
Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 22. 5. 2020 v zasadačke obecného úradu 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny                    Neprítomní: O. Naščáková, I. Radyk 
 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Michal Martaus, Bc. Ján Potocký 
 
Zapisovateľka: Bc. Anna Fedorišinová 
 
 
Program rokovania:  
 
1. Otvorenie zasadnutia, schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Správa o kontrolnej činnosti 
4. Zriadenie kontrolnej komisie, určenie počtu jej členov a vymedzenie jej úloh 
5. Folklórne slávnosti 2020 
6. Informácia o pripravovaných investičných zámeroch obce 
7. Rôzne  
 
 
 
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  Ing. Michala Martausa a Bc. Jána Potockého.  Za zapisovateľku bola navrhnutá  
Bc. Anna Fedorišinová, čo bolo poslancami obecného zastupiteľstva jednohlasne schválené.  
 
2.  V druhom bode programu starosta MVDr. Peter Olejník informoval poslancov o splnených 
a nesplnených uzneseniach a  úlohách: 

 list s upozornením  na dodržiavanie VZN obce č. 1/2016  o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  (dodržiavanie počtu 
a objemu nádob na vývoz komunálneho odpadu schválených pre domácnosť) 
(Uznesenie č. 6/1/2019 zo dňa 13.12.2019)                                  –        splnené 
 

 osvetlenie školského dvora (Zápisnica zo dňa 13.12.2019, bod 10) – na základe 
rozhovoru s riaditeľkou školy PaedDr. J. Lehotayovou si osvetlenie školského dvora 
zabezpečí ZŠ s MŠ, 
 
 

 osvetlenie na rohu pri bytovke s. č. 3 (Zápisnica zo dňa 13.12.2019, bod 10) – 
k osvetleniu je potrebné osadiť nový stĺp                                     -         nesplnené 
 

 zakúpiť nové knihy pre deti aj dospelých do školskej knižnice (Zápisnica zo dňa 
13.12.2019, bod 10) – Obec Rakovec nad Ondavou má schválený nenávratný finančný 
príspevok na vybudovanie a zlepšenie technického stavu učební ZŠ s MŠ. V rámci 
tohto príspevku možno 7000,- € použiť na vybavenie knižnice     -         splnené 
 
 
 

Strana 1 z 5 



 rošt na uličku pri Minárových (s.č. 66) – je zatiaľ neosadený (Zápisnica zo dňa 
13.12.2019, bod 10)                                                                -        nesplnené 
 

 prekrytie rigolu pri obecnom úrade a pri býv. firme Rakso – stretnutie so Správou ciest 
sa z dôvodu prijatých opatrení proti zamedzeniu šírenia koronavírusu  neuskutočnilo 
(Zápisnica zo dňa 13. 12. 2019, bod 10)                                 -        nesplnené 
 

 umiestnenie dopravného zrkadla pri východe z uličky od M. Fedorišina – zatiaľ 
neosadené (Zápisnica zo dňa 21.6.2019, bod 9)                      -        nesplnené 

 
Informácie o splnených a nesplnených uzneseniach a úlohách vyplývajúcich 
z predchádzajúcich zápisníc obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.  
 
3. Ako tretí bod programu bola prerokovaná Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za rok 2019 (príloha č. 1). Poslanci obecného zastupiteľstva k predmetnej správe nemali 
žiadne pripomienky. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 obecné zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie. 
 
4. Ako štvrtý bod programu bolo rokovanie o zriadení dočasnej kontrolnej komisie, určenie 
počtu jej členov a vymedzenie jej úloh. Na preklenutie času, počas ktorého nemôže hlavná 
kontrolórka obce vykonávať svoju funkciu (práceneschopnosť a materská dovolenka), sa 
zriaďuje dočasná kontrolná komisia obce Rakovec nad Ondavou.  Za členov starosta obce 
navrhol poslancov: Radoslav Šuhajda, Marek Bakajsa, Juraj Leško. 
Zároveň navrhol, aby dočasná kontrolná komisia bola dodatočne doplnená o štvrtého člena 
s ekonomickým vzdelaním, ktorého majú vybrať menovaní poslanci (členovia kontrolnej 
komisie).  
 
