Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.06.2019 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní:

Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa, Peter Bakajsa
Zapisovateľka: Miroslava Štefušová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN č. 1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej
zelene na území obce
4. Návrh dodatku č. 4 k VZN 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
5. Záverečný účet obce za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie od 01. júla 2019 do 31.
decembra 2019
7. Folklórne slávnosti 2019
8. Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej
zmluva s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
9. Rôzne
1.

Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce MVDr. Peter Olejník, ktorý skonštatoval, že z 9
poslancov je 9 prítomných a OcZ je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Mareka Bakajsu a Petra Bakajsu, za zapisovateľku Miroslavu Štefušovú, čo bolo
jednohlasne schválené OcZ.

2.

V druhom bode programu starosta informoval poslancov:
 k úprave hlineného povrchu a presunu basketbalových košov na multifunkčnom ihrisku
– bol zakúpený trávny koberec, ktorý bude v čo najkratšom čase položený, trávnik bol
ošetrený. Ohľadom presunu basketbalových košov starosta po rozhovore s učiteľom
telesnej výchovy, ktorý nemá výhrady k umiestneniu basketbalových košov navrhol,
aby koše ostali na svojom mieste a aby sa stojany na koše obalili do ochranného obalu
/Zápisnica zo dňa 8.3.2019/
 osvetlenie chodníka pri bytovke a materskej škole – svetlo sa umiestni na začiatku
chodníka pri bytovke, ale budú sa musieť orezať stromy /Zápisnica zo dňa 8.3.2019/
 odstránenie bocianieho hniezda – starosta oslovil štátnu ochranu prírody, bolo mu
povedané, že bocianie hniezdo máme odstrániť sami na svoje vlastné náklady.
V priebehu budúceho týždňa, by sa mal starosta stretnúť s pracovníčkou ŠOP,

v prípade, že budú trvať na tom, aby sme bocianie hniezdo odstránili sami, tak obec
podá sťažnosť na OUŽP /Zápisnica zo dňa 8.3.2019/
3.

Ako tretí bod programu bolo prerokované VZN č. 1/2019 o pravidlách na udržiavanie
čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce /VZN je prílohou zápisnice/.
Starosta poslancom ozrejmil, že VZN bolo naposledy prijaté v roku 2009 a medzičasom
došlo k zmene právnej úpravy, preto je potrebné prijať nové VZN v súlade s platnou
právnou úpravu. VZN bolo zmenené a upravené na návrh prokurátora okresnej
prokuratúry. Poslanci obecného zastupiteľstva VZN jednohlasne schválili.

4.

Štvrtý bod programu - návrh dodatku č. 4 k VZN 2/2015 /dodatok je prílohou zápisnice/
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 poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili. Zároveň
schválili, že sa ruší dodatok č. 3 k VZN č. 2/2015.

5.

Záverečný účet obce Rakovec nad Ondavou za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce za rok 2018. Materiály boli poslancom predložené spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva a tvoria súčasť zápisnice. Starosta
poukázal na to, že obec v súčasnosti nemá žiaden úver a hospodári s prebytkom.
Nevyčerpané finančné prostriedky /dotácie zo ŠR/ obec použije v tomto roku /50 000 eur–
narušenie statiky budov telocvične a školskej jedálne, 5 000 eur – prevencia kriminality –
detské ihrisko/. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali k tomuto bodu programu žiadne
otázky. Záverečný účet obce poslanci jednohlasne schválili a stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce zobrali na vedomie.
V rámci tohto bodu programu starosta navrhol poslancom čerpanie finančných
prostriedkov z rezervného fondu vo výške 26 000 eur na výstavbu chodníka v časti obce
Krivé /časť výstavby chodníka vo výške 13 500 eur bude financovaná z finančných
prostriedkov MF SR/ a 12 000 eur na rekonštrukciu cesty v časti obce Hušták od s. č. 16
po DSS Ondava /časť rekonštrukcie cesty by mala byť financovaná z finančných
prostriedkov predsedu úradu vlády/, čo poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne
schválili.

6.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019,
ktorý je prílohou zápisnice, poslanci zobrali na vedomie.

