ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 14. decembra 2018
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

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

-

Ostatní prítomní:

Ing. Lucia Duračková – kontrolórka obce
Jarmila Chnápková – zapisovateľka
Martina Micháliková - účtovníčka
Tibor Molnár – zástupca spoločnosti JRK Slovensko

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. VZN č. 23/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
4. VZN č. 24/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy
a školských zariadení na území obce Rakovice
5. Schválenie platu starostu obce
6. Zmeny a doplnky územného plánu obce č. 2
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 154/6
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku Lukáš Košinár
9. Zmena rozpočtu obce na rok 2018
10. Návrh rozpočtu na roky 2019 -2021
11. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2017
12. Výročná správa obce za rok 2017
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Rokovanie:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Dušan Daloš a privítal všetkých
prítomných. Starosta obce konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci poslanci, čím je OZ
uznášaniaschopné. Ďalej starosta oboznámil 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.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní:
5
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Hlasovanie:

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

U z n e s e n i e č. 5/2018/1
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. 6/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. VZN č. 23/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
V platnom VZN o odpadoch máme schválenú zľavu vo výške 15 % pre poplatníkov, ktorí
majú v domácnosti kompostér. V návrhu VZN je navrhnutá ďalšia zľava z poplatku vo výške
5 % pre tých poplatníkov, ktorí dosiahli mieru triedenia minimálne 70 % za predchádzajúci
kalendárny rok podľa evidencie odpadov, ktoré vykonáva obec systémom ELVIS
(elektronický evidenčný systém odpadov). Poslankyňa Horylová hovorí, že sa nedá
kontrolovať využiteľnosť kompostéra. Zľava je poskytnutá s tým predpokladom, že
biologický odpad občania nedávajú do nádoby na komunálny odpad, ale do kompostéra.
Poslanec Hevier hovorí, že keby mal 4 kompostéry, tak všetky 4 využije. Zdá sa mu, že pre
motiváciu pre občanov, aby vo vyššej miere separovali odpad, je úľava vo výške 5 % dosť
malá. Monika Masárová hovorí, aby sa aj výška miery triediteľnosti zvýšila napríklad na 65
%. Sú občania, ktorí poctivo triedia, ale sú aj takí, ktorí vôbec neriedia. Tieto údaje nám
poskytuje elektronický systém evidencie odpadov. Pri poskytovaní úľavy a preukázaľnosti
máme informácie z tohto systému. Kontrolórka obce Ing. Duračková pripomienkuje návrh
VZN, aby sa automaticky úľavy neposkytovali, pretože obec môže dať úľavy len
v konkrétnych prípadoch, ktoré vymenúva zákon o miestnych daniach. Avšak na základe
žiadosti občana na poskytnutie úľavy na odstránenie tvrdosti zákona, môže úľavy poskytovať.
Navrhuje preto v tomto znení upraviť VZN. Ing. Hevier navrhuje poskytnúť občanom –
poplatníkom úľavu 10 % pri najmenej 60 % miere triedenia a ďalej navrhuje doplniť do VZN
do § 7 bod 9, kde by sa podľa bodov 1 a 3 občanom – poplatníkom poskytla zľava na základe
žiadosti, ktorá bude na obecný úrad doručená do 31.1. Starosta dal hlasovať o návrhu VZN
s tými úpravami: poskytnutie 10 % zľavy z poplatku pre poplatníkov nad 60 % miery
triedenia, doplnenie bodu 9 do § 7 s uvedením, že zľava podľa bodu 1 a 3 sa poskytne na
základe žiadosti poplatníka, ktorá bude doručená na obecný úrad do 31.1. zdaňovacieho
obdobia.