Dočasná kontrolná komisia je zriadená do opätovného nástupu hlavného kontrolóra do 
zamestnania (do skončenia materskej dovolenky). 
Dočasná kontrolná komisia bude plniť úlohy plynúce z funkcie hlavného kontrolóra, a to 
najmä: 

 vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019, 
 kontrola finančných operácii obce, 
 stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023, 
 kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri nakladaní s majetkom 

obce, 
 kontrola zákonnosti prijímania VZN, uznesení, plnenie úloh starostu obce, 
 správa z kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 
Po diskusii obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zriadenie dočasnej kontrolnej komisie 
v zmysle par. 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – do opätovného nástupu 
hlavného kontrolóra do zamestnania (do skončenia materskej dovolenky). Za členov komisie 
boli schválení traja poslanci – Radoslav Šuhajda, Marek Bakajsa, Juraj Leško, pričom štvrtý 
člen komisie s ekonomickým vzdelaním bude schválený dodatočne. Vymedzené úlohy 
dočasnej kontrolnej komisie boli rovnako jednohlasne schválené.  
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5. Piaty bod programu – Folklórne slávnosti 2020. Vzhľadom na opatrenia, prijaté v súvislosti 
so šírením nákazy koronavírusu starosta obce navrhol zrušiť tohtoročné folklórne slávnosti. 
Zároveň upozornil na zníženú výšku podielových daní pre obec, čím by sa rozpočet na 
folklórne slávnosti značne zmenšil. Prebehla diskusia, v rámci ktorej sa poslanci dohodli, že 
pozvaných účinkujúcich  opätovne oslovíme v roku 2021. Po diskusii prebehlo hlasovanie a 
zrušenie folklórnych slávnosti bolo jednohlasne schválené.  
 
6. Informácia o pripravovaných investičných zámeroch obce – Starosta obce MVDr. Peter 
Olejník informoval poslancov OcZ o plánovaných investíciách v obci: 

a)  Rekonštrukcia plynových kotlov v základnej škole a materskej škôlke – Obci Rakovec 
nad Ondavou boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 30 000,- € na odstránenie 
havarijného stavu plynových kotolní v ZŠ s MŠ.  

b)  Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ s MŠ (dielne, jazyková učebňa, knižnica, 
učebňa biológie a chémie,...) –  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
schválilo obci nenávratný finančný príspevok vo výške 116 990,31 €  na projekt: 
„Vybudovanie a zlepšenie technického stavu učební ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 
2“ Celkové výdavky projektu sú schválené vo výške 123 147,69 €.( Dotácia 
116 990,31 €, spoluúčasť obce pri financovaní vo výške 5% - 6157,38 ). 

c)  Park pri mlyne – poslancom obecného zastupiteľstva bola  predstavená vizualizácia 
plánovaného parku pri mlyne. Tento projekt bude financovaný z fin. prostriedkov 
obce, získaných za výrub drevín, vedených na samostatnom účte.  

d)  Čiastočná rekonštrukcia obecnej komunikácie – uličky pri p. Mikitovičovi, č.d. 349 
a pokládka asfaltu na vysprávky po výkopových prácach pri realizácii kanalizácie na 
obecnej komunikácii – uličke pri J. Sabolovi, č.d. 170. Finančné prostriedky 
v predpokladanej výške 20 000,- budú použité z rezervného fondu, čo bolo poslancami 
OcZ jednohlasne schválené. 

e)  Rekonštrukcia chodníka pri materskej škôlke – je vyhlásená nová výzva Úradu 
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v rámci ktorej sa odošle  nová 
žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov na rekonštrukciu chodníka pri materskej 
škôlke. 

f) Vodozádržné nádrže  - starosta obce navrhol vypracovať projekt na vodozádržné nádrže 
na obecnom pozemku – na parc. č. C 3637/2 (za A. Bakajsom, č.d. 60)   

 
Informácie o pripravovaných investičných akciách obce poslanci OcZ zobrali na vedomie 
a schválili čerpanie rezervného fondu vo výške 20 000,- na čiastočnú rekonštrukciu miestnej 
komunikácie – uličky pri p. Mikitovičovi, č.d. 349 a asfaltovanie vysprávok po výkopových 
prácach na obecnej komunikácii – uličke pri J. Sabolovi. 
 
