Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.06.2018 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa, Milan Bakajsa
Zapisovateľka: Miroslava Štefušová
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Záverečný účet obce Rakovec nad Ondavou za rok 2017
4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov
komisií obce Rakovec nad Ondavou
5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakovec nad Ondavou
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018
7. PHSR obce Rakovec nad Ondavou
8. Výstavba parkoviska pri cintoríne a rekonštrukcia domu smútku
9. Folklórne slávnosti obce Rakovec nad Ondavou
10. Skupinový vodovod – časť stavby Rakovec nad Ondavou
11. Rekonštrukcia futbalového ihriska
12. 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 Mareka Bakajsu a Milana Bakajsu, za zapisovateľku Miroslavu Štefušovú, čo
bolo jednohlasne schválené OcZ. Zasadnutia sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka obce
PhDr. Ing. Stanislava Minárová.

2.

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o splnených a nesplnených
uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí:
 splnené uznesenia:
- v miestnom parku sa začalo s výrezom a ošetrením stromov, starosta navrhol
poslancom OcZ , aby sa palivové drevo vzniknuté po výreze a ošetrení stromov
v miestnom parku predalo, a to verejnou súťažou vyhlásenou obcou. Verejnej súťaže sa
môže zúčastniť občan obce, ktorý na obecný úrad doručí cenovú ponuku za drevnú
hmotu v zalepenej obálke. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne
najvyššiu cenu za drevnú hmotu v celku v eurách. Poslanci jednohlasne schválili predaj
palivového dreva vyhlásením verejnej súťaže.
- výstavba zberného dvora – projekt je spracovaný, stavebné povolenie schválené,
žiadosť bola podaná
- obhliadka priestorov materskej školy a obhliadka cintorína bola vykonaná
- sanácia torza starého mlyna ukončená

nesplnené uznesenie:
– oprava rigolu pri p. Jenčíkovi - starosta informoval poslancov OcZ, že rigol bude
opravený v priebehu budúceho týždňa
Informácie o splnených a nesplnených uzneseniach obecné zastupiteľstvo obce Rakovec
nad Ondavou zobralo na vedomie.


3.

Záverečný účet obce Rakovec nad Ondavou za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2017. Materiály boli poslancom predložené spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva a tvoria súčasť zápisnice. Poslanci
záverečný účet obce schválili a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
zobrali na vedomie.

4.

V tomto bode starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov
komisií obce Rakovec nad Ondavou (ďalej len zásady). Zásady boli poslancom predložené
spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva a tvoria súčasť zápisnice.
Starosta poukázal na zmeny v zásadách: odmeny za výkon funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva, člena obecnej rady a predsedu komisie OZ sa zaokrúhlili smerom nahor,
odmena zástupcu starostu sa z pôvodných 10 % zo základného mesačného platu starostu
obce znížila na 8 % zo základného mesačného platu starostu obce. Poslanci zásady
schválili.

5.

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Rakovec nad Ondavou (uznesenie č. 1/d/2018 – zosúladenie
smernice Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakovec nad Ondavou
s platným Uznesením č. 1/g/2017 zo dňa 30.01.2017). Zásady boli poslancom predložené
spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva a tvoria súčasť zápisnice.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k zásadám žiadne pripomienky a zásady schválili.
V tomto bode poslankyňa Kozelová požiadala starostu obce, aby na nasledujúce
zastupiteľstvo bola poslancom predložená inventarizácia majetku k 31.12.2017, s čím
poslanci a starosta obce súhlasili.

6.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018,
ktorý je prílohou zápisnice, poslanci zobrali n a vedomie.

7.

PHSR bol poslancom obecného zastupiteľstva predložený na zasadnutí dňa 15.12.2017.
Poslanci mali možnosť vyjadriť svoje pripomienky a návrhy k PHSR. Poslankyňa
Kozelová navrhla, aby v PHSR boli podrobnejšie špecifikované ciele, vízie do budúcnosti.
Starosta obce jej vysvetlil, že obec sa pri plánovaní investičných akcií bude riadiť
vyhlásenými výzvami EÚ, preto bližšia špecifikácia cieľov do budúcnosti nie je potrebná.
Poslanci PHSR schválili.

8.

Vo ôsmom bode programu starosta obce oboznámil poslancov s projektom výstavby
parkoviska pri cintoríne a rekonštrukciou domu smútku. Počas prerokovania tohto bodu
programu prišiel poslanec Igor Radyk. Výstavba parkoviska pri cintoríne bude
financovaná z finančných prostriedkov rezervného fondu, poslanci schválili čerpanie
rezervného fondu vo výške
50 000 eur. Ďalej starosta informoval poslancov
o rekonštrukcii interiéru domu smútku. Poslankyňa Kozelová navrhla, aby sa pri prácach
v interiéri domu smútku zvážila aj výmena prípadne úprava podlahy. Starosta navrhol

poslancom, aby sa obecná rada stretla ešte raz v dome smútku a zaujala vhodné stanovisko
k riešeniu úpravy podlahy, čo poslanci jednohlasne schválili.
9.

