ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 30. mája 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

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Záverečný účet obce Rakovice za rok 2016
4. Zmena rozpočtu obce Rakovice k 30.5.2017
5. Odpredaj pozemku
6. Aktualizácia územného plánu obce Rakovice
7. Zriadenie vecného bremena
8. Separácia odpadov
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Rokovanie:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Dušan Daloš. V úvode zasadnutie
oboznámil starosta poslancov, že dňa 27.05.2017 náhle zomrel pán starosta z českých
Rakovíc p. Miroslav Sedláček vo veku nedožitých 70 rokov. Parte, ktoré nám zaslali
z českých Rakovíc, bolo preposlané aj poslancom. Posledná rozlúčka s p. Sedláčkom sa
uskutoční dňa 31.5.2017 o 9:30 hodine v krematóriu v Blatné v Českej republike. Náš starosta
sa nemôže pohrebu zúčastniť zo zdravotných dôvodov, ani nikto za obec nepôjde na pohreb.
Na e-mailovú adresu do Rakovíc sme zaslali kondolenciu. Ešte vo štvrtok volal p. Sedláček
na obecný úrad a v piatok volal s p. Dalošom, aby sme doriešili návštevu slovenských
Rakovíc do českých Rakovíc v dňoch 25.-27.8.2017. O jeho smrti sme v obecnom rozhlase
informovali aj našich občanov. Česť jeho pamiatke.
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 poslankyne Annu
Magalovú a Moniku Masárovú. O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
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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. 19/2017
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 okrem uznesenia č. 17/2017
zvolať verejnú schôdzu občanov dňa 1.4.2017 o 15,00 hodine v SOŠ v Rakoviciach. Schôdza
nebola zvolaná z dôvodu práceneschopnosti starostu.
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. 20/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené okrem uznesenia č. 17/2017.
Bod 3. Záverečný účet obce Rakovice za rok 2016
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Predložil poslancom návrh
záverečného účtu obce za rok 2016 (tvorí prílohu zápisnice). Tento návrh bol poslancom
doručený spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ. Starosta sa pýta poslancov, či majú nejaké
pripomienky k záverečnému účtu. Poslanec Ing. Baracka sa pýta, prečo ešte riešime
účtovníctvo a rozpočet obce za rok 2016. Kontrolórka obce Ing. Duračková vysvetlila, že
záverečný účet je zostavený a predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V záverečnom účte sa sumarizuje celý rok
z hľadiska účtovníctva a rozpočtovníctva, opisujú sa zmeny rozpočtu, plnenie príjmov
a výdavkov, hospodárenie obce a rozpočtovej organizácie – školy, vyčísli sa výsledok
hospodárenia. Poslanec Ing. Baracka poďakoval za vysvetlenie. Ing. Duračková vydala
k záverečnému účtu stanovisko, v ktorom konštatuje, že hospodárenie s finančnými
prostriedkami v roku 2016 bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2016, v súlade so
zmenami rozpočtu uskutočnenými v priebehu roka a s uzneseniami schválenými OZ
v priebehu roka 2016, ako aj v súlade s príslušnými právnymi normami. Kontrolórka obce
odporúča schváliť záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad. Starosta dal o záverečnom
účte hlasovať.
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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. 21/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
Záverečný účet obce Rakovice za rok 2016 bez výhrad.
Ďalej dal starosta obce hlasovať o tvorbe a čerpaní rezervného fondu.
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. 22/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 100 240,05 €.
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. 23/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 90 216,05 € na kapitálové výdavky v roku 2017.
Bod 4. Zmena rozpočtu obce k 30.05.2017
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2017 (tvorí prílohu
zápisnice). Do rozpočtu obce boli zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške 90 216,00
eur, ktoré navrhujeme použiť na kapitálové výdavky. Starosta dal o zmene rozpočtu 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
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U z n e s e n i e č. 24/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e
rozpočtové opatrenia starostu obce č. 2/2017 a 3/2017
b) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce Rakovice na rok 2017 (tvorí prílohu zápisnice) rozpočtovým opatrením
č. 4/2017, ktorou sa rozpočet obce na rok 2017 zvyšuje v príjmovej i výdavkovej časti o sumu
90.216,00 eur.
Bod 5. Odpredaj pozemku
5.1.
