
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 19.10.2018 v zasadačke obecného úradu 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny                    Neprítomní: Juraj Leško 
 
Overovatelia zápisnice:  Bakajsa Marek, Bakajsa Milan  
 
Zapisovateľka: Bc. Anna Fedorišinová 
 
Program rokovania: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Žiadosť p. Márie Bakajsovej o vysporiadanie vlastníckych vzťahov na uličke 

,,Mikitovič" 
4. VZN č. 1/2018 k umiestňovaniu volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane 
5. Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou 
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ, ŠKD 
7. Rôzne 

 
 
 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 Mareka Bakajsu a Milana Bakajsu,  za zapisovateľku Annu 
Fedorišinovú, čo bolo schválené OcZ.  

 
Vzhľadom na prítomnosť Alexeja Bakajsu a riaditeľky základnej školy s materskou školou 
PaedDr. Jarmily Lehotayovej starosta obce navrhol zameniť poradie programu, čo bolo 
obecným zastupiteľstvom schválené.  
 
 Ako druhý bod programu bola prerokovaná Žiadosť p. Márie Bakajsovej o vysporiadanie 

vlastníckych vzťahov na uličke „Mikitovič“ (v prílohe). Miestna komunikácia – ulička 
„Mikitovič“ zasahuje do pozemkov, ktoré sú v súkromnom  vlastníctve Márie Bakajsovej 
a ďalších spoluvlastníkov. Alexej Bakajsa ako jeden zo spoluvlastníkov uviedol, že 
vlastníci pozemku majú záujem predmetný pozemok darovať alebo odpredať obci za 1 €. 
V žiadosti  ako podmienku prevodu žiadajú vypracovanie geometrického plánu na 
náklady obce a zahrnutie parcely pozemku do Územného plánu obce ako stavebný 
pozemok. Starosta obce vyjadril súhlasné stanovisko k žiadosti, zároveň však navrhol, 
aby túto problematiku riešilo novozvolené zastupiteľstvo z dôvodu potreby komplexnej 
zmeny Územného plánu obce, čo zaberie dlhšie časové obdobie. Po diskusii obecné 
zastupiteľstvo navrhlo pripraviť zmenu Územného plánu obce Rakovec nad Ondavou v 1. 
polroku 2019, v rámci ktorej bude zahrnutý aj pozemok na par.č. 3628/1 (parcela za 
Bilym).  

 
     Po prerokovaní tohto bodu programu občan Alexej Bakajsa opustil zasadaciu miestnosť. 
 



 Ako tretí bod programu rokovania bola Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ a ŠKD (v prílohe).  Na pokyn starostu obce riaditeľka 
PaedDr. Lehotayová prečítala Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2017/2018. Po jej prečítaní starosta obce vyzval poslancov 
k diskusii.  
   Poslankyňa A. Kozelová položila riaditeľke základnej školy otázku, prečo žiakov 1. 

ročníka vyučuje učiteľka bez kvalifikácie. Zastáva názor, že dochádza k porušeniu 
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní. Poslankyňa Kozelová 
upozornila, že z dôvodu porušenia zákonov má zriaďovateľ právo odvolať riaditeľa 
školy.  

 Riaditeľka PaedDr. Lehotayová uviedla, že ponuka na voľné pracovné miesto bola 
zaslaná na Okresný úrad Košice, odbor školstva a následne zverejnená na stránke 
Ministerstva vnútra SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalej 
bola zverejnená na webovom sídle základnej školy a oznámená pedagogickej rade. 
Do výberového konania na pozíciu učiteľky prvého stupňa sa neprihlásila žiadna 
kvalifikovaná pracovná sila. Z toho dôvodu voľnú pracovnú pozíciu obsadila 
pracovníčkou, ktorá študuje 2. ročník vysokoškolského štúdia druhého stupňa. 
Učiteľka má  v pracovnej zmluve uvedenú podmienku ukončenia štúdia a teda 
získanie kvalifikácie do  augusta 2018.  Zároveň informovala poslancov, že 
pracovníčka je zaradená do platovej triedy ako pracovná sila bez kvalifikácie, čím 
nedochádza k porušovaniu zákona o odmeňovaní. 

 Poslanec R. Šuhajda položil p. riaditeľke otázku, či Krajský úrad má informácie 
o zamestnávaní nekvalifikovaných učiteľov. Riaditeľka školy uviedla, že nedostatok 
kvalifikovaných učiteľov je celoslovenský problém. Ďalej uviedla, že údaje 
o všetkých zamestnancoch školy sa zadávajú aj do Rezortného informačného 
systému. Zároveň sa vypracuváva výkaz, v ktorom sú údaje o všetkých 
kvalifikovaných a nekvalifikovaných učiteľoch.  

