ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 24. januára 2017
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

Ing. Ján Baracka
Anna Magalová
Monika Masárová
Ing. Július Šmýkal

-

Neprítomní poslanci OZ
Ostatní prítomní:

- Radovan Bábik

Ing. Lucia Duračková – kontrolórka obce
Jarmila Chnápková - zapisovateľka
Mária Konopová - účtovníčka

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Zmluva o zložení finančnej zábezpeky (kaucie)
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Nemocnica A.Wintera Piešťany
Rôzne
Diskusia
Záver

Rokovanie:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Dušan Daloš. Starosta obce
konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného
zastupiteľstva, čím je OZ uznášaniaschopné, chýba poslanec Radovan Bábik. Ďalej starosta
oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý poslanci obdržali na
pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Annu Magalovú
a Moniku Masárovú. O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
odporúča
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach.
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Bod 2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ previedol starosta obce p. Dušan Daloš.
Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 2/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Zmluva o zložení finančnej zábezpeky (kaucie)
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Poslanci obdržali v materiáloch
k zasadnutiu aj písomný materiál, v ktorom bol návrh zmluvy o zložení finančnej zábezpeky –
kaucie medzi zložiteľom zábezpeky: Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou, s.r.o.,
Kostolné, a prijímateľom zábezpeky: spoločnosťou Rakovice s.r.o. Spoločnosťou Rakovice
s.r.o. sme sa zaoberali už dlhšiu dobu. Na zasadnutí OZ dňa 13.12.2016 sa schválilo
uznesenie o predčasnom vyplatení nájmu skládky KOS Kostolné vo výške zostatkovej
účtovnej ceny majetku spoločnosti Rakovice s.r.o. ku dňu 31.12.2016. Avšak táto formulácia
finančnej transakcie je nesprávna, preto je potrebné formulovať finančnú transakciu správne.
Táto finančná zábezpeka – kaucia bude započítavaná vo faktúrach vystavených spoločnosťou
Rakovice s.r.o. za nájom pozemkov, za ostatné náklady podľa platných zmlúv uzatvorených
medzi spoločnosťou Rakovice s.r.o. a Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Zostatková
cena majetku Rakovice s.r.o. ku dňu 31.12.2016 tvorí čiastku 117.321,11 €. Kontrolórka obce
Ing. Duračková po preštudovaní zmluvy navrhuje schváliť zloženie kaucie vo výške
118.000,00 € a zároveň schváliť aj zmluvu o zložení finančnej zábezpeky. Starosta dal
o návrhu zloženia finančných prostriedkov – kaucie vo výške 118.000,00 € a zmluvy o
zložení kaucie hlasovať
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 3/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zloženie kaucie v sume 118.000,00 € na účet spoločnosti Rakovice s.r.o. za účelom
zabezpečenia akýchkoľvek terajších či v budúcnosti vzniknutých finančných nárokov
spoločnosti Rakovice s.r.o. voči Kopaničiarskej odpadovej spoločnosti s.r.o. vrátane,
prípadného nároku na náhradu škody, či nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 4/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zmluvu o zložení finančnej zábezpeky (kaucie) medzi zložiteľom zábezpeky: Kopaničiarskou
odpadovou spoločnosťou, s.r.o., Kostolné, a prijímateľom zábezpeky: spoločnosťou Rakovice
s.r.o.
Bod 4. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov – Nemocnica A.Wintera Piešťany
Obci Rakovice bola dňa 9.1.2017 doručená žiadosť Nemocnice A. Wintera Piešťany
o poskytnutie finančných prostriedkov na kúpu detského anesteziologického prístroja pre
chirurgickú operačnú sálu. „Nákupná cena detského anesteziologického prístroja je 28.000,00
eur. Vzhľadom na počet miest a obcí v piešťanskom regióne (27) by na každého pripadala
čiastka 1.000,00 eur“- píše sa v liste. Avšak prijali by finančný dar v akejkoľvek výške.
Poslanec Ing. Baracka hovorí, že je to vydieranie, útočenie na city poslancov, lebo potrebujú
v nemocnici prístroj pre deti. Je všeobecne známe, že nemocnice sú zadlžené. Všetci si