Na zasadnutí OZ dňa 16.3.2017 bola predložená žiadosť Martina Kerháta o odkúpenie časti
pozemku p. č. 17 z dôvodu prístavby k rodinnému domu s. č. 17. OZ uznesením č. 14/2017
schválilo zámer odpredaja pozemku o veľkosti cca 40 m2 za cenu 5,00 eur za 1 m2. Žiadateľ
Martin Kerhát dal vypracovať geometrický plán, na základe ktorého vzniká odčlenená parcela
p. č. 17/2 o veľkosti 41 m2, ktorú žiada odkúpiť. Zámer odpredaja majetku obce bol
zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 15.5.2017. Odôvodnenie predaja majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predávajúca nehnuteľnosť susedí s pozemkom, ktorého
výlučným vlastníkom je p. Martin Kerhát. Obec tento pozemok nepotrebuje pre vlastnú
potrebu. Uvedený pozemok ako samostatný pozemok nie je vhodný pre individuálnu bytovú
výstavbu rodinného domu vzhľadom k svojej veľkosti. Pre prístavbu rodinného domu s. č. 17,
o ktorú žiadateľ požiadal stavebný úrad, je vhodné a nevyhnutné spojenie pozemku p. č. 16/3
a odpredávaného pozemku p. č. 17/2 o výmere 41 m2. Umožní sa tak prístup na pozemok p. č.
16/3 a vytvorenie parkovacích miest potrebných k vybudovaniu vjazdu z nehnuteľnosti
na miestnu komunikáciu. Starosta dal o žiadosti 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. 25/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 8 písmeno e) odpredaj
pozemku p. č. 17/2 o výmere 41 m2 vlastníkovi nehnuteľnosti p. č. 16/3 Martinovi Kerhátovi,
trvale bytom Rakovice č. 17, za cenu 5,00 eur za 1 m2. Odôvodnenie predaja majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predávajúca nehnuteľnosť susedí s pozemkom,
ktorého výlučným vlastníkom je p. Martin Kerhát. Obec tento pozemok nepotrebuje pre
vlastnú potrebu. Uvedený pozemok ako samostatný pozemok nie je vhodný pre individuálnu
bytovú výstavbu rodinného domu vzhľadom k svojej veľkosti. Pre prístavbu rodinného domu
s. č. 17, o ktorú žiadateľ požiadal stavebný úrad, je vhodné a nevyhnutné spojenie pozemku
p. č. 16/3 a odpredávaného pozemku p. č. 17/2 o výmere 41 m2. Umožní sa tak prístup na
pozemok p. č. 16/3 a vytvorenie parkovacích miest potrebných k vybudovaniu vjazdu
z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu. Z tohto dôvodu Obecné zastupiteľstvo
v Rakoviciach rozhodlo o odpredaji pozemku p. č. 17/2 žiadateľovi Martinovi Kerhátovi.
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5.2.
Obec Rakovice obdržala žiadosť p. Zuzany Burdovej o odkúpenie ornej pôdy, parcela č.
789/2 registra E o výmere 3 915 m2. Z miestnej komunikácie nie je k nej žiadny prístup,
dostanú sa k nej len užívatelia pozemkov a záhrad pri rodinných domoch s. č. 110, 111 a 112.
P. Burdová žiada o odkúpenie pozemku z toho dôvodu, že vlastní koňa a potrebovala by mu
urobiť výbeh a prístrešok. Momentálne užíva pozemok so súhlasom Trnavského
samosprávneho kraja a Strednej odbornej školy v Rakoviciach. Aj keď obec momentálne
nepotrebuje uvedený pozemok pre vlastnú potrebu, nie je možné ho odpredať, nakoľko je
k nemu prístup len užívateľmi záhrad. Ing. Baracka navrhuje dať uvedený pozemok
žiadateľke do dlhodobého prenájmu na najviac 30 rokov za cenu 0,01 € za 1 m2 ročne. Ak by
žiadateľka súhlasila s prenájmom a uvedenými podmienkami, môže sa uzatvoriť nájomná
zmluva, avšak so zazmluvnenou podmienkou ukončenia zmluvného vzťahu jednou alebo
druhou stranou. Starosta dal o návrhu na neschválenie žiadosti odpredaja a schválenia
prenájmu pozemku 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. 26/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) n e s c h v a ľ u j e žiadosť Zuzany Burdovej o odkúpenie ornej pôdy zo dňa 27.4.2017,
b) s c h v a ľ u j e dlhodobý prenájom pozemku parcelné číslo 789/2 o výmere 3 915 m2
pani Zuzane Burdovej, bytom Rakovice č. 111, za cenu 0,01 € za 1 m2 ročne, najviac na
obdobie 30 rokov.
Bod 6. Aktualizácia územného plánu obce Rakovice
Obec Rakovice má platný územný plán obce, ktorý bol schválený v roku 2010. Územný plán
má charakter otvoreného dokumentu, ktorý by sa mal prispôsobovať aktuálnym vývojovým
trendom a požiadavkám užívateľov územia, za podmienky zachovania celkovej urbanistickej
koncepcie.
Obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Rakovice vyvolali požiadavky obce a
fyzickej osoby:
• požiadavka vlastníka pozemku na výstavbu rodinného domu na ploche medzi zastavaným
územím obce Rakovice a hranicou katastrálneho územia obce Borovce (na parcele
hraničiacou s obcou Borovce je postavený rodinný dom a na susednej parcele požiadali
vlastníci o stavbu rodinného domu, avšak stavebný úrad má pripomienky, nakoľko nie je táto
časť uvedená v územnom pláne ako plocha na individuálnu bytovú výstavbu)
• požiadavka obce na úpravu poradia výstavby v jednotlivých rozvojových plochách určených
na rozšírenie obytného územia (jednotlivé obytné zóny nie sú očíslované podľa poradia, akým
sa postupne zastavali – resp. ako vznikali)
• požiadavka obce na doplnenie návrhov cyklistických trás (pri budovaní cyklotrás vznikla aj
požiadavka občanov prepojiť mikroregión aj krížom cez polia po poľných cestách)
• vznik nového vtáčieho územia
Potreba obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce Rakovice ďalej vyplýva zo
skutočnosti, že v roku 2014 bol schválený nový územný plán regiónu Trnavský kraj.
Starosta dal o zmenách a doplnkoch č. 1 územného plánu obce Rakovice hlasovať.
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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. 27/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu Obce Rakovice.
Bod 7. Zriadenie vecného bremena
Vlastníci pozemku p. č. 714/3 požiadali o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu.
Táto parcela sa nachádza v susedstve s katastrálnym územím obce Borovce. Rokovania
ohľadom prípojok na inžinierske siete boli uskutočnené na mieste stavby. Na rokovaniach sa
zúčastnili majitelia nehnuteľnosti, starostovia obcí Borovce a Rakovice, projektant, zástupca
spoločnosti Obecná kanalizačná, s.r.o. a majiteľ susednej nehnuteľnosti na území obce
Borovce. Všetky prípojky na inžinierske siete sa nachádzajú na obecných pozemkoch, vlastné
prípojky si už budujú stavebníci sami. Z rokovaní vyplynulo, že najideálnejším riešením je
viesť prípojky inžinierských sietí na obecných pozemkoch či už v Obci Borovce alebo v Obci
Rakovice. Vlastníci nehnuteľnosti predkladajú geometrický plán, na ktorom je zobrazené
uloženie vodovodného a kanalizačného potrubia cez parcelu č. 10, ktorá je vo vlastníctve
Obce Rakovice. Účastníci sa dohodli, že vecné bremeno na uloženie týchto potrubí by sa
zriadilo zmluvou bezodplatne a ktorá bude zapísaná do katastra nehnuteľností. Poslanci so
zriadením vecného bremena súhlasili a starosta dal o uvedenom 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. 28/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
súhlas na položenie vodovodného a kanalizačného rozvodu a zriadenie vecného bremena,
ktoré sa týka pozemku p. č. 10 – zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 400 vo
vlastníctve Obce Rakovice, IČO: 00312916, v prospech vlastníkov nehnuteľnosti p. č. 714/3 –
ostatné plochy: Labuda Ľuboš, Fraňa Kráľa 1077/15, 922 03 Vrbové, a Búšová Katarína,
Borovce č. 310.
Bod 8. Separácia odpadov
Pri jarnom upratovaní, kedy sa pred nehnuteľnosťami drvili konáre a haluzovina, sa nám
pokazil drvič čo máme za traktorom. Zisťujeme aká by bola cena opravy alebo či nebudeme
musieť kúpiť nový. Traktor s príslušenstvom máme už od roku 2008. Chýba nám taký drvič,
čo by sme mohli požičiavať aj do domácností. Stále nám chýbajú kontajnery na separovaný
odpad. Už od minulého roku máme objednané kontajnery na tetrapaky a kovy, zatiaľ nám ich
nedodali. Naši pracovníci odoberajú z kontajnerov, lebo občania nám mechy s odpadom kladú
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aj vedľa kontajnerov. Máme tu podnety od občanov, aby sme občanov viac upozorňovali
na dôkladné triedenie odpadu a na stláčanie či už plastových fliaš, konzerv a obalov od mlieka
a džúsov. Nestlačeným odpadom sa nám hneď naplnia kontajnery a sú už dávno preplnené,
kým príde termín vývozu. Máme tu dotaz občanov, čo s plným kompostérom. Je treba
dôkladne kompostovať, nehádzať tam všetok odpad naraz, na to boli potrebné školenia, aby sa
ľudia naučili kompostovať. Keď by sme mali vyvážať biologický odpad, tak by sme občanom
dali nádoby na biologický odpad, nie kompostéry. Mala by sa uskutočniť aj kontrola ako
občania kompostujú, či do kompostérov všetko živelne nehádžu. Pán starosta sa dohodne so
školiteľom, aby sa zistili chyby pri kompostovaní.