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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. 7/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN č. 23/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Bod 4. VZN č. 24/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy
a školských zariadení na území obce Rakovice
Toto VZN rieši poskytnutie finančných prostriedkov v roku 2019 pre jednotlivé školské
zariadenia, ktorými sú : materská škola, školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného
času, ktorých zriaďovateľom je Obec Rakovice. Jedná sa o originálne kompetencie, ktoré sú
financované z rozpočtu Obce Rakovice. Vo VZN sú určené finančné prostriedky na mzdy
a prevádzku jednotlivých zariadení na 1 žiaka konkrétneho zariadenia. Počet žiakov je daný
vo výkaze o počte žiakov č. V-40 zostavovaný ku dňa 15.9.2018. Celková výška finančných
prostriedkov, ktorá bude poskytnutá v roku 2019 sa vypočíta ako súčin počtu detí
v jednotlivých zariadeniach a dotácie na 1 žiaka. Kontrolórka obce pripomienkuje VZN, že
v článku III v bode 3) b) chýba v texte „výška finančných prostriedkov na činnosť ŠKD...“
slovko na žiaka. Je potrebné ho tam doplniť. Žiadne iné návrhy ani pripomienky neboli
vznesené. Starosta dal o návrhu VZN s týmto doplnením slova do textu 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. 8/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN č. 24/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských
zariadení na území obce Rakovice.
Bod 5. Schválenie platu starostu obce
Obecné zastupiteľstvo podľa § 11 bod 4 písmeno i) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení určuje plat starostu podľa osobitného zákona a to zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Starostovia sa zaraďujú do
9 platových skupín podľa počtu obyvateľov. Tento zákon ustanovuje ako sa plat starostu
vypočíta, a obecné zastupiteľstvo môže tento plat vypočítaný zo zákona zvýšiť až o 60 %
podľa novely zákona platnej od 1.12.2018. Ing. Hevier hovorí, že keby sme o plate nehovorili,
tak patrí starostovi základný plat vypočítaný podľa zákona. Poslankyňa Masárová navrhla
zvýšenie o 60 % a poslankyňa Horylová navrhla zvýšenie o 50 %. Ing. Hevier navrhol
zvýšenie o 55 %. Starosta navrhol, aby poslanci podporili návrh poslankyne Janky Horylovej.
Poslanci sa zhodli, že budú najprv hlasovať o tomto návrhu na zvýšenie o 50 %.
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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. 9/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
na základe § 11 ods. 4 písmeno i) Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2.veta zákona č
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e zvýšenie minimálneho platu starostu o 50 %
od 01.12.2018.
Bod 6. Zmeny a doplnky č. 2 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. Vypracovanie zmien a doplnkov č. 2 k územnému plánu boli schválené uznesením
č. 33/2018. Podstatnou vecou zmien územného plánu je zapracovanie novej obytnej zóny za
kamenárstvom smerom na vodáreň a zapracovanie možností vedenia cyklotrasy cez našu
obec. Spracovanie návrhu dokumentácie je dosť finančne náročné, cena diela je 5.650,00 eur.
Na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie budeme žiadať dotáciu na Ministerstve
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, je však potrebné prijať uznesenie, že proces
obstarávania a schvaľovania dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí dotácie. Starosta dal o návrhu uznesenia 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. 10/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
s ú h l a s í,
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.
2 územného plánu obce Rakovice“ potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.
Bod 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 154/6
Manželia Horyloví požiadali obec o odkúpenie pozemku p. č. 154/6 o výmere 145 m2.
