Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14. 12. 2018 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Juraj Leško - ospravedlnený

Overovatelia zápisnice: Peter Bakajsa, Ing. Michal Martaus
Zapisovateľka: Miroslava Štefušová
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 1. januára 2019 do 30.
júna 2019
4. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov
v školských kluboch detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady
v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach - návrh
5. Úprava rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na rok 2018 a čerpanie rozpočtu obce
k 23.11.2018
6. Návrh rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na roky 2019 – 2021
7. Rôzne

1.
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 Petra Bakajsu a Ing. Michala Martausa, za zapisovateľku Miroslavu
Štefušovú. Obecné zastupiteľstvo program rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľku
jednohlasne schválilo.
2.
Starosta obce MVDr. Peter Olejník informoval poslancov o plnení uznesení z
predchádzajúcich zastupiteľstiev:
- uznesenie č. 4/c/2018 zo dňa 19.10.2018 – vykonanie personálneho auditu v ZŠ s MŠ hlavná kontrolórka obce /zodpovedná za výber audítora/ vybrala audítora, audit je objednaný
na mesiac február 2019
- uznesenie č. 4/b/2018 zo dňa 19.10.2018 – pripraviť zmeny Územného plánu obce Rakovec
nad Ondavou – termín splnenia uznesenia je v 1. polroku 2019
3.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou za obdobie
od 01. januára 2019 do 30. júna 2019, ktorý je prílohou zápisnice, poslanci zobrali
na vedomie.
4.
V Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015 / dodatok je prílohou zápisnice/ bola zvýšená suma
poplatku za detského stravníka ZŠ nasledovne:
- ročníky 1 - 4 obed: vo výške stravného limitu 1,09 € /bolo 1,01 €/
- ročníky 5 – 9 obed: vo výške stravného limitu 1,16 € / bolo 1,09 €/

Poslanci po hlasovaní návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015 jednohlasne schválili, zároveň
schválili opravu dátumu platnosti dodatku na 01.09.2019 a doplnenie dátumu účinnosti
dodatku od 01.09.2019.
5.
Úpravu rozpočtu obce na rok 2018 a čerpanie rozpočtu k 23.11.2018 predkladá
starosta obce. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného
zastupiteľstva a tvorí súčasť zápisnice. Poslanci obecného zastupiteľstva prerokovali úpravu
rozpočtu po položkách a súhlasia s upraveným rozpočtom. Po hlasovaní poslanci úpravu
rozpočtu na rok 2018 jednohlasne schválili, čerpanie rozpočtu k 23.11.2018 poslanci zobrali
na vedomie.
6.
Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 predkladá starosta obce. Materiál bol
poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva a tvorí
súčasť zápisnice. Zároveň bolo poslancom predložené aj Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, ktoré si poslanci
mali možnosť prečítať a následne ho všetci zobrali na vedomie.
Hlavná kontrolórka obce navrhla poslancom OcZ zvážiť tvorbu programového rozpočtu obce
vo vybraných položkách výdavkov. Starosta obce dal návrh, aby programový rozpočet na rok
2019 nebol uplatňovaný. Následne starosta vyzval poslancov, aby vyjadrili svoje pripomienky
k návrhu rozpočtu a k zváženiu tvorby programového rozpočtu. Keďže poslanci nemali
žiadne pripomienky, vyzval ich starosta na hlasovanie. Poslanci po hlasovaní jednohlasne
schválili v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
neuplatňovanie programov obce na rok 2019. Zároveň poslanci jednohlasne schválili návrh
rozpočtu na rok 2019 a rozpočet na roky 2020 – 2021 zobrali na vedomie
7.

V bode Rôzne:
 žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu o odpustenie poplatku za prenájom
kultúrneho domu z dôvodu konania akcie ,,Teplákový ples“, ktorá sa uskutoční
02.02.2019 – poslanci OcZ jednohlasne schválili
 žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu o odpustenie poplatku za prenájom
telocvične z dôvodu konania stolnotenisového turnaja dňa 12.01.2019 – poslanci OcZ
jednohlasne schválili
 žiadosť Petra Bakajsu o odpustenie poplatkov za prenájom telocvične počas celej doby
trvania futbalovej miniligy v mesiacoch december 2018 a január 2019– poslanci OcZ
jednohlasne schválili
 žiadosť Márie Sabolovej o bezplatné poskytnutie priestorov telocvične pre obyvateľov
obce a ich rodinných príslušníkov a priateľov na každý piatok v roku 2019 za účelom
hry volejbal – poslanci žiadosť jednohlasne schválili
 žiadosť Adriany Mikulovej o úľavu na komunálnom odpade na rok 2019 – poslanci
OcZ žiadosť jednohlasne schválili
 poslankyňa Naščáková chcela vedieť, či niekto kontroluje kvalitu stravy v školskej
jedálni, pretože sa jej rodičia sťažovali na kvalitu jedál, ktoré p. Berešová deťom varí.
Starosta jej odpovedal, že p. Berešová je povinná dodržiavať normy stravovania

