Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13. 12. 2019 v zasadačke obecného úradu

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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

Overovatelia zápisnice: František Bezek, Juraj Leško
Zapisovateľka: Miroslava Štefušová
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ,
ŠKD za šk. rok 2018/2019
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 1. januára 2020 do 30.
júna 2020
5. Návrh úpravy rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na rok 2019 a čerpanie rozpočtu
obce k 19.11.2019
6. Návrh rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 –
2022
7. Výročná správa obce Rakovec nad Ondavou za rok 2018
8. Správa z vykonania auditu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2018
9. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rakovec nad Ondavou
10. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce MVDr. Peter Olejník, ktorý skonštatoval, že z 9
poslancov je 6 prítomných a OcZ je uznášania schopné. Za overovateľov zápisnice navrhol
poslancov Františka Bezeka a Juraja Lešku, za zapisovateľku Miroslavu Štefušovú. Obecné
zastupiteľstvo program rokovania, overovateľov zápisnice a zapisovateľku jednohlasne
schválilo.
Z dôvodu prítomnosti riaditeľky ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou PaedDr. Jarmily
Lehotayovej starosta navrhol zameniť poradie bodov programu. Ako bod č. 2 bude
prerokovaná Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ,
ŠKD za šk. rok 2018/2019, ako bod č. 3 bude prerokovaná kontrola plnenia uznesení. Zmena
programu bola obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválená.
2. V druhom bode programu starosta vyzval riaditeľku PaedDr. Jarmilu Lehotayovú, aby
v krátkosti oboznámila poslancov so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach ZŠ, MŠ, ŠKD za šk. rok 2018/2019. Po tom, čo riaditeľka zhodnotila
činnosť ZŠ, MŠ a ŠKD za šk. rok 2018/2019, starosta vyzval poslancov k diskusii:

- poslanec Marek Bakajsa sa pýtal ohľadom testovania piatakov a deviatakov našej školy
v oblasti matematiky a slovenského jazyka, na akej úrovni sú znalosti našich detí v týchto
predmetoch. Riaditeľka školy PaedDr. Jarmila Lehotayová odpovedala, že škola je zapojená
do projektu, vďaka ktorému sú navýšené hodiny matematiky, slovenského jazyka
a prírodovedy, učitelia si zvyšujú kvalifikáciu a snažia sa žiakom odovzdať čo najviac
poznatkov, aby dosahovali dobré výsledky v týchto predmetoch.
- poslanec Juraj Leško chcel vedieť ako je to s asistentami učiteľov na našej škole. Riaditeľka
školy PaedDr. Jarmila Lehotayová odpovedal, že škola ma schválený úväzok na asistenta
učiteľa 0,68%.
Po diskusii starosta obce poďakoval riaditeľke školy PaedDr. Jarmile Lehotayovej za
oboznámenie poslancov s obsahom správ a požiadal ju, aby opustila zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Po odchode riaditeľky školy starosta informoval poslancov o výmene pokazeného kotla
v pavilóne telocvične, faktúra za výmenu kotla bude vystavená a uhradená až v roku 2020.
3. Tretí bod programu: Kontrola plnenia uznesení – starosta informoval o schválených
uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí. Uznesenia boli splnené, prípadne sa pracuje na ich
splnení
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rakovec nad Ondavou za obdobie od
01. januára 2020 do 30. júna 2020, ktorý je prílohou zápisnice, poslanci zobrali na vedomie.
5. Ako piaty bod programu bol prerokovaný návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2019
a čerpanie rozpočtu obce k 19.11.2019. Materiál bol poslancom predložený spolu
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva a tvorí súčasť zápisnice. Poslanci
obecného zastupiteľstva prerokovali úpravu rozpočtu po položkách a súhlasia s návrhom
úpravy rozpočtu. Po hlasovaní poslanci úpravu rozpočtu na rok 2019 jednohlasne schválili,
čerpanie rozpočtu k 19.11.2019 poslanci zobrali na vedomie.
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 - materiál bol
poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva a tvorí
súčasť zápisnice. Zároveň bolo poslancom predložené aj Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, ktoré si poslanci
mali možnosť prečítať a následne ho všetci zobrali na vedomie.
Starosta ozrejmil poslancom návrh čerpania kapitálových výdavkov v roku 2020 /cesta Krivé,
chodník pri MŠ, multifunkčné ihrisko, kanalizácia/. Ďalej oboznámil poslancov so žiadosťou
zástupkyne MŠ p. Kovaľovej ohľadom úpravy dvora a detského ihriska v areáli materskej
školy. Predloženú žiadosť zástupkyne MŠ p. Kovaľovej poslanci neschválili, nakoľko
rozpočet na detské ihrisko bol príliš vysoký a odporúčajú, aby starosta obce oslovil p.
Kovaľovú ohľadom vypracovania nového návrhu rozpočtu na detské ihrisko vo výške do
10 000 eur.
Následne starosta vyzval poslancov, aby vyjadrili svoje pripomienky k návrhu rozpočtu
a k zváženiu tvorby programového rozpočtu. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky,
vyzval ich starosta na hlasovanie. Poslanci po hlasovaní jednohlasne schválili v súlade s § 4
ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neuplatňovanie programov obce
na rok 2020. Zároveň poslanci jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočet
na roky 2021 – 2022 zobrali na vedomie

