ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 16. marca 2017
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

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

-

Ostatní prítomní:

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

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Separovaný zber
4. Jarné upratovanie
5. Zmena rozpočtu obce Rakovice na rok 2017
6. Zámer odkúpenia pozemkov
7. Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členom komisií Obce Rakovice
8. Rôzne
9. Diskusia
10. 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 sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je OZ
uznášaniaschopné. Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia
OZ, ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce
poslancov Ing. Júliusa Šmýkala a Radovana Bábika. O programe zasadnutia dal starosta
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
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U z n e s e n i e č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
odporúča
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach.
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:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Separovaný zber
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania, ktorý zaradil do programu na
podnet relácie o separovaní v RTVS. Táto relácia bežala v rádiu minulý týždeň. Jeden občan
našej obce do rádia telefonoval a písal. Starosta jeho vystúpenie v rádiu nepočul, ale dozvedel
sa o tom od iných občanov. Vo svojom vystúpení dotyčný občan uviedol svoje skúsenosti
v Obci Rakovice. Hovoril, že separuje dôslednejšie, je 26 vývozov komunálneho odpadu do
roka, keďže separuje, nebude mať naplnenú smetnú nádobu, stačilo by mu aj o polovicu
vývozov menej. S dcérou, ktorá býva v tej istej obci si chcú dať len 1 smetnú nádobu. Starosta
sľúbil, že kto bude separovať biologický odpad, bude mať lacnejší poplatok za smeti.
Poplatok bude platiť však ten istý ako minulý rok. Zakončil svoje vystúpenie tým, že má
vôbec význam separovať? Starosta hovorí, že nevie, či si občan všimol, že sme poplatok za
komunálne odpady navýšili oproti minulému roku. Tento poplatok vo výške 14,60 € na rok
sme vyberali 5 rokov od roku 2012, teda sme ho 5 rokov nemenili. Ak občania dôsledne
separujú papier, sklo, kovy, plasty, tetrapaky, biologický odpad, do nádob na komunálny
odpad nebude takmer čo dať. Čo ďalej? Ale sú aj také domácnosti, ktoré majú preplnené
smetné nádoby. Zberová spoločnosť nám nepomôže, nemajú také možnosti, aby nám odpad
vážili, fakturujú nám štvrťročne toľko nádob, koľko máme v obci vydaných. Tento údaj
štvrťročne aktualizujeme. V minulom roku v apríli sme riešili vstup do odpadovej
spoločnosti, ktorú zakladali obce Mikroregiónu nad Holeškou. My sme do nej nevstúpili,
nakoľko sme riešili svoj projekt na získanie finančných prostriedkov na zberný dvor. Táto
odpadová spoločnosť existuje, ale nefunguje, lebo nedostali financie z projektu. Obce
združené v Mikroregióne nad Holeškou plánujú rozbehnúť odpadovú spoločnosť.
S príchodom nového zákona o odpadoch vznikli problémy s platbami. Od 1.7.2016 obce
neplatia zberovým spoločnostiam za vývoz separovaného odpadu, ale novovzniknuté
spoločnosti tzv. OZV, organizácie zodpovednosti výrobcov. Výrobcovia však neplatia OZVčkam a teda ani OZV-čka neplatia zberovým spoločnostiam. Poslanec Bábik hovorí, aby sa
zaviedol nejaký žetónový systém, občan pre vývoz by si išiel zakúpiť žetón. Musí byť však
dohoda medzi obcou a zberovou spoločnosťou. Je potrebné jednať so zberovou spoločnosťou,
v našom prípade Mariusom Pedersenom. Poslanec Ing. Baracka hovorí, že keby sme si aj my
sami cez zberovú spoločnosť vyvážali, prídeme o množstevnú zľavu na uložení odpadov.
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Poslanci sa zhodli na tom, že v prvom rade sú potrebné spoločné rokovania so zberovou
spoločnosťou. Ďalej starosta obce navrhol poslancom, či by sme teraz do odpadovej
spoločnosti nevstúpili, a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
vstup Obce Rakovice do „Združenia obcí Holeška pre triedený zber a nakladanie s odpadmi“.
Bod 4. Jarné upratovanie
Pomaly sa nám začala jar a občania sa pýtajú, či sa budú drviť konáre. Starosta hovorí, že tak
ako na jeseň ani teraz kontajnery po obci nebudú. Zberné miesto je otvorené vždy v sobotu od
8:00 do 10:00 hodiny a v pracovných dňoch sa dá s pracovníkmi dohodnúť. Drviť budeme
pred domami občanov. Veľkonočné sviatky sú až v polovici apríla, preto by sme mohli dať
jarné upratovanie a drvenie na posledný marcový týždeň, nakoľko sa nám jar už rozbieha.
Starosta navrhuje, či by sme nezakúpili prenosný drvič, ktorý by sa buď občanom prenajímal,
prípadne by ho obsluhovali naši pracovníci, drvič by pracoval nezávisle od traktora, aby sa s
ním mohlo pracovať aj v záhrade. Náš traktor s drvičom sa nezmestí všade občanom do
záhrad. Cenová relácia na takýto prístroj sa pohybuje okolo 900 – 1000 eur. Poslanec Ing.
Šmýkal navrhuje preveriť ponuky na trhu, zatiaľ však už k jarnému upratovaniu stroj
