ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 20. septembra 2018
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
Martina Micháliková

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Odpredaj pozemku
4. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 154/6
5. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019
6. Posedenie s dôchodcami
7. Rakovický Mikuláš
8. Posedenie s darcami krvi
9. Rôzne
10. Diskusia
11. 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. Poslanec Radovan Bábik sa ospravedlnil
z rokovania. Starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý
poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov
Ing. Jána Baracku a Annu Magalovú. 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
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U z n e s e n i e č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
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:
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. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Odpredaj pozemku
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Predložil poslancom geometrický
plán, ktorý dal vyhotoviť p. Lukáš Košinár na základe schváleného zámeru obce na odpredaj
časti pozemku p. č. 67/10 – zastavané plochy a nádvoria. Podľa uvedeného obec odpredáva
kupujúcemu časť pozemku o výmere 257 m2 za cenu 17,00 eur za 1 m2, čo činí spolu
4.369,00 eur. Odpredávaný pozemok vznikol nasledovne: od parcely p. č. 70/1 – zastavané
plochy a nádvoria o veľkosti 2462 m2 vo vlastníctve obce sa odčlenil diel 2 o výmere 2 m2
a od parcely p. č. 67/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 521 m2 sa odčlenil diel 4
o výmere 255 m2 a tieto 2 diely sa pričlenili k parcele p. č.67/9 o výmere 750 m2, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľa p. Košinára, čím vznikla parcela o výmere 1007 m2 (750 m2 vlastné
a 257 m2 kupované od Obce Rakovice). Zámer odpredaja pozemku bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 14.6.2018 uznesením č. 29/2018. Starosta dal o odpredaji 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. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 8 písmeno e) odpredaj
pozemku o výmere 257 m2 – zastavané plochy a nádvoria žiadateľovi Lukášovi Košinárovi,
trvale bytom Banka, Dominova 10, za cenu 17,00 eur za 1 m2. Pozemok vznikol nasledovne:
od parcely p. č. 70/1 – zastavané plochy a nádvoria o veľkosti 2462 m2 vo vlastníctve Obce
Rakovice sa odčlenil diel č. 2 o výmere 2 m2 a od parcely p. č. 67/10 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 521 m2 vo vlastníctve Obce Rakovice sa odčlenil diel č. 4 o výmere 255
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m a tieto 2 diely sa pričlenili k parcele p. č.67/9 o výmere 750 m2, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľa p. Košinára. Geometrickým plánom č. 670-33/18 zo dňa 22.7.2018,
ktorý vyhotovil Milan Kollár – geodet, Dubovany č. 243, vznikol pričlenením dielu č. 2
z parcely 70/1 a dielu č. 4 z parcely p. č. 67/10 k pôvodne parcele p. č. 67/9 vo vlastníctve
žiadateľa nový pozemok p. č. 67/9 spolu o výmere 1007 m2. Odôvodnenie predaja majetku
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predávajúca nehnuteľnosť susedí s pozemkom,
ktorého výlučným vlastníkom je p. Lukáš Košinár. Z pôvodnej parcely sa odčlenil pozemok,
ktorý ako samostatný pozemok nie je vhodný na individuálnu bytovú výstavbu vzhľadom
k svojej veľkosti. Obec tento pozemok nepotrebuje pre vlastnú potrebu, z pôvodného
pozemku bolo pre obec ponechaná taká výmera pozemku, ktorá je potrebná na vybudovanie
miestnej komunikácie, ktorú obec plánuje v tejto lokalite vybudovať. Z tohto dôvodu Obecné
zastupiteľstvo v Rakoviciach rozhodlo o odpredaji pozemku podľa novovytvoreného
geometrického plánu žiadateľovi Lukášovi Košinárovi.
Bod 4. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 154/6
Starosta obce predložil poslancom žiadosť manželov Horylových o odkúpenie pozemku p. č.
154/6 o výmere 145 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Manželia Horyloví sú
vlastníkmi nehnuteľnosti – pozemkov p. č. 140/1 a 140/3. Parcela p. č. 154/6 sa nachádza
medzi týmito dvomi parcelami a spája ich. Žiadatelia si chcú dať svoju nehnuteľnosť oplotiť,
preto žiadajú o odkúpenie pozemku. Parcela p. č. 154/6 vznikla odčlenením z parcely p. č.