7. V bode Rôzne:  

     a) Starosta oboznámil poslancov so žiadosťami darcov krvi – Mgr. Sylvie Hredzákovej, 
Igora Radyka, Petra Bezeka, Dušana Marjova, Dušana Leška a Kvetoslavy Leškovej. 
Žiadatelia ako dlhoroční darcovia krvi žiadajú o odpustenie poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.  Obecné zastupiteľstvo v zmysle par. 82 ods. 3 
zákona č. 582/2004 Z.z. o obecnom zriadení (zmiernenie tvrdosti zákona) žiadostiam 
vyhovelo a odpustenie poplatku pre menovaných žiadateľov jednohlasne schválilo. 

 
     b) Starosta oboznámil poslancov o sťažnosti p. PaedDr.  PhDr. Jenčíkovej na chov oviec 

pri rodinnom dome č. 282 (príloha č.2). Sťažnosťou sa majú zaoberať členovia 
Komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia v zložení: František 
Bezek, Peter Bakajsa a Ing. Michal Martaus. Ďalší členovia komisie  (R. Šuhajda a M. 
Bakajsa) budú pri riešení tejto sťažnosti vylúčení – z dôvodu blízkych príbuzenských 
vzťahov. 
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     c) Starosta MVDr. P. Olejník oznámil poslancom, že predseda JRD Rakovec, družstvo -  

Ing. Martin Sojka má záujem stretnúť sa s poslancami obecného zastupiteľstva, za 
účelom možnej spolupráce obce a  družstva. Termín stretnutia bol dohodnutý na piatok 
– 29.5.2020 o 18:00 v zasadačke obecného úradu. 

 
     d) Starosta  oboznámil poslancov s problematikou pri výstavbe GVP. V súčasnej dobe 

prebieha územné konanie, pri ktorom podala námietku vlastníčka susedného pozemku 
– p. Hornungová.  Pán Gerboc zo spoločnosti GVP, spol. s r.o. Humenné má záujem 
konzultovať problematiku aj s poslancami obecného zastupiteľstva.  

 
     e) Ukončenie prevádzkovania pizzérie CUPIKA – starosta informoval poslancov o zámere 

p. Eliášovej ukončiť prevádzkovanie pizzérie. Poslanci o problematike diskutovali. Po 
vypovedaní zmluvy s p. Eliášovou sa vyhlási verejná súťaž na prenájom priestorov 
pizzérie. 

 
     f) Poslanec R. Šuhajda položil otázku, kedy sa ukončí úprava horných priestorov materskej 

škôlky. Starosta odpovedal, že z dôvodu zníženia podielových daní pre obec navrhuje 
s úpravami počkať.  Zároveň oznámil, že z tohto dôvodu sa nebude realizovať ani 
plánované ihrisko v materskej škôlke. 

  
     g) Poslanec Peter Bakajsa upovedomil starostu, že bradlá na fitnes ihrisku pri futbalovom 

ihrisku sú príliš vysoko. Starosta odpovedal, že bradlá sa môžu znížiť. 
 
     h) Poslanec J. Potocký upozornil na pozemok pod pizzériou, ktorý je potrebné pokosiť. 