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 41/2018 zo dňa 20.9.2018 schválilo zámer odpredaja
pozemku. Medzitým, keď sa rokuje o odpredaji pozemku, žiadateľka Janka Horylová sa stala
poslankyňou. Je preto otázne, či môže poslankyňa kúpiť pozemok od obce. Kontrolórka obce
Ing. Duračková hovorí, že je to možné podľa zákona o majetku obcí, keď poslanec kupuje
pozemok na základe osobitného zreteľa. K tomuto bodu sa vyjadrila aj poslankyňa –
žiadateľka Horylová. Podľa územného plánu obce je vo výhľade v horizonte 20 rokov, že
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v koryte Holešky, časť pozemku ktorý žiadame od obce odkúpiť, bude miestna
komunikácia. Nemali sme svoj pozemok oplotený, nemohli sme si na ňom nič dopestovať,
nakoľko nám chodili srny a iné zvery do záhrady. Ohlásili sme drobnú stavbu na stavbu
oplotenia, avšak by sme museli robiť dvojité oplotenie, nakoľko medzi našimi 2 pozemkami
vedie pozemok – vyschnuté koryto Holešky. Rozhodli sme sa oplotenie vybudovať v celku,
preto sme na svoje náklady dali vyhotoviť odčlenenie z pozemku Holešky pozemok, ktorý
vedie medzi našimi pozemkami. Súhlasíme s tým, že do kúpnej zmluvy bude zapracovaná
klauzula garancie ceny, za akú cenu kúpime od obce, za takú cenu potom my a aj právny
nástupcovia pozemok potrebný na vybudovanie miestnej komunikácie odpredáme. Starosta
dal o odpredaji pozemku p. č. 154/6 o veľkosti 145 m2 za cenu 5,00 eur za 1 m2 podľa zákona
o majetku obcí podľa osobitného zreteľa manželom Horylovým hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní:
5
Hlasovanie: za :
4
proti:
0
zdržal sa: 1 (Janka Horylová)
U z n e s e n i e č. 11/2018/1
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. 154/6 o výmere 145 m2 – ostatná plocha - vlastníkom nehnuteľnosti p. č. 140/1
a 140/3, manželom Ing. Jozefovi Horylovi a Janke Horylovej, trvale bytom Rakovice č. 94, za
cenu 5,00 eur za 1 m2. Odôvodnenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa: predávajúca nehnuteľnosť na nachádza medzi pozemkami, ktorých výlučnými
vlastníkmi sú manželia Ing. Jozef Horyl a Janka Horylová. 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. Nie je možné sa
k tomuto pozemku dostať z verejnej komunikácie. Z tohto dôvodu Obecné zastupiteľstvo
v Rakoviciach rozhodlo o odpredaji pozemku p. č. 154/6 žiadateľom Ing. Jozefovi Horylovi
a Janke Horylovej.
Bod 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku Lukáš Košinár
Dňa 20.09.2018 uznesením č. 40/2018 Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach schválilo
odpredaj pozemku o veľkosti 257 m2 za cenu 17,00 eur žiadateľovi Lukášovi Košinárovi. Pán
Košinár si kúpu premyslel, pozemok o veľkosti 257 m2 nepotrebuje pre svoju potrebu, preto
dal vypracovať nový geometrický plán a žiada o odkúpenie pozemku o veľkosti len 149 m2.
Starosta navrhuje zrušiť uznesenie, ktorým sa odpredaj 257 m2 schválil. Dal hlasovať
o zrušení uznesenia č. 40/2018.
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. 12/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
ruší
uznesenie č. 40/2018 schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach dňa
20.09.2018.
Starosta dal následne hlasovať o odpredaji pozemku p. č. 67/10 diel 4 a pozemku p. č. 70/1
diel 2 spolu o výmere 149 m2 za cenu 17,00 eur hlasovať.