154/5 – ostatné plochy. Tento pozemok je vlastne vyschnuté koryto Holešky a podľa
územného plánu v tejto lokalite by mala vyrásť v dlhodobom horizonte obytná zóna
a pozemok – vyschnuté koryto Holešky - by mala byť v budúcnosti miestna komunikácia.
Tento pozemok však vedie kľukato a ak by sa na ňom mala budovať cesta, tak by sme ju
museli viesť trochu inak – rovnejšie, cesta teda pravdepodobne nebude kopírovať Holešku.
Podľa vyjadrenia starostu obce sú žiadatelia ochotní v budúcnosti pre potreby obce odpredať
pozemok obci na vybudovanie miestnej komunikácie za takých istých podmienok ako bude
obec predávať im. Ing. Šmýkal navrhuje cenu 5,00 € za 1 m2. V územnom plánu je uvedená
táto lokalita na individuálnu bytovú výstavbu, avšak predávaný pozemok je vedený ako
ostatná plocha. Obec by žiadateľom odpredala pozemok za cenu 5,- eur a pri prípadnej kúpe
by obec od vlastníkov kupovala za tú istú cenu 5,- eur. Ing. Baracka navrhuje, aby v zmluve
bola uvedená aj fixácia ceny, aby bolo toto dohodnutie záväzné aj pre prípadných právnych
nástupcov. Starosta dal o zámere na odpredaj pozemku podľa 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. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zámer predaja pozemku p. č. 154/6 – ostatné plochy o veľkosti 145 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 žiadateľom Ing. Jozefovi Horylovi a Janke Horylovej za podmienky
spätnej kúpy pozemku obcou za rovnakých podmienok ako pri odpredaji.
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Bod 5. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019
Starosta informoval poslancov, že denný stacionár Ôsmy svetadiel zaslal obci žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019. Obec poskytla tomuto zariadeniu
finančný príspevok v roku 2018 v sume 462,- eur, čo činí 38,50 eur mesačne. Toto zariadenia
na poskytovanie sociálnych služieb žiada o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške
50,- eur mesačne, spolu vo výške 600,- eur. Poslanci k tejto žiadosti vyslovili názor, že
poskytnutie finančných prostriedkov zariadeniu nie je adresné, poskytujú sa financie na chod
celého zariadenia, nie rovno pre nášho občana. Skôr by sa priklonili k tomu, aby si priamo náš
občan podal žiadosť a finančné prostriedky sa poskytli jemu. Ing. Baracka odporúča, aby si
žiadosť podala rodina. Zatiaľ sme ešte nedostali vyúčtovanie roku 2018, chceme si preveriť
čerpanie finančných prostriedkov, preto o žiadosti zatiaľ poslanci nechcú rozhodovať,
prerokovanie žiadosti poslanci berú na vedomie.
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. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzku sociálneho zariadenia v roku
2019.
Bod 6. Posedenie s dôchodcami
Starosta obce oboznámil poslancov, že sme si museli zarezervovať na strednej škole termín na
uskutočnenie posedenia s dôchodcami. Termín je 20.10.2018, nakoľko ďalší víkend je deň
otvorených dverí na SOŠ, potom sa bude chodiť na hroby, 10.11.2018 sú voľby do orgánov
samosprávy obcí, 17. novembra je zase sviatok. Ing. Šmýkal navrhuje, aby sme dali občanom
poukážku vo výške 8,00 eur a malý pohár medu od miestneho včelára. Tak ako obvykle na
posedení vystúpia s kultúrnym programom deti z materskej a základnej školy a spevácka
skupina Rakovičanka. Zabezpečíme občerstvenie a stravu pre zúčastnených vo forme
polievky a hlavného jedla. Starosta dal o uskutočnení akcie 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. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť „Posedenie s občanmi obce Rakovice nad 60 rokov veku“ dňa 20. októbra 2018
o 14,00 hodine v jedálni Strednej odbornej školy v Rakoviciach so zabezpečením obeda
a občerstvenia pre zúčastnených, zabezpečiť kultúrny program, ktorý predvedú deti základnej
a materskej školy, spevácka skupina Rakovičanka pri MO Rakovice JD Slovenska,
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zabezpečiť pre pozvaných občanov obce Rakovice nad 60 rokov veku poukážku na
nákup tovaru v predajni potravín v Rakoviciach v hodnote 8,00 eur a darček pre pozvaných
v hodnote 2,50 eura.