7. V siedmom bode programu poslanci zobrali na vedomie výročnú správu obce za rok 2018.
Výročná správa tvorí prílohu zápisnice.
8. V tomto bode programu bola poslancom predložená správa audítorky obce Ing. Marty
Podolcovej z vykonania auditu obce za rok 2018. Poslanci správu audítorky, ktorá je prílohou
zápisnice, zobrali na vedomie.
9. Ako ďalší bod programu bol prerokovaný návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Rakovec nad Ondavou (návrh VZN č. 2/2019 v prílohe). Starosta obce vysvetlil poslancom
zvýšenie poplatku za komunálny odpad z 9 eur na 10 eur z dôvodu, že obci za posledné roky
vzrástli náklady za vývoz komunálneho odpadu. Zároveň starosta obce navrhol, aby do
každej domácnosti bol zaslaný list s upozornením na dodržiavanie VZN č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
predovšetkým na dodržiavanie § 10 ods. 5: ,,Obec určuje na zber zmesového komunálneho
odpadu nasledujúce zberné nádoby: 1 nádoba o objeme 110 l alebo 120 l pre 5 osôb
v domácnosti. Ak má domácnosť viac ako 5 členov, má nárok na ďalšiu nádobu v objeme 110
l alebo 120 l". Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh VZN a zároveň schválilo
návrh starostu obce - zaslanie listu - upozornenia pre každú domácnosť obce.
10. Rôzne:
 žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu o odpustenie poplatku za prenájom
kultúrneho domu z dôvodu konania akcie ,,Teplákový ples“, ktorá sa uskutoční
01.02.2020 – poslanci OcZ jednohlasne schválili
 žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu o odpustenie poplatku za prenájom
telocvične z dôvodu konania stolnotenisového turnaja dňa 14.01.2020 – poslanci OcZ
jednohlasne schválili
 žiadosť Adriany Mikulovej o úľavu na komunálnom odpade na rok 2020 (v prílohe) –
obecné zastupiteľstvo žiadosť schválilo v zmysle § 82 ods. 3. zákona č. 582/2004
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (zmiernenie tvrdosti zákona)
 žiadosti Kvetoslavy Leškovej a Dušana Lešku ako darcov krvi o zníženie poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v prílohe) – obecné zastupiteľstvo
žiadosti schválilo v zmysle § 82 ods. 3. zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zmiernenie
tvrdosti zákona)
 poslankyňa O. Naščáková upozornila na potrebu úpravy uličky pri p. Minárovi s. č.
66, nakoľko v čase dažďov tam stále steká voda a vyplavuje na cestu kamene a bahno
 ďalej poslankyňa O. Naščáková predniesla požiadavky:
- umiestniť osvetlenie na rohu pri bytovke
- umiestniť osvetlenie na školský dvor a dokončiť prístrešky k školskej knižnici
a telocvični
- zakúpiť nové knihy pre deti aj dospelých do školskej knižnice