v školských jedálňach a zároveň navrhol, aby poslanci, ktorí sú členmi rady školy
upozornili na stretnutí rady školy p. riaditeľku na tento problém a aby na dodržiavanie
noriem a kvalitu jedál v školskej jedálni dohliadala komisia zložená z členov rady
školy
 poslanec Radyk upozornil na problém so psom p. Márie Fedorišinovej /s. č. 208/,
ktorý opäť behal po ceste a žiadal upozorniť p. Fedorišinovú, aby si dohliadla na psa,
aby jej neutekal a nebehal voľne po obci – starosta informoval poslancov, že p.
Fedorišinová už bola upozornená, a že bude tento problém riešiť ďalším upozornením
 poslanec Šuhajda sa informoval ohľadom financovania materiálu pre občanov obce na
zriadenie kanalizačnej prípojky /občanom bude poskytnutý materiál na pripojenie v
hodnote max. 400,- na úseku 50 m, pričom na jednu prípojku budú napojené 2
domácnosti/. Starosta vysvetlil, že materiál /rúry/ zakúpi obec a zároveň navrhol, aby
sa do najbližšieho zasadnutia OcZ našlo nejaké optimálnejšie riešenie ako pomôcť
občanom, napríklad zakúpením materiálu vo vyššej hodnote na úseku 80 m
 poslanec Bezek navrhol umiestniť pri kostole po ľavej strane cesty dopravnú značku
zákaz státia, starosta prekonzultuje umiestnenie a osadenie dopravnej značky na
dopravnom inšpektoráte polície

Zapísala: Miroslava Štefušová
v Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

Overovatelia zápisnice: Peter Bakajsa

Ing. Michal Martaus

……………………………………..

……………………………………..

MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 7/a/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

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: Peter Bakajsa, Ing. Michal Martaus
• zapisovateľku zápisnice: Miroslava Štefušová
• program rokovania

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

Uznesenie č. 7/b/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

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.

berie na vedomie
•

informáciu o splnených uzneseniach:
- uznesenie č. 4/c/2018 zo dňa 19.10.2018 – vykonanie personálneho auditu v ZŠ
s MŠ v termíne do konca marca 2019 – rieši sa - audit je objednaný predbežne na
február 2019
- uznesenie č. 4/b/2018 zo dňa 19.10.2018 – pripraviť zmeny Územného plánu obce
Rakovec nad Ondavou – termín splnenia uznesenia je v 1. polroku 2019

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12. 2018

Uznesenie č. 7/c/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1. januára
2019 do 30. júna 2019
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

• plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie od 1. januára 2019 do
30. júna 2019

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

Uznesenie č. 7/d/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných
zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu
nákladov v školských kluboch detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok
úhrady v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach - návrh

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. 3 k VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na čiastočnú úhradu nákladov
v školských kluboch detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady
v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach, pričom v dodatku sa opraví
dátum platnosti a doplní dátum účinnosti dodatku od 01.09.2019

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

Uznesenie č. 7/e/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 5. Úprava rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na rok 2018 a čerpanie
rozpočtu k 23.11.2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
• úpravu rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na rok 2018

berie na vedomie
• čerpanie rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou k 23.11.1018

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

Uznesenie č. 7/f/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Návrh rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na roky 2019 - 2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
• predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019
• v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
neuplatňovanie programov obce na rok 2019
berie na vedomie
• predložený návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021
• stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom
na roky 2020 a 2021

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

Uznesenie č. 7/g/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Rôzne – žiadosti občianskeho združenia Športom k zdraviu
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
• žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu o odpustenie poplatku za prenájom
kultúrneho domu z dôvodu konania akcie ,,Teplákový ples 2019", ktorá sa uskutoční
02.02.2019
• žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu o odpustenie poplatku za prenájom
telocvične z dôvodu konania stolnotenisového turnaja dňa 12.01.2019

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

Uznesenie č. 7/h/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Rôzne – žiadosť o úhradu nákladov za prenájom telocvične - futbalová
miniliga
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
• odpustenie poplatkov za prenájom telocvične počas celej doby trvania futbalovej
miniligy v mesiacoch december 2018 a január 2019

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

Uznesenie č. 7/ch/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Rôzne – žiadosť Márie Sabolovej
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
• žiadosť Márie Sabolovej o bezplatné poskytnutie priestorov telocvične pre obyvateľov
obce a ich rodinných príslušníkov a priateľov na každý piatok v roku 2019 za účelom
hry volejbal

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

Uznesenie č. 7/i/2018
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 14.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Rôzne – žiadosť Adriany Mikulovej o úľavu na komunálnom odpade na rok
2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
• žiadosť Adriany Mikulovej o úľavu na komunálnom odpade na rok 2019

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 14.12.2018