U z n e s e n i e č. 13/2018/1
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 149 m2 – zastavané plochy a nádvoria žiadateľovi Lukášovi Košinárovi,
trvale bytom Veľké Orvište č 142, 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 147
m2 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. 670-53/18 zo dňa 20.11.2018, 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 899 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 9. Zmena rozpočtu obce na rok 2018
Poslancom bol zaslaný návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018. Podstatné zmeny vysvetlila
poslancom účtovníčka obce p. Martina Micháliková. Starosta dal o zmene rozpočtu na rok
2018 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. 14/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e
rozpočtové opatrenia vykonané v roku 2018
b) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce Rakovice na rok 2018 ku dňu 14.12.2018:
 príjmy obce Rakovice na rok 2018: 1,168.187,86 eur
- z toho príjmy bežného rozpočtu: 1,043.613,86 eur
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-

z toho príjmy kapitálového rozpočtu: 800,00 eur
z toho príjmy z finančných operácií: 123.774,00 eur

výdavky obce Rakovice na rok 2017 : 1,168.187,86 eur
z toho výdavky bežného rozpočtu: 976.714,86 eur
z toho výdavky kapitálového rozpočtu: 173.473,00 eur
z toho výdavky z finančných operácií: 18.000,00 eur.

Bod 10. Návrh rozpočtu na roky 2019 -2021
Rozpočet na rok 2019 počíta so zvýšením platov od 1.1.2019, nakoľko sa mení zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme. Finančné prostriedky vo výške 101.000 eur neboli minuté v roku 2018, preto
navrhujeme, aby boli presunuté do rozpočtu roku 2019. V kapitálových výdavkoch sa počíta
s vybudovaním detského ihriska a multifunkčného ihriska, spláca sa zberné miesto. Poslanci
rozhodujú, kde sa použijú finančné prostriedky. Ing. Duračková povedala, že budeme musieť
otvoriť rozpočet, nakoľko sa ešte v návrhu rozpočtu sa nepočítalo s „obedmi zadarmo“. Vláda
nakoniec schválila zmenu zákona o dotáciách, kde pre deti predškolského veku bola
schválená dotácia na obedy od 1.1.2019 a pre deti základných škôl od 1.9.2019. Ing. Marek
Hevier hovorí, že je podstatné, aby sme rozpočet schválili, určite ho budeme v roku 2019
rozoberať podrobnejšie. Navrhuje preto rozpočet na roky 2019 – 2021 schváliť. Starosta dal
o 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. 15/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) s c h v a ľ u j e rozpočet obce Rakovice na rok 2019:
príjmy obce : 1,176.497,00 eur
- z toho príjmy bežného rozpočtu: 1,051.446,00 eur
- z toho príjmy kapitálového rozpočtu: 1.000,00 eur
- z toho príjmy z finančných operácií: 124.051,00 eur
výdavky obce : 1,176.497,00 eur
- z toho výdavky bežného rozpočtu: 983.495,00 eur
- z toho výdavky kapitálového rozpočtu: 175.002,00 eur
- z toho výdavky z finančných operácií: 18.000,00 eur
b) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet obce Rakovice na rok 2020:
príjmy obce : 1,050.385,00 eur
výdavky obce : 1,050.385,00 eur
c) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet obce Rakovice na rok 2021:
príjmy obce : 1,049.392,00 eur
výdavky obce : 1,049.392,00 eur
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Bod 11. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 a konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2017
Spoločnosť PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trnava, vykonala v Obci Rakovice audit
individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017.
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017 a Správu nezávislého audítora
ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 berú poslanci na vedomie.
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. 16/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2017 do
31.12.2017 zo dňa 4.5.2018 a Správu pre Obecné zastupiteľstvo obce Rakovice o overení
súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2017 zo dňa 9.
novembra 2018.
Bod 12. Výročná správa obce za rok 2018
Poslancom bola s materiálmi na zasadnutie OZ zaslaná Výročná správa za rok 2017. Audit
účtovnej závierky Obce Rakovice za rok 2017 vykonala na základe zmluvy spoločnosť
PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trnava. Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
bolo vykonané v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľadom nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Audit bol vykonaný v súlade s medzinárodnými audítorskými
štandardami. Poslanci sa so správou oboznámili a vzali ju na vedomie.
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. 17/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
Výročnú správu obce Rakovice za rok 2017 overenú audítorom.
13. Rôzne
13.1.