nekupovať. Starosta dal jarnom upratovaní hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
jarné upratovanie v Obci Rakovice od 25. marca do 31. marca 2017 s drvením konárov
a haluzoviny pred domami občanov a odvozom biologického odpadu.
Bod 5. Zmena rozpočtu obce na rok 2017
Účtovníčka obce p. Mária Konopová predložila poslancom na schválenie návrh na zmenu
rozpočtu (tvorí prílohu zápisnice), v ktorom sa navyšuje príjem podielových daní podľa
prognózy na rok 2017 o sumu 33.471,00 eur. Starosta obce navrhuje o túto sumu navýšiť
kapitálové výdavky na investičné akcie obce v roku 2017. Starosta dáva o zmene rozpočtu
hlasovať.
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Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Rakovice na rok 2017 (tvorí prílohu zápisnice) rozpočtovým opatrením
č. 1/2017, ktorou sa rozpočet obce na rok 2017 zvyšuje v príjmovej i výdavkovej časti o sumu
33.471,00 eur.
Bod 6. Zámer odkúpenia pozemkov
6.1.
Starosta obce oboznámil poslancov, že pri odpredaji záhrady na hlavnej ceste občanom
Rakovíc a geometrickom zameraní pozemku sa zistilo, že časti vybudovaného chodníka popri
ceste zasahujú aj do pozemkov občanov vlastniacich záhrady vedľa hlavnej cesty p. č. 10.
Starosta navrhuje dať vypracovať geometrický plán na zameranie pozemkov chodníka po
ploty občanov. Budeme sa snažiť vysporiadať pozemky, ktoré zasahujú do chodníka. Starosta
vyzýva poslancov, aby sa vyjadrili k vysporiadaniu pozemkov. Ing. Šmýkal hovorí, že by sa
to malo vysporiadať. Aj Ing. Baracka hovorí, že je potrebné to mať na poriadku a navrhuje
schváliť zámer odkúpenia pozemkov od občanov za cenu 5,00 eur za 1 m2 podľa
vypracovaného geometrického plánu. Starosta dáva hlasovať za zámer odkúpenia pozemkov
od občanov na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom na vybudovanom chodníku
popri hlavnej ceste za cenu 5,00 eur za 1 m2.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zámer odkúpenia pozemkov od občanov na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemkom na
vybudovanom chodníku popri hlavnej ceste za cenu 5,00 eur za 1 m2.
6.2.
Starosta obce oboznámil poslancov, že dňa 16.3.2017 nám bola e-mailom zaslaná žiadosť
občana Martina Kerháta o odpredaj časti pozemku p. č. 17 v k. ú. Rakovice z dôvodu
prístavby k rodinnému domu s. č. 17 postaveného na parcele č. 16/2. Pozemok p. č. 17 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 je vo vlastníctve obce Rakovice. Žiadateľ má
záujem odkúpiť časť parcely po existujúcu vodovodnú šachtu, bude sa jednať o cca 40 m2. Po
schválení zámeru odkúpenia pozemku by si dali vyhotoviť geometrický plán na zameranie
pozemku. Obec bude predávať majetok podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa §
9a ods. 8e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pri predaji uvedenej časti pozemku
inej osobe, by sa vlastník pozemku p. č. 16/2 k svojej nehnuteľnosti nedostal. Poslanec Ing.
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Šmýkal navrhuje prevod majetku obce – predaj časti pozemku žiadateľovi za cenu 5,eur za 1 m2. Starosta dal o jeho návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 14/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zámer predaja časti pozemku p. č. 17 – zastavané plochy a nádvoria o veľkosti cca 40 m2
podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a ods. 8e) z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za cenu 5,00 eur za 1 m2 žiadateľovi Martinovi Kerhátovi, Rakovice č. 17.
Bod 7. Zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obce Rakovice
7.1.
Poslancom OZ bol predložený návrh na zmeny v zásadách v odmeňovaní poslancov,
predsedov a členov komisií. Problém je v odmeňovaní členov a predsedov komisií, mali by
sme určiť presnejšie pravidlá. V návrhu ne zmenu sa navrhuje určiť 10,00 eur odmenu členovi
komisie za 1 zasadnutie komisie, 15,00 eur predsedovi komisie za 1 zasadnutie. Je potrebné
určiť termín predloženia zápisníc a prezenčných listín zasadnutia komisie, navrhujeme do 15.
decembra kalendárneho roka, nakoľko na základe predloženej zápisnice a prezenčnej listiny
môže byť členom a predsedom komisie vyplatená odmena. Odmena členom a predsedom
komisie bude vyplatená 1x za rok, to aj v zásadách zostáva. Starosta dal o zásadách
odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií hlasovať, účinnosť zásad bude od
01.04.2017.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 15/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov komisií Obce Rakovice platné od
01.04.2017.
7.2.
Jeden z dôvodov na zmenu zásad bol aj ten, že v minulom roku – v roku 2016 neboli
schválené odmeny členom komisie bezpečnosti a verejného poriadku, nakoľko nebolo
zosumarizované koľko mali v roku 2016 zasadnutí komisie. Dodatočne je potrebné
prerokovať odmeny za rok 2016 pre uvedenú komisiu. V roku 2016 zasadali 3 krát,
navrhujeme odmenu členom komisie vyplatiť odmenu za 1 zasadnutie 10,00 eur a predsedovi
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komisie 15,00 eur za 1 zasadnutie. Starosta dal o návrhu odmien členom
a predsedovi komisie bezpečnosti a verejného poriadku za rok 2016 hlasovať.