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. 29/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie a podnety od občanov ohľadom separácie odpadov.
Bod 9. Rôzne
9.1.
Obci bola doručená žiadosť p. Miroslava Masára, ktorý je členom komisie životného
prostredia a verejného poriadku, že sa ku dňu 15.05.2017 vzdáva členstva v tejto komisii.
Predsedom komisie je Ing. Baracka, do budúceho zasadnutia OZ predloží návrh na nového
člena komisie.
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. 30/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
vzdanie sa členstva komisie životného prostredia a verejného poriadku p. Miroslava Masára
dňom 15.05.2017.
9.2.
Poslankyňa Anna Magalová sa informovala o ďalšom prevádzkovaní kaviarne PONORKA.
Areál je neskutočne zarastený, nikto ho nekosí, nikto ho neudržuje. Starosta povedal, že už na
to pozeral a má na pláne zavolať si majiteľa nehnuteľnosti čo s tým ďalej plánuje robiť.
Nevyšiel nám projekt na rekonštrukciu starej kolkárne – teda bola zrušená výzva bez náhrady.
Nemáme žiadne priestory, kde by sa mohli stretávať dôchodcovia a mamičky s deťmi. Možno
by to bol vhodný areál, len čo by nás to stálo? Poslanec Ing. Baracka povedal, že to miesto by
bolo vhodné skôr pre dôchodcov, areál je síce oplotený, avšak z každej strany je cesta, je to
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dosť nebezpečné pre deti. Starosta hovorí, že ďalším miestom, kde by sme mohli umiestniť
detské hojdačky a preliezačky je areál novej kolkárne.
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. 31/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie ohľadom možného vybudovania detského ihriska.
9.3.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že podáva žiadosť na Úrad vlády SR na získanie
finančných prostriedkov na vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým trávnikom, ktoré
by malo byť vybudované na bývalom hádzanárskom ihrisku v areáli školy.
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. 32/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadom podania žiadosti na vybudovanie multifunkčného ihriska.
9.4.
Oslavy dňa detí sa tento rok u nás uskutočnia dňa 4.6.2017. Sú zabezpečení animátori zo
spoločnosti Animateam Koplotovce. Súťaže začnú od 15:00 hodiny asi do 17:00 hodiny
a uskutočnia sa na dvore miestneho pohostinstva. Pripravené sú sladké odmeny a hasiči
pripravia penu pre deti, ktoré sa na ňu najviac tešia. Poslanci Ing. Baracka a Ing. Šmýkal
objednali pre deti teplovzdušný balón, ktorý by deti vozil do výšky. Umiestnený bude na
ihrisku a svoju činnosť by začal okolo 17:00 hodiny. Títo poslanci sami zaplatia za balón, za
ktorý sa bude vyberať vstupné dospelý 5,- eur, deti a študenti 3,- eurá a deti, ktoré absolvujú
všetky súťaže v rámci osláv dňa detí budú mať vstupné zdarma. Čo sa nevyberie na
vstupnom, to potom títo poslanci doplatia. Ak by však nebolo vhodné počasie, balón nepríde,
nemôže ísť do výšky. Potom by bola len pena. Deti však, ak budú v pene, nemôžu ísť také
mokré do balóna, preto by sa pena dala až okolo 19,00 hodiny, neskôr však už nie.
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
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U z n e s e n i e č. 33/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce a poslanca Ing. Šmýkala ohľadom osláv medzinárodného dňa detí.
9.5.
Dňa 24.6.2017 v sobotu sa v našej obci uskutoční súťaž vo varení guľášu. Minulý rok sa
konal prvý ročník a to 29.5., kedy sa uskutočnili aj oslavy dňa detí. Obec zabezpečí mäso pre
súťažné družstvá a ostatné ingrediencie si zabezpečia sami súťažiaci. Tento termín sa nám
zhoduje s termínom guláš párty vo Veselom, ale tí čo sa už prihlásili do súťaže s týmto
termínom súhlasili, preto ho už nebudeme meniť. Organizátorom a hlavným iniciátorom je
Marián Bábik.
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. 34/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadom súťaže vo varení guľášu, ktorá sa uskutoční dňa 24.6.2017
od 14:00 hodiny na dvore miestneho pohostinstva.
