Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 6.11.2018 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomný: Valér Bakajsa, Oľga Naščáková
Overovatelia zápisnice: František Bezek, PhDr. Alica Kozelová
Zapisovateľka: Martina Šuhajdová
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2 . Zmluva o združení finančných prostiedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
1. V tomto bode programu starosta obce MVDr. Peter Olejník otvoril zasadnutie a skonštatoval,
že z 9 poslancov je 7 prítomných a OcZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Františka Bezeka a PhDr. Alicu Kozelovú.
Za zapisovateľku Martinu Šuhajdovú. Obecné zastupiteľstvo program rokovania, overovateľov
zápisnice a zapisovateľku jednohlasne schválilo.
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
medzi obcou Rakovec nad Ondavou a VVS a.s. Košice o spolufinancovaní akcie: „Kanalizácia a
ČOV Rakovec nad Ondavou“ v nasledovnom rozsahu:
Kanalizácia, časť
zberač „B“ PVC DN 300 od km 0,000 - po km 0,264
o dĺžke 624,0 m
(z celkovej pov. dĺžky 2.683,0 m)
vrátane kanalizačných šácht v počte – 17 ks
od Š č. 12 - po Š č. 28
zberač „B1“ PVC DN 300
od km 0,000 - po km 0,071
o dĺžke 71,0 m
(z celkovej pov. dĺžky 100,0 m)
vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks
od Š č. 71 - po Š č. 73
zberač „B2“ PVC DN 300
od km 0,000 - po km 0,082
o dĺžke 82,0 m
(z celkovej pov. dĺžky 100,0 m)
vrátane kanalizačných šácht v počte – 4 ks
od Š č. 74 - po Š č. 77
Kanalizácia - zberače „B“, „B1“ a „B2“
spolu:
o dĺžke 777,0 m
- vrátane kanalizačných šácht - s p o l u : 24 ks
Obec Rakovec nad Ondavou sa zaväzuje, že po uplynutí päť ročnej lehoty, ktorá začne plynúť
prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť stavby,
odpredá celý spoluvlastnícky podiel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice,
ktorá kúpi do svojho výlučného vlastníctva celý spoluvlastnícky podiel za vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu vo výške 1,- € (slovom jedno euro) bez DPH.
Zapísala: Martina Šuhajdová, 6.11.2018
Overovatelia zápisnice: PhDr. Alica Kozelová ...........................
František Bezek ................................
MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 5/a/2018
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 6.11.2018
K bodu 2. Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej
kúpnej zmluve
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zmluvu o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve
medzi obcou Rakovec nad Ondavou a VVS a.s. Košice o spolufinancovaní akcie: „Kanalizácia
a ČOV Rakovec nad Ondavou“ v nasledovnom rozsahu:
Kanalizácia, časť
- zberač „B“
-

PVC DN 300
od km 0,000 - po km 0,264
(z celkovej pov. dĺžky 2.683,0 m)

vrátane kanalizačných šácht v počte – 17 ks

od Š č. 12 - po Š č. 28

- zberač „B1“ PVC DN 300
od km 0,000 - po km 0,071
(z celkovej pov. dĺžky 100,0 m)
-

vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks

o dĺžke 624,0 m

o dĺžke

71,0 m

od Š č. 71 - po Š č. 73

- zberač „B2“ PVC DN 300
od km 0,000 - po km 0,082
(z celkovej pov. dĺžky 100,0 m)

o dĺžke

82,0 m

- vrátane kanalizačných šácht v počte – 4 ks
od Š č. 74 - po Š č. 77
Kanalizácia - zberače „B“, „B1“ a „B2“
spolu:
o dĺžke 777,0 m
- vrátane kanalizačných šácht - s p o l u : 24 ks
Obec Rakovec nad Ondavou sa zaväzuje, že po uplynutí päť ročnej lehoty, ktorá začne
plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú časť
stavby, odpredá celý spoluvlastnícky podiel Východoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Košice, ktorá kúpi do svojho výlučného vlastníctva celý spoluvlastnícky
podiel za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,- € (slovom jedno euro) bez DPH.

Hlasovalo za:

7

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce
V Rakovci nad Ondavou, dňa 6.11.2018

