ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 28. novembra 2018
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny:
Program rokovania:
1. Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a
odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného obecného zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
f) Vystúpenie novozvoleného starostu
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Zriadenie komisií, schválenie mandátovej komisie
4. Diskusia
5. Záver
Rokovanie:
Bod 1a. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Dušan Daloš. Privítal všetkých na
ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach, ktoré zvoláva starosta obce
zvolený v predchádzajúcom volebnom období v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení. Hneď na úvod zasadnutia zaznela z prehrávača Hymna Slovenskej republiky.
Bod 1b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice z dnešného zasadnutia určil starosta obce p. Daniela Današa a Ing.
Mareka Heviera. Za zapisovateľku určil p. Jarmilu Chnápkovú, pracovníčku obecného úradu
v Rakoviciach.
Bod 1c. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení
o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Starosta obce vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie p. Martinu Michálikovú, aby
prítomným predniesla správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí v obci
Rakovice konaných dňa 10. novembra 2018.
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov bol 469, počet
voličov, ktorým boli vydané obálky, bol 329. Počet odovzdaných obálok bol 329. Počet
platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ bol 322. Počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bol 329. Za starostu obce bol
zvolený s počtom platných hlasov 252 pán Dušan Daloš.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti :
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1.
2.
3.
4.
5.

Anna Magalová
Ing. Marek Hevier
Monika Masárová
Janka Horylová
Daniel Današ

počet hlasov :

206
193
179
172
124

Kandidáti za poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí neboli zvolení za poslancov, ale
zároveň sa stávajú náhradníkmi sú nasledovní kandidáti:
6. Peter Nesteš
počet hlasov: 109
7. Zuzana Bokorová
109
8. Ing. Andrea Hochelová, RSc.
66
Celkom sa na komunálnych voľbách v Rakoviciach zúčastnilo 329 voličov, čo je 70,14 %.
Po prednesení správy odovzdala predsedníčka miestnej volebnej komisie novozvolenému
starostovi a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení. Starosta obce poďakoval
predsedníčke miestnej volebnej komisie p. Michálikovej za prednesenie správy.
Bod 1d. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Podľa výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí SR, konaných dňa
10.11.2018, bol v obci Rakovice do funkcie starostu obce zvolený p. Dušan Daloš.
Novozvolený starosta obce Rakovice p. Dušan Daloš predstúpil, vyzval všetkých, aby
povstali a vykonal slávnostný akt zloženia sľubu podľa zákona 369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení.
P. Dušan Daloš prečítal text sľubu:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie
starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolený starosta po prečítaní sľubu potvrdil sľub podpisom.
P. Dušan Daloš pokračoval vo vedení zasadnutia už ako novozvolený starosta.
Bod 1e. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
V ďalšom bode starosta obce prečítal sľub poslancov a vyzval novozvolených poslancov