 Poslanec I. Radyk upozornil, že sa stretol s názormi rodičov, ktorí uviedli, že ak 
v škole budú vyučovať nekvalifikovaní učitelia, presunú svoje deti do inej školy. 

 Poslankyňa Kozelová trvá na názore, že je nevhodné zamestnávať učiteľov bez 
vysokoškolského vzdelania 2. stupňa a navrhuje vykonať v základnej škole 
s materskou školou personálny audit, na čo riaditeľka školy reagovala, že čiastočný 
personálny audit je vypracovaný v rámci správy štátnej školskej inšpekcie.  

 
Starosta obce MVDr. Peter Olejník vyzval riaditeľku školy PaedDr. Lehotayovú, aby 
obecné zastupiteľstvo oboznámila so Správou o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach materskej školy a Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, 
jej  výsledkoch a podmienkach školského klubu detí. Riaditeľka školy PaedDr. Jarmila 
Lehotayová správy prečítala. V závere uviedla, že na budove materskej školy vznikli 
v priebehu posledného mesiaca praskliny . Rovnako upozornila na praskliny 
nachádzajúce sa na budove telocvične a budove školskej jedálne. 

  
Po prečítaní správ a po ukončení diskusie starosta obce na základe návrhu poslankyne A. 
Kozelovej vyzval poslancov k hlasovaniu ohľadom vykonania personálneho auditu. 
Obecné zastupiteľstvo správy zobralo na vedomie a hlasovaním schválilo vykonanie 
personálneho auditu v Základnej škole s materskou školou v Rakovci nad Ondavou 
v termíne do konca marca 2019 (za: 6 poslancov, proti: 1 – Milan Bakajsa, zdržali sa: 1 – 
Olga Naščáková). Zodpovednou osobou za výber audítora bola určená hlavná kontrolórka 
obce PhDr. Ing. Stanislava Minárová. Termín – do konca januára 2019.  



     Po prerokovaní bodu programu riaditeľka Základnej školy s materskou školou Rakovec 
nad Ondavou opustila zasadnutie obecného zastupiteľstva.  
 Poslanci pokračovali rokovaním o  bode programu – Kontrola plnenia uznesenia. 

Starosta obce MVDr. Peter Olejník informoval poslancov o plnení uznesení 
z predchádzajúcich zastupiteľstiev: 

 
 Uznesenie č. 2/h/2018 zo dňa 15.6.2018 – rekonštrukcia domu smútku ukončená, 

výstavba parkoviska pri cintoríne prebieha, pričom sa realizujú dokončovacie 
práce.  

 Uznesenie č. 5/e/2016 zo dňa 23.9.2016 – položľaby pri p. Jenčíkovi (č. d. 43) sú 
umiestnené  

 Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.6.2018, 
bod 12  - Dopravné zrkadlo na zákrute pri p. Kovaľovej (č.d. 284) je umiestnené 

 Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 9.3.2018, 
bod 10 – paraván do sály kultúrneho domu je zakúpený 

 
 Ako piaty bod programu bolo VZN č. 1/2018 k umiestňovaniu volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane (Návrh VZN č. 1/2018 v prílohe). 
Obecné zastupiteľstvo VZN jednohlasne schválilo, pričom text § 3 ods. 2 bude zmenený 
na: Plocha na umiestňovanie volebných plagátov je určená pre všetky kandidujúce strany, 
ktoré kandidujú vo voľbách, pre nezávislých kandidátov a v prípade referenda pre strany, 
ktoré informujú o referende.  

 Šiesty bod programu -  Kanalizácia a ČOV obce Rakovec nad Ondavou – obci Rakovec 
nad Ondavou bola poskytnutá dotácia vo výške 145 000,- € na výstavbu kanalizácie, 
spoluúčasť obce pri financovaní projektu predstavuje 5 % zo sumy poskytnutej dotácie.  
Starosta obce informoval poslancov o kanalizačnej vetve, ktorá sa bude realizovať  - 
kanalizačný zberač B o dĺžke 624 m, ďalej zberače B1 a B2 v dĺžkach po 100 m.  
Zároveň navrhol, aby občanom bol poskytnutý materiál na pripojenie v hodnote max. 
400,-  na úseku 50 m, pričom na jednu prípojku budú napojené 2 domácnosti. Informáciu 
o výške dotácie obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie a hlasovaním jednohlasne 
schválilo nákup materiálu na pripojenie po dĺžke 50 m vo výške max. 400,- € pre každú 
dvojicu domov. 

 
 Bod 7. Rôzne: 

 Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení 
§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí 
obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo ( príloha – Zverejnenie zámeru).  

 Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti Rakovec nad Ondavou o finančnú 
podporu od obce na cestovné náklady spojené s prepravou členu Zboru 
Presvätej Bohorodičky Ochrankyne Rakovec nad Ondavou do Zurichu (v 
prílohe) – obecné zastupiteľstvo hlasovaním schválilo finančný príspevok vo 
výške 50,- € pre každého zúčastneného. 

 Žiadosti Kvetoslavy Leškovej a Dušana Lešku  ako darcov krvi o zníženie 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v prílohe) – obecné 
zastupiteľstvo hlasovaním žiadosti schválilo v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 
582/2004 ko miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (zmiernenie tvrdosti zákona). 

 Preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce – Obecné zastupiteľstvo 
jednohlasne schválilo. 



 Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o zapojenie sa do 
zbierania podpisov na petičné hárky ohľadom Odkaliska v Poši. Odkalisko 
v Poši je veľkou environmentálnou záťažou. Je dôležité, aby sa touto 
problematikou zaoberala Národná rada Slovenskej republiky, na čo je potrebné 
vyzbierať 30 000 podpisov.  
 Poslankyňa O. Naščáková sa informovala ohľadom búrania stavby so 
súp. č. 309, keďže doteraz je zbúraná len časť domu – Búracie povolenie bolo 
vydané na zbúranie celej stavby. 

 Poslankyňa Naščáková upozornila starostu a poslancov na neustále pálenie 
a zadymenie obce, rovnako upozornila na zlomenú plynárenskú tyč pri jej 
dome. 

 Starosta obce informoval poslancov  
 - o realizácii cesty v časti Hušták. Realizácia tejto cesty je v kompetencii 
Správy ciest a termín ukončenia prác je stanovený do konca novembra 2018. 
- o plánovanej rekonštrukcii chodníka v časti obce Krivé. 

 Poslankyňa Kozelová na základe sťažností rodičov malých detí vystúpila 
s požiadavkou obmedziť hlásenia v miestnom rozhlase v čase od 13.00 do 
15.00 hod. – v prípadoch, kedy to situácia dovoľuje, budú relácie v miestnom 
rozhlase hlásené v skorších alebo neskorších hodinách. 

 Ďalej poslankyňa Kozelová navrhla v dome smútku:  
   –    premiestniť sochu od dverí -  premiestnená 

- umiestniť vešiak do sakristie 
- zabezpečiť osvetlenie cesty na cintorín. 
      Starosta oboznámil poslancov, že parkovisko pri cintoríne bude   

osvetlené, čím sa osvetlí aj časť cesty na cintorín. 
- Informovala sa o termíne konania akcie „Úcta k starším“ – Termín akcie 

je 25.10.2018 o 13.00 v sále kultúrneho domu. 
- Informovala sa o možnosti vystúpenia klientov DSS na uvedenej akcii – 

starosta obce súhlasil s vystúpením klientov 
- Navrhla, aby v rámci akcie „Úcta k starším“ boli odmenení aj klienti 

DSS. Je 49 klientov nad 60 rokov, z toho 11 mobilných. Prípadne, aby k 
akcii „Úcta k starším“, ktorá sa realizuje v ONDAVE – Domov 
sociálnych služieb dňa 23.10.2018, prispela aj Obec Rakovec nad 
Ondavou. Obecné zastupiteľstvo o tom diskutovalo. Hlasovaním bola 
schválená účasť obce Rakovec nad Ondavou na akcii „Úcta k starším“ 
v Ondave – Domove sociálnych služieb,  a to  financovaním zákuskov. 

 
 
Zapísala: Bc. Anna Fedorišinová 
V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Marek Bakajsa     ………………………………….. 
 
    Milan Bakajsa   ………………………………….. 
 
 
 
        MVDr. Peter Olejník 
              starosta obce 



Uznesenie č. 4/a/2018 
Zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
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: Marek Bakajsa, Milan Bakajsa 
 zapisovateľku: Bc. Anna Fedorišinová 
 program zasadnutia 
 zmenu poradia bodov programu 

 
 

 
 
 
 
 

Hlasovalo za:     8            poslancov 
Hlasovalo proti: 0            poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 



Uznesenie č. 4/b/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  2. Žiadosť p. Márie Bakajsovej o vysporiadanie vlastníckych vzťahov na uličke   
„Mikitovič“ 
 
 

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

 
n a v r h u j e  

 
pripraviť zmeny Územného plánu obce Rakovec nad Ondavou v 1. polroku 2019, v rámci 
ktorých bude zahrnutý aj pozemok na parc. č. 3628/1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hlasovalo za:       8          poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 



Uznesenie č. 4/c/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  3. Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, 
MŠ, ŠKD 
 

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 výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2017/2018, Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
školského klubu detí v školskom roku 2017/2018 a Správu o výchovno – vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy v školskom roku 2017/2018 
 

a 
 

s c h v a ľ u j e  
 

vykonanie personálneho auditu v Základnej škole s materskou školou Rakovec nad Ondavou 
v termíne do konca marca 2019. 
 
