Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 22.3.2019 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: František Bezek, Juraj Leško

Overovatelia zápisnice:

Igor Radyk, Marek Bakajsa

Zapisovateľka:

Bc. Anna Fedorišinová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
2. Úprava územného plánu obce
3. Zápis do kroniky obce

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce MVDr. Peter Olejník, ktorý skonštatoval, že z 9
poslancov je 7 prítomných a OcZ je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Igora Radyka a Mareka Bakajsu, za zapisovateľku Bc. Annu Fedorišinovú, čo bolo
schválené OcZ.
Z dôvodu prítomnosti kronikárky obce Mgr. Mariany Ivanovej starosta navrhol zameniť
poradie bodov programu. Ako bod č. 2 bude prerokovaný zápis do kroniky obce, ako bod č. 3
bude prerokovaná úprava územného plánu obce. Zároveň navrhol doplniť program rokovania
o bod č. 4 – kanalizačné prípojky. Zmena programu bola obecným zastupiteľstvom
jednohlasne schválená.
2. V druhom bode programu starosta vyzval k slovu kronikárku obce Mgr. Marianu Ivanovú.
Pani Ivanová oboznámila poslancov OcZ o oblastiach, ktoré spracuje v obecnej kronike:
obyvateľstvo, počasie, investície obce, základná škola, cirkevný a spoločenský život, voľby...
Navrhovaný text zápisu za rok 2017 a rok 2018 bol poslancom doručený vopred (príloha č.
1), pričom údaje za r. 2018 týkajúce sa obyvateľstva, investícií obce a volieb do obecného
zastupiteľstva budú spracované na základe informácii z obecného úradu.
Záznam ohľadom pasienkového a lesného spoločenstva starosta obce navrhol dočasne
nedokumentovať.
Pani Ivanová oboznámila poslancov aj o Pamätnej knihe obce Rakovec nad Ondavou.
Upozornila na problematiku dodržiavania ochrany osobných údajov (dátumy narodenia, vek
jubilantov). Starosta uviedol, že obec má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou osobnyudaj.sk,
s.r.o. o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov.
Uvedenú spoločnosť osloví, aby zaujala stanovisko, ktoré údaje z hľadiska ochrany osobných
údajov môžeme do pamätnej knihy uviesť.
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Navrhovaný text zápisu do kroniky obce za rok 2017 a rok 2018 obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schválilo.
Po schválení zápisu do kroniky obce zasadaciu miestnosť kronikárka – Mgr. Ivanová
opustila.
Starosta v súvislosti s vedením kroniky navrhol ročnú odmenu pre kronikárku obce – Mgr.
Marianu Ivanovú vo výške 500,- € v hrubom. Obecné zastupiteľstvo výšku odmeny
jednohlasne schválilo.
3. Tretí bod programu - Úprava územného plánu obce
V treťom bode programu starosta oboznámil poslancov so súčasným Územným plánom obce,
schváleným v roku 2000. Poslanci OcZ mohli do Územného plánu obce nahliadnuť. Starosta
zároveň spomenul plánované projekty a navrhol úpravu Územného plánu obce so zameraním
sa aj na tieto oblasti:
-

agroturistické zariadenie v obci,
zberný dvor obce,
rozšírenie cintorína,
priestor za budovou COOP Jednoty vhodný na občiansku vybavenosť,
areál bývalého kina,
parcely, ktoré je vhodné zaradiť do intravilánu obce (parcely medzi domom č. 286 neb. Gajdoš J. a domom č. 350 - Bakajsa Igor),
parcelu E 3628/1 – žiadosť p. Márie Bakajsovej

Obecné zastupiteľstvo návrhy starostu zobralo na vedomie.
4. Štvrtý bod – Kanalizačné prípojky
Vo štvrtom bode programu starosta uviedol, že nie je možné získať finančné prostriedky na
kanalizačné prípojky pre občanov obce. (Kanalizačné prípojky sú v súčasnej dobe zaradené
medzi neoprávnené výdavky použitia dotácie na výstavbu kanalizácie). Vzhľadom na veľkú
vzdialenosť kanalizačnej siete navrhol zmenu Uznesenia č. 4/f/2018 zo dňa 19.10.2018.
Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v znení:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o schválenej dotácii z Environmentálneho
fondu vo výške 145 000,- € na realizáciu kanalizácie a schvaľuje nákup materiálu na
pripojenie o dĺžke 100 metrov pre každú dvojicu domov.
S návrhom starostu poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili a hlasovaním návrh
jednohlasne schválili.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov, že na kanalizáciu realizovanú v roku 2018 zostalo
nenapojených 5 domov – od č. d. 204 (Majerník B.) – po č.d. 208 (Fedorišinová Mária).
K ich napojeniu je potrebné dokončiť prípojkový rad kanalizácie, ktorého realizácia bude
financovaná na náklady obce. Návrh starostu poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne
schválili.
V závere rokovania poslankyňa Naščáková pripomenula ošetrenie a výrez stromov
v miestnom parku a žiadala o urýchlenie týchto prác.
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Zapísala: Bc. Anna Fedorišinová
V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.3.2019
Overovatelia zápisnice:

Igor Radyk

................................................................

Marek Bakajsa

................................................................

MVDr. Peter Olejník
starosta obce
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Uznesenie č. 2/a/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 22.3.2019
___________________________________________________________________________

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
a) overovateľov zápisnice: Igor Radyk, Marek Bakajsa
b) zapisovatelku zápisnice: Bc. Anna Fedorišinová
c) program rokovania so zmeneným poradím a doplnením 4. bodu rokovania –
Kanalizačné prípojky

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

7
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.3.2019

Uznesenie č. 2/b/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 22.3.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 2. Zápis do kroniky obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
a) zápis predloženého textu za rok 2017 a rok 2018 do kroniky obce,
b) ročnú odmenu za vedenie kroniky pre kronikárku obce vo výške 500,- € v hrubom.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

7
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.3.2019

Uznesenie č. 2/c/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 22.3.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Zmena Územného plánu 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
návrhy na úpravu Územného plánu obce Rakovec nad Ondavou, zohľadňujúce tieto
oblasti:
-

agroturistické zariadenie,
zberný dvor obce,
rozšírenie cintorína,
priestor za budovou COOP Jednoty vhodný na občiansku vybavenosť,
areál bývalého kina
parcely, ktoré je vhodné zaradiť do intravilánu obce (parcely medzi č.d. 286 –
neb. Gajdoš J. a č.d. 350 – Bakajsa Igor)
- parcelu E 3628/1 – žiadosť p. Márie Bakajsovej

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

7
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.3.2019

Uznesenie č. 2/d/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 22.3.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Kanalizačné prípojky
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 schválenej dotácii z Environmentálneho fondu vo výške 145 000,- € na
realizáciu kanalizácie
a
schvaľuje
nákup materiálu na pripojenie o dĺžke 100 metrov pre každú dvojicu domov.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

7
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.3.2019

Uznesenie č. 2/e/2019
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 22.3.2019
___________________________________________________________________________

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

schvaľuje
realizáciu prípojného radu kanalizácie pre domy so súp. číslom 204, 205, 206, 207, 208
z rozpočtu obce.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

7
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.3.2019