Starosta to zobral na vedomie, zároveň podotkol, že uvedený pozemok je dvakrát do 
roka mulčovaný.  

 
     ch) Poslanec F. Bezek navrhol vyzvať p. Hricovú (majiteľku dvora pri rod. dome č. 344) 

na vyčistenie pozemku. Starosta to zobral na vedomie, p. Hricová bude vyzvaná. 
 
 
     i) K zasadnutiu obecného zastupiteľstva pristúpila Bc. Eva Eliášová – konateľka 

spoločnosti Pekáreň ILaS – 108, s.r.o., s ktorou má obec  uzatvorenú Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov  (pizzéria CUPIKA).  Pani Eliášová oznámila poslancom, že 
chce ukončiť prevádzkovanie pizzérie, zároveň im oznámila, že z ekonomických 
dôvodov je nútená ukončiť celú svoju podnikateľskú činnosť.  Z tohto dôvodu navrhuje 
vypovedať Zmluvu o nájme nebytových priestorov zo dňa 3.9.2018, a to dohodou ku 
dňu 31.5.2020.  
Pani Eliášová zároveň navrhla prepísať energie na obec, s čím obecné zastupiteľstvo 
jednohlasne súhlasilo. Poslanec Marek Bakajsa položil p. Eliášovej otázku ohľadom 
zariadenia v pizzérii. P. Eliášová odpovedala, že zariadenie patrí Ilasu. Zariadenie 
(okrem chladničky a výčapu) by mohlo zostať v priestoroch pizzérie, pričom ho bude 
môcť používať ďalší nájomca. 
Ohľadom preberenia zariadenia sa poslanci obecného zastupiteľstva  dohodli na 
stretnutí so spoločnosťou ILaS a p. Eliášovou – a to vo štvrtok 28.5.2020 o 16:00 hod.  

 
Po diskusii prebehlo hlasovanie.  Hlasovaním obecné zastupiteľstvo prijalo návrh p. 
Eliášovej a Dohodu o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov ku dňu 
31.5.2020 jednohlasne schválilo.   
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P. Eliášová opustila zasadaciu miestnosť. Rokovanie obecného zastupiteľstva pokračovalo. 
 

 
     j) Poslanec R. Šuhajda upozornil na zle fungujúci rozhlas. Starosta upovedomil poslancov, 

že rozhlas nie je určený na dlhodobé hranie. Pri dlhodobom vysielaní relácie bude 
potrebné zapnúť aj verejné osvetlenie, na ktoré je napojený zdroj rozhlasu. Zároveň však 
uviedol, že zdroj rozhlasu sa bude opravovať. 

 
     k) Poslanec M. Martaus položil otázku, prečo vymenené svetlo verejného osvetlenia v obci 

pri p. Juhásovi je inej farby. Starosta vysvetlil, že v obci je vymenených cca 20 svetiel.  
Do nefunkčných svetiel sa   dávajú žiarovky, ktoré by mali mať dlhšiu životnosť, no 
majú inú farbu svetla než pôvodné.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Anna Fedorišinová 
 
V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.5.2020 
 
 
Overovatelia zápisnice:   ............................... ................................................................ 
 
 
    ................................ ................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
       MVDr. Peter Olejník 
               starosta obce 
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   Uznesenie č. 1/a/2020  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 22.5.2020 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
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: Ing. Michal Martaus, Bc. Ján Potocký 
- zapisovateľku zápisnice: Bc. Anna Fedorišinová 
- program rokovania 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hlasovalo za:       7          poslancov 
Hlasovalo proti:   0          poslancov 
 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa:  22. 5. 2020 



   Uznesenie č. 1/b/2020  
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 22.5.2020  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
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 uzneseniach 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hlasovalo za:          7       poslancov 
Hlasovalo proti:      0       poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.5.2020 



   Uznesenie č. 1/c/2020  
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 22.5.2020  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  _3. Správa o kontrolnej činnosti v roku 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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2019 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hlasovalo za:           7      poslancov 
Hlasovalo proti:       0      poslancov 
 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.5.2020 



   Uznesenie č. 1/d/2020  
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 22.5.2020  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  4. Zriadenie kontrolnej komisie, určenie počtu jej členov a vymedzenie jej úloh  
 
 

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

 
 

 
schvaľuje 

 
 

- zriadenie dočasnej kontrolnej komisie v zmysle par. 15 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení – do opätovného nástupu hlavného kontrolóra do zamestnania (do 
skončenia materskej dovolenky), 
 

- počet členov dočasnej kontrolnej komisie: 4 
v zložení:  Radoslav Šuhajda, Marek Bakajsa, Juraj Leško 
(Štvrtý člen komisie s ekonomickým vzdelaním bude doplnený dodatočne). 
 

