Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.9.2019 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomný:

-

Overovatelia zápisnice: František Bezek, Juraj Leško
Zapisovateľka: Martina Šuhajdová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2 . Kontrola plnenia uznesení
3. Žiadosť Hrynenko
4. Informácia o zrealizovaných inv. akciách
5. Plán pripravovaných aktivít
6. Rôzne

1. V tomto bode programu starosta obce MVDr. Peter Olejník otvoril zasadnutie a skonštatoval,
že z 9 poslancov je 9 prítomných a OcZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Františka Bezek a Juraja Leška.
Za zapisovateľku Martinu Šuhajdovú. Obecné zastupiteľstvo program rokovania, overovateľov
zápisnice a zapisovateľku jednohlasne schválilo.
2. V druhom bode programu, kontrola plnenia uznesení starosta informoval schválených
uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí. Uznesenia boli splnené, prípadne sa pracuje na ich
splnení.
3. Obci bola doručená žiadosť Hrynenko s.r.o. o zníženie nájomného a platby za spotrebu
energie, nakoľko zubná lekárka v ambulancii ordinuje len ojedinele. Žiadala o zníženie sumy
100,- Eur o 50 %. Poslanci žiadosť prejednali a schválili zníženie nájomného na 50,- Eur
mesačne.
4. Poslanci boli oboznámení s investičnými akciami v obci, ktoré boli zrealizované, alebo ešte
prebiehajú:
• Skupinový vodovod (Envirofond)
• Kanalizácia (Envirofond)
• ZŠ – úprava statiky, rekonštrukcia riaditeľne, telocvične, jedálne, WC, schodišťa,
kuchyne
• Rekonštrukcia šatne na futbalovom ihrisku (Úrad vlády SR)
• Chodník v časti Kriví (Ministerstvo financií) – k tomuto bodu mala otázku p.
Naščáková, či nie je potrebné spevniť v tejto časti priekopy aby sa pôda nezosúvala.
Zatiaľ sa nad tým neuvažuje, prípadne sa bude riešiť neskôr.
• Ozvučenie kultúrneho domu (Nafta)

5. Na 4. kvartál 2019 a na rok 2020 sú naplánované tieto investičné akcie:
• Zavlažovanie ihriska – podaná žiadosť na SFZ
• Rekonštrukcia miestnej komunikácie Rakovec nad Ondavou, ulica k DSS a ulica pri
cintoríne
-pri tomto bode boli schválené žiadosti p. Jána Mikulu s.č. 354 a p. Michal Volčka
s.č. 79 o doasfaltovanie príjazdových ciest k ich domom
• Osvetlenie Domu smútku a vstupnej cesty k nemu
• Sadové úpravy pred obecným úradom
• Minifutbalové ihrisko – projekt miestnej akčnej skupiny (MAS)
• Žiadosti o regionálny príspevok na Okresný úrad MI – Kanalizácia, Chodníky (pri MŠ
a k futb. ihrisku
• Žiadosť o regionálny príspevok na úrad podpredsedu vlády SR – Chodník (s.č. 316)
• Kanalizácia – príprava žiadosti na Envirofond
6. V bode rôzne:
a) Žiadosť p. Rastislava Hredzáka o zakúpenie betónových položľabových tvárnic do
priekopy pred jeho domom. Poslanci súhlasili s návrhom osloviť aj ostatných občanov
v tomto úseku a schválili zakúpenie žľabov na celý úsek, za podmienky, že občania si
ich vyložia vo vlastnej réžii.
b) Žiadosť sl. Mariany Pavlíkovej o jednorázovú dávku v náhlej núdzi. Žiadosť bola
podaná druhý krát, nakoľko predchádzajúca bola zamietnutá z dôvodu, že obec nie je
povinná ani oprávnená podľa platných právnych predpisov poskytovať dotácie na
pohreb občanom. Náhla núdza znamená núdzu spôsobenú živelnou pohromou,
haváriou a pod., kedy obec je povinná zabezpečiť občanovi prístrešie, stravu alebo inú
materiálnu pomoc. Táto žiadosť bola taktiež zamietnutá. Starosta informoval
poslancov, že obec v spolupráci s ÚPSVaR zamestná sl. Pavlíkovú na 20 mesiacov od
1.10.2019.
c) V zmysle zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, je
obec povinná určiť zodpovednú osobu, ktorá eviduje a vybavuje oznámenia
protispoločenskej činnosti. Obec určila za zodpovednú osobu p. Stanislavu Minárovú,
hlavnú kontrolórku obce, s čím poslanci súhlasili.
d) Poslankyňa Naščáková upozornila na dlhoročný problém s dopadom futbalových lôpt
do dvora p. Čenčarikovej. K danej téme sa vyjadrili poslanci, p. Leško navrhol vysadiť
pred jej plotom tuje, ostatní sa skôr priklonili k názoru osadenia zábrany - oplotenia.
e) P. Naščáková sa informovala aj o pokračovaní orezu stromov v parku pri ZŠ. Orez
a ošetrenie stromov ešte bude pokračovať.
f) Poslanec Martaus predniesol pripomienku občana p. Koštivala, či by nebolo možné
presunúť značku koniec obce na výjazde z obce v smere na N. Hrušov až zarovno so
značkou pri vstupe do obce. Dôvodom je vysoká rýchlosť prechádzajúcich áut.
O priekopu v danom úseku by sa v prípade posunutia musela starať obec, čo by bolo
značne nevýhodné, preto sa o tom zatiaľ neuvažuje.
g) Poslanec Peter Bakajsa predložil písomnú žiadosť Futbalovej miniligy o odpustenie
poplatku za prenájom telocvične počas doby trvania futbalovej miniligy, teda
v mesiacoch 12/2019 a 1/2020. Poslanci žiadosť schválili.
h) Poslanec Bezek sa informoval o úprave starej časti zariadenia zo zbúraného mlyna.
Starosta informoval, že zariadenie aj priestranstvo sa ešte bude upravovať.