7. V tomto bode starosta oboznámil poslancov s programom folklórnych slávností obce, ktoré
sa budú konať 13. a 14. júla v miestnom parku. V sobotu budú volejbalové zápasy, pre deti
sú pripravené rôzne atrakcie, večer zábava pri hudbe pre starších, v nedeľu vystúpia
folklórne súbory. Starosta MVDr. Peter Olejník požiadal poslancov Mareka Bakajsu
a Františka Bezeka, aby privítali a venovali sa pozvaným hosťom. Účinkujúce súbory budú
mať na starosti poslanci Michal Martaus, Peter Bakajsa a Ján Potocký. Poslanci obecného
zastupiteľstva zobrali na vedomie informácie ohľadom folklórnych slávností obce
a oslovení poslanci súhlasili s úlohami, ktoré im pridelil starosta obce.

8. V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s obsahom zmluvy o združení finančných
prostriedkov a spolupráci a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s VVS, a. s. Košice. Poslanci
obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili vyššie spomínanú zmluvu medzi obcou
a VVS, a. s. Košice o spolufinancovaní akcie ,, Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou"
v rozsahu: Kanalizácia – zberače B, B3, B4 v dĺžke 255 m vrátane kanalizačných šácht
v počte 8 ks. Poslanci zároveň jednohlasne schválili, že obec sa zaväzuje po uplynutí päť
ročnej lehoty, ktorá začne plynúť prvý deň po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia pre uvedenú časť stavby, odpredať celý spoluvlastnícky podiel VVS, a. s.
Košice, ktorá kúpy do svojho výlučného vlastníctva celý spoluvlastnícky podiel za
vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1 €.
9.

V bode Rôzne:
• starosta predložil poslancom žiadosti občanov obce o odpustenie poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady od darcov krvi – Igora Radyka a Dušana
Marjova. Z dôvodu zmiernenia tvrdosti zákona obecné zastupiteľstvo žiadosti o
odpustenie poplatku jednohlasne schválilo. Žiadosti sú v prílohách zápisnice
•

poslankyňa O. Naščáková dala návrh, aby sa do areálu materskej školy doplnili
vonkajšie zariadenia /hojdačky, preliezky / pre deti. Starosta jej odpovedal, že hojdačky
pre deti materskej školy sú zakúpené, je potrebné ich osadiť na stojany, o čom
zástupkyňa MŠ p. Kovaľová je informovaná. Vysvetlil, že ak p. Kovaľová príde
s dobrým nápadom ako zatraktívniť dvor MŠ, tak obec finančné prostriedky poskytne.
Starosta obce dal návrh, aby sa táto pripomienka predniesla na rade školy a aby sa
následne p. Kovaľová vyjadrila, čo je potrebné doplniť do MŠ

•

starosta obce informoval poslancov o personálom audite ZŠ s MŠ. Vysvetlil, že pri
audite neboli zistené závažné porušenia právnych predpisov. Starosta obce výsledok
auditu konzultoval so samotným audítorom.

•

starosta informoval poslancov o rekonštrukcii priestorov šatní na futbalovom ihrisku,
ktorá bude čiastočne uhradená z finančných prostriedkov úradu vlády, žiadosť podával
OFK Rakovec nad Ondavou

•

poslanec F. Bezek vyslovil požiadavku, či by nebolo možné orezať stromy za jeho
pozemkom /v debry/, kvôli signálu na internet, starosta mu odpovedal, že je potrebné
osloviť vlastníkov pozemkov

•

poslanec Ing. M. Martaus upozornil na opravu cesty pri s. č. 247, ventily na ceste

•

poslanec M. Bakajsa upozornil na opravu výtlku pri futbalovom ihrisku a vyslovil
požiadavku na umiestnenie dopravného zrkadla pri vychádzaní z uličky kde býva

•

poslanec Bc. J. Potocký na žiadosť viacerých občanov obce vyslovil požiadavku, aby
sa oslovila SAD, a. s. ohľadom zmeny cestovného poriadku – pridanie spojov počas
víkendu kvôli pracujúcim občanom našej ako aj okolitých obcí

•

poslanec M. Bakajsa navrhol, aby sa skúsila prehodnotiť možnosť klímy v kultúrnom
dome

•

poslanec J. Leško navrhol, aby sa počas folklórnych slávností na budúci rok v sobotu
večer usporiadal koncert hudobnej skupiny, ktorý by určite prilákal viac mladých ľudí
na večernú zábavu

Zapísala: Miroslava Štefušová
v Rakovci nad Ondavou, dňa 21.06.2019

Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa

……………………………………..