- úlohy dočasnej kontrolnej komisie: úlohy plynúce z funkcie hlavného kontrolóra obce, 
a to najmä: 

- vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu za rok 2019, 
- kontrola finančných operácií obce, 
- stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023, 
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

nakladaní s majetkom obce 
- kontrola zákonnosti prijímania VZN, uznesení, plnenie úloh starostu 

obce 
- správa z kontrolnej činnosti za rok 2020 

 

Hlasovalo za:         7        poslancov 
Hlasovalo proti:     0        poslancov 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.5.2020 



   Uznesenie č. 1/e/2020  
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 22.5.2020  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu: _5. Folklórne slávnosti 2020                             _____         ____________________ 
 
 

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

 
 
 
 

schvaľuje 
 
 

Zrušenie folklórnych slávností v roku 2020 z dôvodu zákazu Úradu verejného 
zdravotníctva SR usporadúvať hromadné podujatia v počte nad 100 osôb (opatrenia 
v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy koronavírusom) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Hlasovalo za:         7        poslancov 
Hlasovalo proti:     0       poslancov 
 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.5.2020 



   Uznesenie č. 1/f/2020  
Z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 22.5.2020  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
K bodu: _6. Informácia o pripravovaných investičných zámeroch 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 
 

Informácie o pripravovaných investičných akciách obce: 
- rekonštrukcia plynových kotlov v základnej škole a materskej škôlke (dotácia vo 

výške 30 000,- €) 
- rekonštrukcia odborných učební v ZŠ s MŠ (dotácia vo výške 116 990,31 €), 
- park pri mlyne, 
- čiastočná rekonštrukcia obecnej komunikácie – uličky pri p. Mikitovičovi, č.d. 349 

a asfaltovanie vysprávok po výkopových prácach na obecnej komunikácii – uličke pri 
J. Sabolovi, č.d. 170 (čerpanie rezervného fondu vo výške 20 000,- €) 

- rekonštrukcia chodníka pri materskej škôlke (zaslanie novej žiadosti), 
- vodozádržné nádrže na obecnom pozemku – parc. č. C3637/2 (za A. Bakajsom, č.d. 

60) 
 

a 
 

schvaľuje 
 

použitie rezervného fondu vo výške 20 000,-  na čiastočnú rekonštrukciu miestnej 
komunikácie – uličky pri p. Mikitovičovi, č.d. 349 a asfaltovanie vysprávok po výkopových 
prácach na obecnej komunikácii – uličke pri J. Sabolovi, č.d. 170. 
 
 
 

Hlasovalo za:          7       poslancov 
Hlasovalo proti:      0       poslancov 
 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa 22.5.2020 



   Uznesenie č. 1/g/2020  
z 1. rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Rakovec nad Ondavou 

zo dňa 22.5.2020  

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
K bodu  7. Rôzne:__ 
 

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

 
 

 
s c h v a ľ u j e  

 
a) odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe 

individuálnych žiadostí darcov krvi – Mgr. Sylvie Hredzákovej, Igora Radyka,  Petra 
Bezeka, Dušana Marjova, Dušana Leška a Kvetoslavy Leškovej v zmysle par. 82 ods. 
3 zákona č. 582/2004 Z. z. 

 
      b) Dohodu o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov ku dňu 31.5.2020,   

uzatvorenú medzi obcou Rakovec nad Ondavou a Pekárňou ILaS – 108, s.r.o., 
zastúpenou Bc. Evou Eliášovou. 

 
 

Hlasovalo za:          7       poslancov 
Hlasovalo proti:      0       poslancov 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                       MVDr. Peter Olejník, starosta obce 

 

 

 

 

V Rakovci nad Ondavou, dňa  22.5.2020 



 

 