 
 

Hlasovalo za:     6            poslancov 
Hlasovalo proti:  1           poslanec (Milan Bakajsa) 
Zdržalo sa:          1           poslanec (Olga Naščáková) 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 



Uznesenie č. 4/d/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  4. 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. 2/h/2018 zo dňa 15.6.2018  – rekonštrukcia domu smútku ukončená, 

výstavba parkoviska – prebiehajú dokončovacie práce 

- Uznesenie č. 5/e/2016 zo dňa 23.9.2016 – položľaby pri p. Jenčíkovi (č. d. 43) sú 

umiestnené  

 

 

 

 

 

Hlasovalo za:     8            poslancov 
Hlasovalo proti:  0           poslanec 
 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 



Uznesenie č. 4./e/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  5. VZN č. 1/2018 k umiestňovaniu volebných plagátov na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane 
 

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  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 k umiestňovaniu volebných plagátov  na verejných 
priestranstvách počas volebnej kampane, pričom § 3 ods. 2 VZN č. 1/2018 bude znieť: Plocha 
na umiestňovanie volebných plagátov je určená pre všetky kandidujúce strany, ktoré 
kandidujú vo voľbách, pre nezávislých kandidátov a v prípade referenda pre strany, ktoré 
informujú o referende.   

 
 

 
 
 
 
 

Hlasovalo za:        8         poslancov 
Hlasovalo proti:    0         poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 



Uznesenie č. 4/f/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  6. Kanalizácia a ČOV 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.  

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

 
informáciu o schválenej  dotácii z Environmentálneho fondu vo výške 145 000,- na realizáciu 
kanalizácie  
 

a 
  

s c h v a ľ u j e  
 

nákup materiálu na pripojenie po dĺžke 50 m v hodnote max. 400,- € pre každú dvojicu 
domov 

 
 

 
 
 
 

Hlasovalo za:       8         poslancov 
Hlasovalo proti:   0         poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 



Uznesenie č. 4/g/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
K bodu  7. 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  

 
dôvod hodný osobitného zreteľa, 

ktorý spočíva v tom, že žiadateľ pozemok užíva ako dvor pri rodinnom dome súp. č. 13, 
pozemok má oplotený a tvorí súčasť dvora pri rodinnom dome. Žiadateľ je vlastníkom 
susedných parciel . Spolu s rodinou pozemok užíva ako vlastný, o pozemok sa staral, 
zrekultivoval ho a zhodnotil na vlastné náklady. Plot je postavený tak, že pozemok na parc. 14 
C – KN je začlenený ako súčasť dvora patriaceho k rodinnému domu súp. č. 13 vo vlastníctve 
žiadateľa, z toho dôvodu nie je možné pozemok využiť na výstavbu ani iný účel. 

a 
s c h v a ľ u j e  

 
prevod vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – pozemok na parcele 
14 o výmere 211 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území 
Rakovec nad Ondavou, zapísaný na LV č. 1302 na katastrálnom odbore Okresného úradu 
Michalovce pre kupujúceho – Milan Bakajsa, Rakovec nad Ondavou 13, 072 03,  
za cenu 3,45 €/m2 
 
 

Hlasovalo za:          8       poslancov 
Hlasovalo proti:       0      poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 



Uznesenie č. 4/h/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  7. 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 na základe žiadosti 
darcov krvi Dušana Lešku a Kvetoslavy Leškovej v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hlasovalo za:          8       poslancov 
Hlasovalo proti:       0      poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 

 



Uznesenie č. 4/ch/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
  
 
 
K bodu  7. 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  

 
finančný príspevok pre žiadateľa – Gréckokatolícku cirkev, farnosť Rakovec nad Ondavou, za 
účelom financovania časti cestovných nákladov pre Zbor Presvätej Bohorodičky Ochrankyne 
Rakovec nad Ondavou pri vystúpení v meste Zurich vo Švajčiarsku. Výška príspevku 
predstavuje 50,- € pre každého zúčastneného (spolu 700,- €). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hlasovalo za:          8       poslancov 
Hlasovalo proti:       0      poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 

 



Uznesenie č. 4/i/2018 
zo 4. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 19.10.2018  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  7. 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  

 
preplatenie nevyčerpanej dovolenky pre starostu obce MVDr. Petra Olejníka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hlasovalo za:          8       poslancov 
Hlasovalo proti:       0      poslancov 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 19.10.2018 



 