Peter Bakajsa

……………………………………..

MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 3/a/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 21.06.2019
___________________________________________________________________________

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
•
•
•

program rokovania
overovateľov zápisnice: Marek Bakajsa, Peter Bakajsa
zapisovateľku zápisnice: Miroslava Štefušová

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.06.2019

Uznesenie č. 3/b/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 21.06.2019
___________________________________________________________________________

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 a nesplnených úlohách a uzneseniach
•

k úprave hlineného povrchu a presunu basketbalových košov na multifunkčnom ihrisku
– bol zakúpený trávny koberec, ktorý bude v čo najkratšom čase položený, basketbalové
koše ostanú na svojom mieste, stojany sa obalia do ochranného obalu /Zápisnica zo dňa
8.3.2019/

•

osvetlenie chodníka pri bytovke a materskej škole – svetlo sa umiestni na začiatku
chodníka pri bytovke, ale budú sa musieť orezať stromy /Zápisnica zo dňa 8.3.2019/

•

odstránenie bocianieho hniezda – v prípade, že po stretnutí s pracovníčkou ŠOP,
nedôjde z ich strany k odstráneniu hniezda, starosta obce podá sťažnosť na OUŽP
/Zápisnica zo dňa 8.3.2019/

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.06.2019

Uznesenie č. 3/c/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 21.06.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Návrh VZN č. 1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene na území obce

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

schvaľuje
•

návrh VZN č. 1/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej
zelene na území obce

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.06.2019

Uznesenie č. 3/d/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 21.06.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Návrh dodatku č. 4 k VZN 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

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

schvaľuje
•

návrh dodatku č. 4 k VZN 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

ruší
•

dodatok č. 3 k VZN 2/2015

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.06.2019

Uznesenie č. 3/e/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 21.06.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 5. Záverečný účet obce za rok 2018, stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu
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 za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
64 063,28 €

berie na vedomie
•

správu hlavnej kontrolórky a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2018

schvaľuje
•

čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 26 000 € na výstavbu
chodníka v časti obci Krivé a vo výške 12 000 € na opravu cesty v časti obce Hušták od
s. č. 16 po DSS Ondava

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.06.2019

Uznesenie č. 3/f/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 21.06.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 01.07.2019 do
31.12.2019

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 za obdobie od 01.07.2019 do 31.12.2019

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.06.2019

Uznesenie č. 3/g/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 21.06.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Folklórne slávnosti obce 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
•

informácie starostu obce o organizovaní a programe folklórnych slávností obce, ktoré
sa uskutočnia 13. a 14. júla 2019

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.06.2019

Uznesenie č. 3/h/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 21.06.2019
___________________________________________________________________________
K bodu 8. Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej
kúpnej zmluve s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
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 0,624 - po km 0,699
o dĺžke
(z celkovej pov. dĺžky 2.683,0 m)
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 2ks
od Š č. 29 - po Š č. 30

75,0 m

od km 0,000 - po km 0,090
o dĺžke
- zberač „B3“ PVC DN 300
(z celkovej pov. dĺžky 100,0 m)
od Š č. 78 - po Š č. 80
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks

90,0 m

od km 0,000 - po km 0,090
o dĺžke 90,0 m
- zberač „B4“ PVC DN 300
(z celkovej pov. dĺžky 90,0 m)
od Š č. 81 - po Š č. 83
- vrátane kanalizačných šácht v počte – 3 ks
Kanalizácia - zberače „B“, „B3“ a „B4“
s p o l u : o dĺžke 255,0 m
- vrátane kanalizačných šácht - s p o l u : 8 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 kúpy do svojho výlučného vlastníctva celý spoluvlastnícky
podiel za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,- € (slovom jedno euro) bez DPH.

Hlasovalo za:
Hlasovalo proti:

9
0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce
V Rakovci nad Ondavou, dňa 21.06.2019

Uznesenie č. 3/ch/2019
z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 21.06.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 9. 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 na základe
individuálnych žiadostí darcov krvi Igora Radyka a 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 21.06.2019