V tomto bode programu starosta informoval poslancov o programe na folklórnych
slávnostiach obce, ktoré sa budú konať 7. a 8. júla. Starosta MVDr. Peter Olejník požiadal
poslancov, aby sa dohodli, kto sa bude venovať účinkujúcim súborom a pozvaným
hosťom. Účinkujúce súbory budú mať na starosti poslanci Igor Radyk a Valér Bakajsa,
pozvaným hosťom sa budú venovať poslanci Bakajsa Milan a Bakajsa Marek.

10. V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s projektom výstavby Skupinového
vodovodu – časť stavby Rakovec nad Ondavou. Projekt výstavby skupinového vodovodu
je realizovaný prostredníctvom združenia obcí mikroregiónu Poondavie. Poslanci zobrali
informácie o projekte na vedomie a zároveň jednohlasne schválili spoluúčasť obce na
financovaní projektu vo výške 1 250 eur.
11. V jedenástom bode programu starosta obce predstavil poslancom OcZ projekt rekonštrukcie
futbalového ihriska obce, konkrétne sa jedná o výstavbu tribúny a striedačiek na
futbalovom ihrisku. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov obce a z dotácie
Slovenského futbalového zväzu. Finančné prostriedky na realizáciu projektu poskytne SFZ
vo výške 10 000 eur formou refundácie už vynaložených výdavkov, spoluúčasť obce na
financovaní projektu poslanci schválili do výšky max. 5 000 eur /celkové vynaložené
výdavky na realizáciu projektu by mali byť vo výške max. 15 000 eur/.
12. V bode Rôzne:
• starosta obce predkladá poslancom žiadosti občanov obce o odpustenie poplatku za
komunálne odpady – Igor Radyk, Peter Bezek, Dušan Marjov - ktorí sú dlhoročnými
darcami krvi. Z dôvodu zmiernenia tvrdosti zákona obecné zastupiteľstvo odpustenie
poplatku jednohlasne schválilo. Žiadosti sú v prílohách zápisnice,
• starosta obce predkladá poslancom žiadosť D. K. AGRO, spol. s r. o. ,zastúpená Ing.
Dušanom Krnáčom, o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve obce
uvedené na LV č. 551, parc. č. 406, 407 a 587, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Božčice.
Žiadosť je prílohou zápisnice. Poslanci jednohlasne schválili uzatvorenie nájomnej
zmluvy s D. K. AGRO, spol. s r. o. na vyššie spomínané pozemky na dobu 5 rokov,
s tým, že v zmluve bude uvedené, že spoločnosť D. K. AGRO, spol. s r. o. nemá
predkúpne právo na vyššie spomínané pozemky v prípade možného predaja týchto
pozemkov,
• starosta obce informoval poslancov o vypovedaní zmluvy o nájme nebytových
priestorov v budove s. č. 315 spoločnosťou Pekáreň Ilas, s.r.o. k 31.07.2018
• poslanec Bezek požiadal starostu obce, aby upozornil p. Onufera s. č. 360, aby si
vykosil dvor
• poslankyňa Naščákova sa pýtala, prečo SSC Michalovce kosí iba priekopy a nekosí aj
hornú časť nad priekopami, na čo jej starosta obce odpovedal, že na to skoro denne
upozorňuje riaditeľa SSC v Michalovciach, zatiaľ je to však bezúspešné,
• poslanec Bakajsa Milan sa opýtal, či by nebolo možné v čase, keď sú v obci umiestnené
veľkoobjemové kontajnery, jeden kontajner umiestniť aj v časti obce ,,dolný konec" –
starosta prisľúbil, že najbližšie bude veľkoobjemový kontajner umiestnený aj v tejto
časti obce,
• poslanec Bakajsa Milan prišiel s podnetom umiestniť dopravné zrkadlo na zákrute pri.
p. Kovaľovej s. č. 284, nakoľko je to dost neprehľadné miesto a odkedy je