i) Poslanec Šuhajda predložil otázku ohľadom silvestrovskej zabíjačky. Poslanci sa po
diskusii predbežne dohodli, že ochutnávka zabíjačkových špecialít by mohla byť
predbežne 28.12. (v sobotu).

V Rakovci nad Ondavou, 27.9.2019
Zapísala: Martina Šuhajdová

Overovatelia zápisnice: František Bezek .........................................
Juraj Leško ................................................

MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 4/a/2019
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 27.9.2019
___________________________________________________________________________

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
overovateľov zápisnice: Františka Bezeka a Juraja Leška
zapisovateľku: Martinu Šuhajdovú.

Hlasovalo za:

9

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 27.9.2019

Uznesenie č. 4/b/2019
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 27.9.2019
___________________________________________________________________________

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
kontrolu plnenia uznesení.

Hlasovalo za:

poslancov

Hlasovalo proti:

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 27.9.2019

Uznesenie č. 4/c/2019
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 27.9.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Žiadosť Hrynenko s.r.o. o zníženie nájomného

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

schvaľuje
žiadosť Hrynensko s.r.o. a znižuje nájom za prenájom priestorov v telocvični ZŠ na 50,- Eur
mesačne.

Hlasovalo za:

9

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 27.9.2019

Uznesenie č. 4/d/2019
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 27.9.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Informácia o zrealizovaných inv. akciách obce

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 zrealizovaných investičných akciách obce.

Hlasovalo za:

poslancov

Hlasovalo proti:

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 27.9.2019

Uznesenie č. 4/e/2019
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 27.9.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 5. Plán pripravovaných aktivít obce na 4. kvartál 2019 a na rok 2020

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 pripravovaných aktivít obce na 4. kvartál 2019 a na rok 2020,

schvaľuje
žiadosti občanov Jána Mikulu a Michala Volčka o vyasfaltovanie ciest k ich pozemkom.

Hlasovalo za:

9

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 27.9.2019

Uznesenie č. 4/f/2019
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 27.9.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Rôzne

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

schvaľuje
žiadosť Rastislava Hredzáka o zakúpenie betónových položľabových tvárnic, ktorými sa
vyloží priekopa pred ich domom
a navrhuje
osloviť ostatných obyvateľov v danom úseku a zakúpiť žľaby na celý úsek s podmienkou, že
si tvárnice uložia vo vlastnej réžii.

Hlasovalo za:

9

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 27.9.2019

Uznesenie č. 4/g/2019
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 27.9.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Rôzne

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

určuje
PhDr. Ing. Stanislavu Minárovú, PhD., hlavnú kontrolórku obce Rakovec nad Ondavou za
osobu zodpovednú za evidenciu a vybavovanie oznámení protispoločenskej činnosti podľa
Zákona 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Hlasovalo za:

9

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 27.9.2019

Uznesenie č. 4/h/2019
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 27.9.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Rôzne

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

zamieta
žiadosť slečny Mariany Pavlíkovej o poskytnutie jednorázovej dávky v náhlej núdzi, nakoľko
obec nie je oprávnená ani povinná dávku poskytnúť na základe ňou uvedených dôvodov.

Hlasovalo za:

9

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 27.9.2019

Uznesenie č. 4/i/2019
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 27.9.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Rôzne

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

schvaľuje
žiadosť futbalovej miniligy o odpustenie poplatku za prenájom telocvične počas doby trvania
zápasov v mesiacoch 12/2019 a 1/2020.

Hlasovalo za:

9

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 27.9.2019