platíme odvody do zdravotného poistenia, či už zamestnaní občania alebo zamestnávatelia.
Prečo majú obce zo svojich rozpočtov suplovať štát? Ing. Šmýkal hovorí, že ako rovnako
rozdelili potrebu finančných prostriedkov medzi obce a mestá. Mesto s 20000 obyvateľmi sa
so svojimi rozpočtami nemôže porovnávať s malými obcami s 500 obyvateľmi, napríklad ako
sme aj my. Aj ostatní poslanci vyslovili nesúhlasné stanovisko k tejto žiadosti. Poslanec Ing
Baracka navrhuje neschváliť žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov nemocnici A.
Wintera na kúpu prístroja a neposkytnúť finančné prostriedky. Starosta dal o tomto návrhu
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 5/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
neschvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na základe žiadosti vedenia nemocnice A. Wintera n.o.
v Piešťanoch.
Bod 5. Rôzne
5.1.
Žiadosť o príspevok na detský karneval
Starosta obce oboznámil poslancov, že sme obdržali žiadosť od Slovenskej rady
Rodičovských združení pri ZŠ Rakovice o príspevok na detský karneval. Termín
uskutočnenia karnevalu je 11.2.2017. Ing. Šmýkal navrhuje, aby sme tak ako každý rok
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zakúpili bicykel. Je to už tradícia a pre deti zaujímavá cena. Navrhuje zakúpiť bicykel
v hodnote do 300,00 eur. Nie je vhodné zakúpiť detský bicykel, deti rastú a dajú sa kúpiť
bicykle, ktoré sa veľkosti detí prispôsobia. Ostatní poslanci súhlasia s jeho návrhom. Starosta
dáva hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zakúpiť do tomboly na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 11.2.2017 v základnej škole,
vecnú cenu - bicykel v hodnote do 300,00 eur.
5.2.
Obecná zabíjačka
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či budeme aj tento rok poriadať obecnú
zabíjačku. Povedal, že má prísľub na sponzorské získanie jednej ošípanej. Dňa 11.2.2017 je
karneval v základnej škole, od mäsiara Jána Burdu má informácie, že by mal voľný termín
4.2. a 25.2.2017. Termín jarných prázdnin je od 20.2. do 24.2.2017 pre Trnavský kraj.
V termíne 4.2.2017 nemôžu hasiči, preto nám zostáva termín na 25.2.2017. Organizačne bude
zabíjačku zabezpečovať DHZ Rakovice. S podávaním zabíjačkových špecialít sa začne
po 14:00 hodine, aby sa stihli pripraviť všetky zabíjačkové špeciality. Zabíjačka sa uskutoční
na dvore miestneho pohostinstva. Každá z podávaných špecialít sa bude predávať v cene 1,euro. Starosta dal o uskutočnení akcie obecnej zabíjačky hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť dňa 25.2.2017 na dvore miestneho pohostinstva v Rakoviciach obecnú zabíjačku
s podávaním zabíjačkových špecialít od 14,00 hodiny, ktorú bude organizačnej zabezpečovať
DHZ Rakovice.
Bod 6. Diskusia
6.1.
Starosta oboznámil poslancov, že tí občania, ktorí sa nezúčastnili školenia ku kompostérom
v roku 2016 (boli 3 termíny), môžu prísť na školenie dňa 28.1.2017, v sobotu o 14:00 hodine
na obecný úrad v Rakoviciach.
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6.2.
Starosta oboznámil poslancov, že nájomníci bytoviek č. 209 a 210 sa sťažujú na vlhkosť
v bytoch. Je potrebné s tým niečo robiť. Príde firma na meranie vlhkosti, ak bude potrebné,
budeme musieť tam zabezpečiť prístroj na odstránenie vlhkosti.
6.3.
Starosta oboznámil poslancov, že dňa 31.3.2017 končí funkčné obdobie riaditeľa ZŠ s MŠ
Rakovice. Dňa 19.1.2017 bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Rakovice,
oznámenie bolo zverejnené na internetovej stránke obce Rakovice www.rakovice.sk, na
úradnej tabuli pred obecným úradom a 20.1.2017 bol oznam o výberovom konaní uverejnený
v týždenníku A.B. Piešťany pre Slovensko. Oznámenie o výberovom konaní bolo zaslané aj
Rade školy pri ZŠ s MŠ Rakovice.
Bod 7. Záver
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky ani dotazy, starosta obce p. Dušan Daloš
program rokovania ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Overovatelia zápisnice:

Zápisnicu zapísala:

Anna Magalová

.............................................

Monika Masárová

..............................................

Jarmila Chnápková

.............................................

Dušan Daloš
starosta obce

