hlasovalo proti:         0   poslancov 

 

 

                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 17.8.2018 