Bod 7. Rakovický Mikuláš
V predchádzajúcich rokoch sme už robili Mikuláša aj v základnej škole. Nevieme predvídať
aké počasie bude akurát vtedy, rodičia utekajú od kostola domov, lebo je zima, vezmú darček
a už nezostávajú na vystúpení ostatných detí. Mohli by sme to aj v tomto roku urobiť na
chodbe základnej školy. Mikuláša vo štvrtok, môžeme teda urobiť toto podujatie priamo
6.12.2018 o 18:00 hodine. Ing. Šmýkal navrhuje dať deťom poukážku v hodnote 8.00 eur
a balíček v hodnote 3,00 eurá, tak ako minulý rok. Starosta dal hlasovať o návrhu.
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. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť akciu dňa 6.12.2018 pod názvom Rakovický Mikuláš o 18:.00 hodine, zabezpečiť
deťom obce Rakovice vo veku od 0 – do 12 rokov vrátane ku dňu 31.12.2018 poukaz na
nákup tovaru v potravinách v obci Rakovice v hodnote 8,00 eur a mikulášske balíčky
v hodnote cca 3,00 eura.
Bod 8. Posedenie s darcami krvi
Už na minulom zasadnutí OZ sme hovorili o darcoch krvi. Už v minulosti sme ohodnotili
darcov krvi so zlatými plaketami, boli traja, dávali sme im finančný príspevok v hodnote
100,00 eur. Máme zoznam darcov krvi v našej obci, pripravili by sme pre nich poďakovanie
na obecnom úrade, také ako robíme s jubilantmi, približne aj v rovnakom čase. Pripravíme
pre nich vecný dar. Ak by sme zistili, že máme ďalšieho darcu so zlatou Jánskeho plaketou,
tiež by od obce získal finančný príspevok v hodnote 100,00 eur. Starosta dal o návrhu na
stretnutie s darcami krvi 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. 45/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť „Posedenie s darcami krvi občanov obce Rakovice“ do konca roku 2018.

6
Bod 9. Rôzne
9.1.
Starosta obce informoval poslancov, že sme dňa 19.9.2018 obdržali od Západoslovenskej
distribučnej žiadosť o súhlas na položenie rozvodov 1 kV a zriadenie vecného bremena
a žiadosť o kúpu časti pozemku pod transformačnú stanicu.
Vrámci pripravovanej stavby TA-Rakovice, výmena TS 0065-002 VNK, TS, NNK plánuje
pre potreby skvalitnenia dodávky elektrickej energie pre občanov v lokalite obce položiť do
zeme distribučné káblové rozvody. Parcely p. č. 713, 66/1, 154/1 a p. č. 10 sú vo vlastníctve
obce zapísané na LV č. 400, preto Západoslovenská distribučná žiada o odsúhlasenie vecného
bremena obecným zastupiteľstvom. Predmetom vecného bremena je povinnosť vlastníka
strpieť zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu,
opravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických
zriadení a ich odstránenie. Vecné bremená sa zriaďujú na dobu neurčitú a za jednorazovú
odplatu v prípade intravilánu vo výške 9,- eur za meter štvorcový. Výmera bude vymedzená
geometrickým plánom vyhotoveným po zrealizovaní stavby. Poslanci navrhujú vecné
bremeno schváliť. Starosta dal o ňom 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. 46/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zriadenie vecných bremien v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816
47 Bratislava na nehnuteľnostiach – pozemkoch v katastrálnom území Rakovice, v obci
Rakovice, okres Piešťany.:
Parcelné Registe
Výmera
LV č.
Druh pozemku
číslo
r KN
v m2
713
C
400
3064 zastavané plochy a nádvoria
66/1
C
400
10583 Zastavané plochy a nádvoria
154/1
C
400
1690
ostatné plochy
10
C
400
12506 zastavané plochy a nádvoria
Predmetom vecných bremien je povinnosť vlastníka nehnuteľnosti - Obec Rakovice strpieť
a)
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b)

užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie;

Vecné bremena uvedené v písm. a) a b) sa vzťahujú na časť nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom v situácii spracovanej na podklade katastrálnej mapy.
Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a za jednorazovú odplatu v prípade intravilánu
vo výške 9,- €, slovom: deväť Eur za 1 m2 výmery vecných bremien a v prípade extravilánu
vo výške 4,- €, slovom: štyri Eurá za 1 m2 výmery vecných bremien.
Výmera vecných bremien v rozsahu ochranného pásma bude vymedzená geometrickým
plánom vyhotoveným po zrealizovaní stavby.
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Prílohou žiadosti o kúpu časti pozemku pod transformačnú
stanicu
bol
projekt
vybudovania novej transformačnej stanice. Poslanci sa s ním oboznámili a súhlasili so
zámerom odpredaja časti pozemku p. č. 66/1 o veľkosti 16 m2 za cenu 30,- € za 1 m2. Starosta
dal 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. 47/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zámer na odpredaj časti pozemku KN „C“ 66/1 zastavané plochy a nádvoria nachádzajúceho
sa v kat. území Rakovice, v predbežnej výmere cca 16 m2 na liste vlastníctva č. 400. Kúpna
cena je stanovená dohodou zmluvných strán 30 ,- € slovom: tridsať Euro za 1 m2 za účelom
vybudovania budúcej transformačnej stanice v rámci inžinierskej stavby „TA_Rakovice,
výmenaTS 0065-002 VNK,TS, NNK – L13.0352.17.0002“. Po zrealizovaní stavby bude
vyhotovený geometrický plán na odpredaj časti pozemku.
9.2.
Združenie obcí Cyklocesta Holeška
Na minulom zasadnutí bolo uznesením č. 34/2018 zo dňa 14.6.2018 schválená účasť obce
Rakovice ako zriaďovateľa v Združení obcí Cyklocesta Holeška, boli schválené stanovy
a vstupný poplatok. Je potrebné schváliť zástupcu obce za člena dozornej rady združenia
a zmluvu o zriadení združenia. Starosta navrhol za zástupcu obce p. Jaroslava Treskoňa.
Nikto nepredložil iný návrh. Poslanci s týmto návrhom súhlasili. Starosta dal hlasovať za
člena dozornej rady a za schválenie zmluvy.
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. 48/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
a) zástupcu Obce Rakovice p. Jaroslava Treskoňa za člena dozornej rady Združenia obcí
Cyklocesta Holeška
b) Zmluvu o zriadení Združenia Cyklocesta Holeška, uzatvorenú v súlade s ust. § 20b a nasl.
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
9.3.
Starosta oznámil poslancom, že ho oslovila dychová hudba Borovienka s ponukou
vianočného koncertu v našej obci, Cena je však 500,00 eur na 1 hodinu za koncert. Koncert
by bol v kostole. Poslankyňa Magalová navrhuje neprijať ponuku Borovienky. Iný návrh
nebol prednesený. Starosta dal hlasovať za návrh Magalovej.
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Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Radovan Bábik)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
3
(Masárová, Magalová, Ing. Šmýkal)
proti:
0
zdržal sa: 1
(Ing. Baracka)
U z n e s e n i e č. 49/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
neschvaľuje
vianočný koncert v Obci Rakovice.
9.4.
Starosta ďalej informoval poslancov, že dňa 22.9.2018 sa v parku v Rakoviciach uskutoční
discgolfový turnaj, organizátorom je obec a združenie Húščina Malženice. Aj na strednej
škole aj základnej škole v Rakoviciach funguje discgolfový krúžok.
Bod 10. diskusia
Poslanec Ing. Šmýkal hovorí, že sa mu sťažovali občania na spomaľovače. Keď ide niekto
rýchlo cez ne, tak to hrkoce. Rušivé je to viac v lete, keď majú ľudia pootvárané okná. Keď
ide vodič pomaly, nemal by byť problém. Ing. Baracka hovorí, že sme spomaľovače riešili už
dávno, skonštatovali sme, že sú v tejto časti obce potrebné hlavne pre bezpečnosť detí, preto
by sme sa týmto už nemali zaoberať.
Bod 12. Záver
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky ani dotazy, starosta obce p. Dušan Daloš
program rokovania ukončil a poďakoval prítomným za účasť.
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