obecného zastupiteľstva, aby predstúpili v abecednom poradí a vykonali slávnostný akt
zloženia sľubu poslancov obecného zastupiteľstva v Rakoviciach.
Starosta obce prečítal text sľubu poslancov:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.
Potom poslanci pristúpili v abecednom poradí k starostovi, podali ruku starostovi
s vyhlásením „SĽUBUJEM“ a podpísali pripravený text sľubu. Všetci novozvolení poslanci
zložili zákonom stanovený sľub poslanca.
Bod 1f. Vystúpenie novozvoleného starostu
Zložením zákonom predpísaného sľubu končí funkčné obdobie doterajšieho obecného
zastupiteľstva, ktorému sa pán starosta poďakoval za spoluprácu a za všetko, čo pre obec za
svoje funkčné obdobie vykonali. Zložením sľubu novozvolených poslancov sa začína činnosť
novozvoleného obecného zastupiteľstva v našej obci. Pri tejto príležitosti starosta poprial
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poslancom vo svojom mene, ale aj v mene všetkých občanov, ktorí poslancom dali svoju
dôveru, aby naplnili všetky sľuby a predsavzatia, ktoré svojím voličom, teda naším
občanom, dali. Starosta povedal, že by chcel pokračovať v aktivitách na rozvojových
programoch obce, ktoré sú rozbehnuté. Čakáme na výzvu na rekonštrukciu ciest. Na
rekonštrukciu starej kolkárne máme podanú žiadosť, zatiaľ neviem, či nám projekt vyšiel. Na
multifunkčné ihrisko máme podpísanú zmluvu s Úradom vlády, prebieha verejné
obstarávanie. Chceli by sme vybudovať novú obytnú zónu, kde by sa realizovala individuálna
bytová výstavba. Pracujeme na vybudovaní detského ihriska s prírodnou posilňovňou pre
dospelých. Bola podaná žiadosť na dotačný program WIFI pre Teba na vybudovanie
bezplatného pripojenia na internet. Otázka školstva bude v budúcom období dosť náročná.
Parlament sa chystá schváliť obedy zadarmo pre deti predškolského a školského veku. Aký
dopad to bude mať na obce, to však nikoho nezaujíma. Máme školskú jedáleň, ktorá je
v budove materskej školy, avšak stravovať sa sem chodia aj deti základnej školy
a pedagógovia. V materskej škole máme 40 detí a v základnej škole 180. Kuchyňa má malú
kapacitu, nestačí nám na také množstvo stravníkov, musíme uvažovať s rozšírením kuchyne.
Základná škola nám už tiež kapacitne nebude vyhovovať. V Obci Borovce zatvorili školu,
všetky deti z Borovice a z Rakovíc navštevujú základnú školu v Rakoviciach a sme školským
obvodom pre II. stupeň základnej školy aj pre druhú susednú obec Veselé, nakoľko tá má
základnú školu len s prvým stupňom. Avšak detí pribúda, už nebudeme môcť mať na I. stupni
spojené ročníky, ako doteraz, nakoľko budeme mať viac detí, ktoré budú musieť byť v
samostatnom ročníku. Budeme musieť uvažovať s prístavbou základnej školy pre I. stupeň.
Prváci mali včera imatrikuláciu, máme 18 prvákov. Ďalej máme rozpracovanú projektovú
dokumentáciu pre projekt cyklotrasy Trebatice – Veľké Kostoľany, kde pre tento projekt je
prioritou doprava do zamestnania, veľmi nám pomohlo vybudovanie priemyselného parku v
Krakovanoch. Máme zaužívané usporadúvanie rôznych športových, kultúrnych podujatí,
ktoré by sme chceli poriadať aj do budúcna, nakoľko majú u občanov aj návštevníkov úspech.
Črtá sa nám otvorenie ďalšieho športového odvetvia u nás v obci, ale zatiaľ nebudem
predbiehať, pokiaľ ešte nemáme všetko pripravené.
Keď je už nové obecné zastupiteľstvo ustanovené, pristúpilo sa k riadnemu rokovaniu
zastupiteľstva.
Bod 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania:
-

