Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.11.2019 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní: Ing. Michal Martaus
Bc. Ján Potocký
Radoslav Šuhajda

Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa, Peter Bakajsa
Zapisovateľka: Martina Šuhajdová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov zápisnice
2. Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s VVS, a.s.
3. Žiadosť OFK o navýšenie rozpočtu klubu na rok 2019

1.
V tomto bode programu starosta obce MVDr. Peter Olejník otvoril zasadnutie a
skonštatoval, že z 9 poslancov je 6 prítomných a OcZ je uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Mareka Bakajsu a Petra Bakajsu.
Za zapisovateľku Martinu Šuhajdovú. Obecné zastupiteľstvo program rokovania, overovateľov
zápisnice a zapisovateľku jednohlasne schválilo.
2.
V druhom bode programu OcZ prerokovalo predložený návrh zmluvy o výkone správy
majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vo veci zverenia majetku
obce do správy VVS, a. s. bez pripomienok a schválilo:
1. zverenie majetku obce /Rakovec nad Ondavou – rozšírenie kanalizácie/ do správy pre VVS,
a. s. s obstarávacou cenou 152 631,60 €
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. /Rakovec nad
Ondavou – rozšírenie kanalizácie/.
3.
Predseda Obecného futbalového klubu Juraj Leško predložil starostovi a poslancom
žiadosť o dodatočné navýšenie rozpočtu klubu pre rok 2019 z dôvodu navýšenia výdavkov
klubu o 500,- Eur. Po diskusii a zvážení, že náklady boli navýšené z dôvodu odohratých
domácich zápasov v jarnej časti sezóny na ihrisku v Moravanoch a vytvorenia mužstva žiakov
U11, poslanci túto žiadosť schválili a Obecnému futbalovému klubu bol navýšený rozpočet pre
rok 2019 o 500,- Eur.

V Rakovci nad Ondavou, 15.11.2019
Zapísala: Martina Šuhajdová

Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa .........................................
Peter Bakajsa ............................................

MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 5/a/2019
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.11.2019
___________________________________________________________________________

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: Mareka Bakajsu a Petra Bakajsu
zapisovateľku: Martinu Šuhajdovú.

Hlasovalo za:

6

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.11.2019

Uznesenie č. 5/b/2019
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.11.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 2. Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s VVS, a.s.

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

prerokovalo
predložený návrh zmluvy o výkone správy majetku obce s Východoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s. vo veci zverenia majetku obce do správy VVS, a. s. bez pripomienok,

schvaľuje
1. zverenie majetku obce /Rakovec nad Ondavou – rozšírenie kanalizácie/ do správy pre VVS,
a. s. s obstarávacou cenou 152 631,60 €
2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do správy VVS, a.s. /Rakovec nad
Ondavou – rozšírenie kanalizácie/.

Hlasovalo za:

6

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.11.2019

Uznesenie č. 5/c/2019
z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 15.11.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 3. Žiadosť OFK o navýšenie rozpočtu 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.

berie na vedomie
žiadosť Obecného futbalovému klubu a
schvaľuje
navýšenie rozpočtu na rok 2019 pre Obecný futbalový klub o 500,- Eur.

Hlasovalo za:

6

poslancov

Hlasovalo proti:

0

poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 15.11.2019