Starosta sa pýta poslancov, že každoročne poriadame ohňostroj 1.1., robíme ho na nový rok
preto, aby sa na ňom mohli zúčastniť a vidieť ho aj deti. Starosta sa pýta poslancov, či
budeme v tejto tradícií pokračovať. Poslankyňa Magalová navrhla, aby sa robil ohňostroj.
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Ostatní poslanci sa zhodli na tom, že určite áno. Starosta hovorí poslancom, že
z obecného rozpočtu sa obvykle vyčlenilo 500,00 eur a ostatné finančné prostriedky získal
starosta od sponzorov v obci. Ohňostroj zvykli odpaľovať hasiči, ale už po 2 roky sme
oslovili firmu, ktorá má na takéto práce oprávnenie a určite by sme zostali pri tom.
Poslankyňa Masárová navrhla vyčleniť sumu 500,00 eur. Starosta dal o ohňostroji 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. 18/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť dňa 1.1.2019 o 17:00 hodine na miestnom ihrisku oslavy príchodu nového roku
s odpálením ohňostroja, na ktorý sa vyčlení z rozpočtu obce čiastka 500,00 eur.
13.2.
Starosta oboznámil poslancov s tým, že každoročne pozýva na obecný úrad jubilantov obce,
ktorí dosiahli v roku významné životné výročia: 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. Pri tejto
príležitosti im zablahoželá, odovzdá kvietok a vecný darček. Novonarodené deti v Obci
Rakovice dostávajú od obce finančný príspevok vo výške 100,00 eur. Na konci roka starosta
zvolá rodičov s deťmi na obecný úrad a odovzdá im finančný príspevok a kvietok. V roku
2013 sme oceňovali darcov krvi so zlatými plaketami, a pri odpaľovaní ohňostroja bol pred
občanmi 3 darcom odovzdaný finančný príspevok vo výške 100,00 eur. Boli to p. Vladimír
Kováč, Milan Zbyvatel a Ladislav Magala. Predchádzajúci poslanci sa zhodli na tom, že by
sme mali oceniť aj ostatných darcov krvi. V nemocnici v Piešťanoch poskytli starostovi
zoznam obyvateľov našej obce, ktorí sú bezplatnými darcami krvi. Zistili sme, že ešte ďalší
darci krvi majú zlaté a dokonca aj diamantové plakety. Poslankyňa Masárová navrhla, aby sa
aj týmto darcom, o ktorých sme sa dozvedeli, odovzdal finančný príspevok. Starosta si
všetkých nám známych darcov krvi pozval na obecný úrad Rakovice dňa 19.12., aby sa im
poďakoval za ich šľachetné činy. Starosta dal o návrhu odmeniť darcov so zlatou
a diamantovou plaketou.
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. 19/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
poskytnúť finančný príspevok vo výške 100,00 eur darcom krvi so zlatou a diamantovou
plaketovu: Katarína Dalošová, Miroslav Janech a Miroslav Krajčo.
13.3.
Dnes bola obci doručená žiadosť Slovenskej rady Rodičovských združení pri ZŠ Rakovice
o príspevok na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 19.1.2019. Starosta oboznámil
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poslancov s tým, že už dlhoročne obec prispieva na karneval cenou – bicyklom.
Hľadáme, aby sme deťom dali kvalitný bicykel, niekedy sme získali aj sponzorsky nižšiu
sumu za bicykel, ale neviem ako sa nám kedy podarí. Poslanci súhlasili. Poslankyňa
Magalová navrhla sumu do 400,00 eur na zakúpenie bicykla. Starosta dal o žiadosti 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. 20/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zakúpiť do tomboly na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 19.1.2019 v základnej škole,
vecnú cenu - bicykel v hodnote do 400,00 eur.
13.4.