•
•

•
•

zrekonštruovaná cesta pri p. Pelechovi, tak je tam zväčšený výskyt vozidiel, starosta
obce prisľúbil, že dopravné zrkadlo sa na tomto úseku osadí,
poslankyňa Naščáková sa informovala ohľadom rekonštrukcie cesty na ulici ,,Hušták",
nakoľko je cesta vo veľmi zlom stave, starosta obce vysvetlil, že sa jedná o štátnu cestu,
VÚC Košice o stave cesty vie,
poslankyňa Kozelová sa informovala, prečo p. Mikulovej s. č. 202 nebolo doručené
stanovisko k sťažnosti, ktorú podala v lete 2017 . Poslanec Bakajsa Marek objasnil, že
sťažnosť už bola prešetrená, ale čaká sa ešte za vyjadrením p. Ivanka, preto p.
Mikulovej nebolo zaslané stanovisko,
poslankyňa Kozelová chcela vedieť, prečo pri zastávke pri obecnom úrade ešte stále nie
je opravená nerovnosť cesty,
poslankyňa Kozelová upozornila na vypadnuté kocky na obecnom chodníku a taktiež
na to, či by nebolo možné orezať konáre stromov pri p. Kontuľovi s. č. 214, ktoré
zasahujú do chodníka

Zapísala: Miroslava Štefušová
v Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06.2018

Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa

……………………………………..

Milan Bakajsa

……………………………………..

MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 2/a/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

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: Milan Bakajsa, Marek Bakajsa
zapisovateľku zápisnice: Miroslava Štefušová

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/b/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

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 - výrez a ošetrenie stromov v miestnom parku,
projekt zberného dvora, obhliadka priestorov materskej školy a cintorína, sanácia torza
starého mlyna

•

informáciu o nesplnených uzneseniach – oprava rigolu pri p. Jenčíkovi, č. d. 43

schvaľuje
•

predaj palivového dreva po výreze a ošetrení stromov vyhlásením verejnej súťaže

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/c/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Záverečný účet obce Rakovec nad Ondavou za rok 2017

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

schvaľuje
•

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

•

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
45 224,58 eur

berie na vedomie
•

správnu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2017

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/d/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu
a členov komisií obce Rakove nad Ondavou

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

schvaľuje
•

zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, zástupcu starostu a členov
komisií obce Rakovec nad Ondavou

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/e/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 5. Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce 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.

schvaľuje
•

zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rakovec nad Ondavou

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/f/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.07.2018 do
31.12.2018

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 za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/g/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 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.

schvaľuje
•

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovec nad Ondavou

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

8
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/h/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 8. Výstavba parkoviska pri cintoríne a rekonštrukcia domu smútku

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 starostu obce o výstavbe parkoviska pri dome smútku
informácie starostu obce o rekonštrukcii domu smútku

schvaľuje
•

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu na výstavbu parkoviska pri dome
smútku vo výške 50 000 eur
navrhuje

•

aby sa obecná rada stretla v dome smútku a zaujala vhodné stanovisko k riešeniu úpravy
podlahy v interiéri domu smútku

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/ch/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 9. Folklórne slávnosti obce 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.

berie na vedomie
•

informácie starostu obce o folklórnych slávnostiach obce

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/i/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 10. Skupinový vodovod – časť stavby 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.

berie na vedomie
•

informácie starostu obce o výstavbe skupinového vodovodu – časť stavby Rakovec nad
Ondavou

schvaľuje
•

spoluúčasť obce na financovaní projektu skupinový vodovod – časť stavby Rakovec
nad Ondavou vo výške 1 250 eur

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/j/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 10. Rekonštrukcia futbalového ihriska

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 starostu obce o rekonštrukcii futbalové ihriska – výstavba tribúny
a striedačiek

•

informáciu starostu obce o dotácii zo SFZ vo výške 10 000 eur

schvaľuje
•

spoluúčasť obce na financovaní projektu rekonštrukcia futbalového ihriska – výstavba
tribúny a striedačiek vo výške max. 5 000 eur

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/k/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 12. Rôzne

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

schvaľuje
•

odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre darcov krvi
Igora Radyka, Petra Bezeka, Dušana Marjova v zmysle par. 82 ods. 3 zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/l/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 12. Rôzne

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

schvaľuje
•

uzatvorenie nájomnej zmluvy s D. K. AGRO, spol. s r. o., zastúpená Ing. Dušanom
Krnáčom, na pozemky vo vlastníctve obce uvedené na LV č. 551, parc. č. 406, 407
a 587, k. ú. Božčice na dobu 5 rokov, s tým, že v zmluve bude uvedené, že spoločnosť
D. K. AGRO, spol. s r. o. nemá predkúpne právo na vyššie spomínané pozemky
v prípade predaja týchto pozemkov

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

Uznesenie č. 2/m/2018
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.06.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 12. 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
•

informáciu starostu obce o vypovedaní zmluvy o nájme nebytových priestorov budovy
s. č. 315 spoločnosťou Pekáreň Ilas, s. r. o. k 31.07.2018

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.06. 2018