 poslankyňa O. Naščáková sa ešte informovala ohľadom územného plánu – rieši sa
 poslanec Marek Bakajsa chcel vedieť, do ktorého roku bol vykonaný zápis do kroniky
obce – zápis do kroniky obce je po rok 2018, kronikárka obce Mgr. Mariana Ivanová,
najprv predloží obecnému zastupiteľstvu na schválenie text zápisu do kroniky za rok
2019, a až následne uskutoční zápis do kroniky. Poslanci schválili odmenu kronikárky
vo výške 500 eur na rok, odmena bude vyplatená raz ročne, a to za mesiac november
/v decembri/
 starosta navrhol poslancom odkúpiť pozemok oproti obecnému úradu pri predajni Ilas,
poslanci majú zvážiť kúpu pozemku a jeho využitie
 starosta informoval poslancov, že osloví Slovenskú správu právu ciest ohľadom
prekrytia rigolu pri obecnom úradu, od kanálu po vjazd

Zapísala: Miroslava Štefušová
v Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Overovatelia zápisnice: František Bezek

Juraj Leško

……………………………………..

……………………………………..

MVDr. Peter Olejník
starosta obce

Uznesenie č. 6/a/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

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: František Bezek, Juraj Leško
zapisovateľku zápisnice: Miroslava Štefušová
program rokovania
zmenu poradia bodov programu

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/b/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ,
MŠ, ŠKD za šk. rok 2018/2019

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
•

správu o východno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, MŠ, ŠKD
za šk. rok 2018/2019

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12. 2019

Uznesenie č. 6/c/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 3. 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

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/d/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 1. januára 2020
do 30. júna 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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 1. januára 2020 do 30.
júna 2020

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/e/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 5. Návrh úpravy rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na rok 2019 a čerpanie
rozpočtu obce k 19.11.2019

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

schvaľuje
• úpravu rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na rok 2019

berie na vedomie
• čerpanie rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou k 19.11.2019

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/f/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 6. Návrh rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 a 2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
• predložený návrh rozpočtu obce na rok 2020
• v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
neuplatňovanie programov obce na rok 2020
berie na vedomie
• predložený návrh rozpočtu obce na roky 2021 a 2022
• stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom
na roky 2021 a 2022

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/g/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 7. Výročná správa obce Rakovec nad Ondavou za rok 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

• výročnú správu obce Rakovec nad Ondavou za rok 2018

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/h/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 8. Správa z vykonania auditu obce Rakovec nad Ondavou za rok 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
• správu audítorky Ing. Marty Podolcovej z vykonania auditu individuálnej účtovnej
závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2018

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/i/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 9. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 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
• návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rakovec nad Ondavou
• zaslať do každej domácnosti list s upozornením na dodržiavanie VZN č. 1/2016 o
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
predovšetkým na dodržiavanie § 10 ods. 5: ,,Obec určuje na zber zmesového
komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby: 1 nádoba o objeme 110 l alebo 120
l pre 5 osôb v domácnosti. Ak má domácnosť viac ako 5 členov, má nárok na ďalšiu
nádobu v objeme 110 l alebo 120 l".

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/j/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 10. 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 občianskeho združenia Športom k zdraviu o odpustenie poplatku za prenájom
kultúrneho domu z dôvodu konania akcie ,,Teplákový ples 2020", ktorá sa uskutoční
01.02.2020
• žiadosť občianskeho združenia Športom k zdraviu o odpustenie poplatku za prenájom
telocvične z dôvodu konania stolnotenisového turnaja dňa 14.01.2020

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/k/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 10. 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
žiadosti darcov krvi Kvetoslavy Leškovej a Dušana Leška a na základe žiadosti
Adriany Mikulovej v zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

Uznesenie č. 6/l/2019
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou
zo dňa 13.12.2019
___________________________________________________________________________

K bodu 10. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Rakovec nad Ondavou podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

schvaľuje
• odmenu kronikárke obce Mgr. Mariane Ivanovej na rok 2020 vo výške 500 eur

Hlasovalo za:
6
Hlasovalo proti: 0

poslancov
poslancov

MVDr. Peter Olejník, starosta obce

V Rakovci nad Ondavou, dňa 13.12.2019