Zriadenie komisií, schválenie mandátovej komisie
Diskusia
Záver

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. 1/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
program rokovania obecného zastupiteľstva.
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Rokovanie OZ postupuje ďalej podľa schváleného programu.
Bod 3. Zriadenie komisií, voľba mandátovej komisie
Starosta obce odporučil, aby sme zatiaľ zriadili pri obecnom zastupiteľstve v Rakoviciach len
komisiu, ktorá musí byť ustanovená na základe zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Jej členmi môžu byť len poslanci
obecného zastupiteľstva. Za predsedu tejto komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov navrhol starosta Ing. Mareka Heviera a za členov komisie ostatných 4
novozvolených poslancov.
Voľba mandátovej komisie: za predsedu navrhol starosta Annu Magalovú a za členov: Janku
Horylovú a Moniku Masárovú. Mandátová komisia overila zloženie sľubu novozvoleného
starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou
úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu. Komisia ďalej zisťovala
prípadnú nezlučiteľnosť funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov
a podala o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Podľa novely zákona o obecnom zriadení podľa § 13b: „Starostu zastupuje zástupca starostu,
ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia
sľubu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže
byť len poslanec.“ Starosta ako svojho zástupcu poveruje Ing. Mareka Heviera. Poslanec Ing.
Marek Hevier si preberá od starostu obce poverenie, ktoré je podpísané od starostu aj od jeho
zástupcu. Poslancom starosta odovzdá knihy – sprievodca miestnej samosprávy. Od
16.3.2017 platia v Obci Rakovice zásady odmeňovania poslancov, predsedov a členov
komisií Obce Rakovice. Ak budú poslanci poberať odmeny podľa uvedených zásad, ich
osobné údaje bude obec spracovávať v personálnej a mzdovej agende. Poslancom bol
predložený oznam – informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej
osoby podľa č. 13 Nariadenia GDPR, súhlas s poskytovaním týchto údajov potvrdili
podpisom.
Bod 4. Diskusia.
V diskusii vystúpil starosta obce, že najbližšie akcie, ktoré obec poriada sú adventné nedele,
hneď prvá adventná nedeľa bude 2.12., kde po svätej omši sa budú predávať adventné vence,
ktoré vyrobili deti v škole a predávať ich budú rodičia zo združenia rodičov a priateľov školy.
Občerstvenie vo forme sladkých koláčov a teplého čaju alebo horúceho jablka podávajú
poslanci. Starosta vyzval poslancov, že by sa do tohto podujatia mali zapojiť. 2. adventnú
nedeľu mávajú na starosti kolkári, 3. adventnú nedeľu to bývajú hasiči a na 4. adventnú
nedeľu občerstvenie chystá jednota dôchodcov.
Ďalej v diskusii vystúpil bývalý poslanec Ing. Ján Baracka. Chcem len povedať záverečné
slovo na rozlúčku. Chystal si komplexnejšie hodnotenie celého volebného obdobia, ale
nakoniec sa rozhodol inak. Celé znenie diskusného príspevku Ing. Baracku tvorí prílohu
zápisnice.
V diskusii vystúpil starosta Dušan Daloš. Verejné schôdze zvolávajú poslanci, záujem o ne
u občanov je minimálny podľa ich účasti. Schválilo sa, že budeme nahrávať zasadnutia OZ
a ich aj zverejňovať. Mali sme nejaké zariadenie, na to sa však nenahrávalo, ale sa nakoniec
nahrávalo na telefón Ing. Šmýkala. Nedostali sme nahrávky včas, ani jedna zápisnica sa podľa
nich nerobila. Na prechod pre chodcov cez hlavnú cestu je potrebné povolenie.
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Ing. Baracka hovorí, že sa urobilo svetlo do školy, pri kolkáreň, svieti do očí vodičov, čo idú
od Veselého, na to sa povolenie nepotrebovalo? Kto to schválil, kto to robil?
Starosta hovorí, že ani jedna sťažnosť nebola na svetlo, čo sa pridalo. Keď ľudí a vodičov
osvecovalo silné svetlo, čo bolo v autobusových zastávkach, to sme hneď riešili. Ale na toto
svetlo, čo hovoríš, sa nikto nepýtal.
Ďalej v diskusii vystúpil Ing, Marek Hevier, ktorí poďakoval za dôveru, ktorú do neho vložil
starosta aj ostatní poslanci, keď bol poverený zastupovaním starostu. Poďakoval sa aj
odchádzajúcim poslancom za prácu pre obec v predchádzajúcom volebnom období. Niektoré
veci a plány sa podarili zrealizovať, možno iné nie. Nebránime sa návrhom a podnetom,
zasadnutia sú verejné, každý môže prísť na zasadnutie zastupiteľstva.
Poslankyňa Janka Horylová vystúpila v diskusii, že by sa chcela aj ona pripojiť k slovám, čo
povedal starosta v miestnom rozhlase pri vyhlasovaní výsledkov volieb dňa 11.11.2018. Aj
poslanci ďakujú občanom za prejavenú dôveru, ktorú dostali od občanov vo voľbách
konaných dňa 10.11.2018.
Starosta ocenil prácu poslancov v predchádzajúcom volebnom období a odovzdal im pamätné
ďakovné medaily.
Na záver vyzval starosta zapisovateľku, aby predniesla návrh uznesení z prvého zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.11.2018.
Návrh uznesení:
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informácie o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
3. Návrh na poverenie zastupovania starostu Ing. Marekom Hevierom
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
Uznesenie č. 2/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu
3. poverenie Ing. Mareka Heviera zastupovaním starostu obce
4. diskusný príspevok Ing. Jána Baracku
5. diskusný príspevok Janky Horylovej
b) konštatuje, že
- novozvolený starosta obce Dušan Daloš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
Daniel Današ
Ing. Marek Hevier
Janka Horylová
Anna Magalová
Monika Masárová
Uznesenie č. 3/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
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zriaďuje
a) mandátovú komisiu
b) komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Uznesenie č. 4/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
volí
1. predsedu mandátovej komisie: Annu Magalovú
2. členov mandátovej komisie: Janku Horylovú a Moniku Masárovú
3. predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Ing. Mareka Heviera
4. členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Daniela Današa, Janku Horylovú, Annu Magalovú, Moniku Masárovú
Starosta dal o uvedenom návrhu uznesení hlasovať:
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Bod. 5. 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:

Daniel Današ

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

Ing. Marek Hevier

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