komisie

Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 16/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
vyplatiť odmeny členom komisie bezpečnosti a verejného poriadku 30,00 eur a predsedovi
komisie 45,00 eur za rok 2016.
Bod 8. Rôzne
8.1.
Poslanec Ing. Šmýkal sa pýta, či tento rok nezvoláme verejnú schôdzu občanov, nakoľko sme
v minulom roku povedali, že ju budeme robiť každé 2 roky. Poslanci sa zhodli na tom, že ju
urobíme v sobotu 1.4.2017 o 15,00 hodine v Strednej odbornej škole v Rakoviciach. Starosta
dal o návrhu Ing. Šmýkala hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 17/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zvolať verejnú schôdzu občanov dňa 1.4.2017 o 15,00 hodine v SOŠ v Rakoviciach.
8.2.
Starosta oboznámil poslancov, že mal dotaz od obyvateľky našej obce o zriadenie služby na
internetovej stránke obce „virtuálny cintorín“. Firma TOPSET SOLUTIONS s.r.o.
prevádzkuje stránku www.cintoriny.sk, kde možno o.i. virtuálne "položiť kvety" alebo
"zapáliť sviečku". Mohli by sme túto otázku riešiť aj napríklad na verejnej schôdzi. Ing.
Baracka hovorí, že nevieme zatiaľ koľko by táto služba stála, ale cintorín je pietne miesto, na
ktoré sa chodí osobne, nie virtuálne. Ostatní poslanci vyjadrili podobný názor a navrhli
neschváliť službu na internetovej stránke obce.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
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U z n e s e n i e č. 18/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
neschvaľuje
zriadenie služby na internetovej stránke obce „virtuálny cintorín“.
8.3.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že do roku 2015
Treskoňová. Už ale jej zdravotný stav nedovoľuje, aby v tejto
obce vyzval poslancov, aby do budúceho zastupiteľstva zistili,
funkciu, prípadne ho oslovili. Poslanec Bábik povedal, že sa
Bábikovej.

písala kroniku pani Klára
práci pokračovala. Starosta
kto by bol vhodný na túto
spýta jeho manželky Jany

8.4.
Poslanec Ing. Baracka povedal, že na hlavnej ceste pred domom pani Jurákovej je pri poklope
kanalizácie diera, ktorá sa nachádza hneď vedľa cesty. Starosta povedal, že to preverí a pošle
tam pracovníkov zasypať jamu.
8.5.
Poslanec Bábik hovorí, že chodník na hlavnej ceste pri novostavbe rodinného domu
Dominiky Kozákovej bol poškodený nákladným autom. Je treba upozorniť stavebníka, aby
chodník dal do pôvodného stavu.
8.6.
Ďalší dotaz bol na osvetlenie prechodu cez hlavnú cestu. Poslanec Bábik povedal, že je tam
potrebné dať špeciálne lampy. Starosta povedal, že sa dá vyhotoviť projekt.
8.7.
Kontrolórka obce Ing. Duračková upozornila na to, že zelený pás popri ceste pri kostole je
v hroznom stave od áut. Je potrebné túto otázku otvoriť aj na verejnej schôdzi.
Bod 9. Diskusia
Nikto z poslancov sa do diskusie neprihlásil.
Bod 10. 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:

Ing. Július Šmýkal

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

Radovan Bábik

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