9.6.
Na škole sa uskutoční športová olympiáda v piatok 2.6., tak ako každoročne obec zakúpila
medaile na olympiádu do školy a medaile pre deti do materskej školy. Na základnú školu bol
výberovým konaním vybraný radou školy nový riaditeľ. Starosta na odporučenie rady školy
vymenoval nového riaditeľa, ktorý by mal nastúpiť od 1.7.2017. Novým riaditeľom sa stane
Mgr. Ján Jankech na funkčné obdobie 5 rokov. Od 1.4.2017 do 30.6.2017 bol poverený
riadením školy doterajší riaditeľ Mgr. Pavol Krátký, aby si každý z riaditeľov či nový alebo
starý ukončili školský rok na svojich školách.
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. 35/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadom športovej olympiády a vymenovania riaditeľa ZŠ s MŠ
Rakovice.
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9.7.
Tento rok sa naše hody uskutočnia v dňoch 30.6., 1.7. a 2.7.2017. Minulý rok nám na hody
v sobotu na zábave pršalo, bola búrka, preto hudba hrala len chvíľu. Minulý rok hudobníkom
starosta sľúbil, že bude s nimi počítať aj na tento rok. V piatok bude zábava a bude hrať
hudobná skupina Tenor z Malaciek, v sobotu bude hrať TRIOS z Prievidze a v nedeľu budú
hrať Heligónkari z Borského Mikuláša. Tak ako minulý rok v sobotu sa uskutoční súťaž
s historickou hasičskou technikou, o 16:00 hodine súťaž v kopaní jedenástok a potom o 17:00
hodine súťaže pre deti. Nedeľa bude tak ako minulý rok oddychová. Na jedenástky zabezpečí
bránu, sieť a lopty poslanec Ing. Baracka. Kolotoče prídu na ihrisko, postavíme stany, druhý
požičiame z Boroviec a celé oslavy sa uskutočnia na ihrisku.
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. 36/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu o organizačnom zabezpečení hodov 2017.
9.8.
Minulý týždeň sme telefonovali s českými Rakovicami ohľadom našej návštevy v auguste
u nich. To bolo naposledy, čo pán starosta volal so zosnulým starostom p. Miroslavom
Sedláčkom. Do Čiech by sa malo ísť od 25.8.-27.8.2017. Program je už pripravený, autobus
na uvedený termín zabezpečený. Vyhlásime v rozhlase, kto by mal záujem ísť, aby sa
prihlásili na obecný úrad. Odchádzalo by sa okolo 7:00 hodiny, aby sa prišlo okolo obeda do
Písku, kde budeme aj ubytovaní. Treba porozmýšľať nad prezentačnými darčekmi pre
poslancov a pracovníkov českých Rakovíc. Pripravený program nie je veľmi vhodný pre deti.
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. 37/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu o pripravovanej návšteve v českých Rakoviciach v dňoch 25.-27.8.2017.
9.9.
Poslanec Ing. Ján Baracka si vyžiadal od obce informácie o odpadovom hospodárstve za roky
2013 – 2017. Poslancom podal informácie o tom, že cena za vývoz a uloženie odpadu tvorí
približne čiastku 15 000,00 eur, od občanov sa vyberie cca 10 000,00 eur a dividendy od
spoločnosti Rakovice s.r.o. tvoria sumu 5 000,00 eur. V roku 2015 bolo však vyvezených
veľa ton odpadu, z akého dôvodu? Kto tak veľa vyvážal? Je potrebné dohľadať rok 2015
a skontrolovať vývoz. V tomto roku občania vo veľkom využívali možnosť objednať si
kontajner za 25,- eur ( na základe uznesenia OZ č. 12/2009 zo dňa 27. 2. 2009 ) a ostatné
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náklady na vývoz a uloženie znášala obec. Týmto postojom občanov stúpli aj náklady na
uloženie odpadu. Od roku 2016 už kontajnery nepožičiavame, máme otvorené zberné miesto,
kde občania môžu voziť odpad celý rok. Ing Baracka upozornil, že v roku 2015 sa vyviezlo
na skládku až 320 ton odpadu, pričom bežne sa ukladá v ostatných rokoch okolo 130 ton
odpadu. Kto vyvážal v takom rozsahu v tomto roku? Údaje sa dohľadajú v účtovníctve
a evidencii obce.
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. 38/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie poslanca Ing. Baracku o zistených skutočnostiach v odpadovom hospodárstve
obce a potrebe preverenia uloženia odpadu v roku 2015.
Bod 10. Diskusia
Nikto z poslancov sa do diskusie neprihlásil.
Bod 11. 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