Starosta oboznámil poslancov, že sa nám nedarí zohnať nejakého kronikára obce, ani
predchádzajúcim poslancov sa nepodarilo niekoho nájsť. Ak by poslanci poznali niekoho, kto
by sa na to dal, uvítal by to. Starosta navrhuje za kronikárku pani Máriu Ševečkovú. Poslanci
nemali iný návrh, preto dal starosta o 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. 21/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
kronikárku obce pani Máriu Ševečkovú.
13.5.
Starosta oboznámil poslancov so združeniami, ktoré sú vytvorené. Nedá sa všetky aktivity
pokryť Mikroregionom nad Holeškou. Obec má podaných niekoľko projektov, starosta by
chcel dať žiadosť na parkovisko pred základnou školou, pred kostolom, čakáme na výzvu na
rekonštrukciu miestnych komunikácií. Vrámci združenia by sme chceli urobiť pasportizáciu
miestnych komunikácií so staničením, s dopravným značením. Do budúceho rokovania
zastupiteľstva by sme chceli pripraviť rokovací poriadok, štatút obce, pracovný poriadok,
nakoľko tieto dokumenty už máme zastaralé.
13.6.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnil zástupca spoločnosti JRD p. Tibor Molnár. Starosta informoval
poslancov, že celý rok 2018 bol v obci používaný evidenčný systém na zaznamenávanie
množstva odpadov. Novela zákona o odpadoch zaviedla aj povinnú likvidáciu biologicky
rozložiteľného odpadu zo záhrad a kuchynského odpadu z domácností. Spolu s poslancami
sme sa zaoberali tým, akou formou by sme tento zber BRO zabezpečili. Rozhodlo sa
o zakúpení kompostérov. Stále sa snažíme robiť všetky potrebné opatrenia, aby občania viac
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separovali a aby im to bolo aj umožnené. Robili sme v obci aj analýzy komunálneho
odpadu, kde nám vyšlo, že sa spolu s komunálnym odpadom dostáva na skládku veľa
biologického odpadu, ktorý ani na skládku nepatrí. Obec už niekoľko rokov od občanov
odoberá biologický odpad zo záhrad, drvíme konáre priamo pred nehnuteľnosťami občanov.
V slovenskom rozhlase bola relácia o odpadoch, kde jeden náš občan volal, máme v obci
možnosti na separáciu, ale občania nie sú motivovaní separovať. Platia za odpad rovnako či
separujú alebo neseparujú. Začali sme spoluprácu so spoločnosťou JRK Slovensko
a s monitorovaním odpadov. Každý vývoz je monitorovaný, máme softvér, kde fyzicky náš
pracovník Treskoň Jaroslav každú nádobu, každý mech odpadu zaeviduje do systému,
evidujeme množstvo odpadu. Máme občanov, ktorí sú aj proti tejto evidencii, lebo si myslia,
že je to ich vec, koľko a čo občan dáva vyviezť. Máme však aj od spracovateľov
separovaného odpadu sťažnosti na kvalitu separovaného odpadu. Obec likviduje od občanov
odpady, preto ich musíme nabádať, aby čo najefektívnejšie separovali. Toto sa snažíme riešiť
osvetou. Systém má tiež výhody aj nevýhody, mal by byť presnejší a uľahčovať prácu,
nakoľko musíme fyzicky každú nádobu do systému nahrať. Od roku 2019 je schválená novela
zákona o odpadoch, kde za skládkovanie odpadu sa bude platiť podľa toho, akú mieru
triediteľnosti obec vykazuje. Starosta odovzdal slovo p. Molnárovi zo spoločnosti JRK.
V obci Rakovice máme v elektronickom systéme evidencie odpadov zaevidovaných 224
subjektov, zatiaľ sa vykonalo 58 zvozov, bolo vyvezených 12 070 zaevidovaných nádob.
Miera triedenia za mesiace 1 – 10 bola 44 %. Občan keď triedi, mal by byť aj za to
odmeňovaný, aby bol motivovaný. Za triedený –separovaný zber odpadov platia zberovým
spoločnostiam organizácie zodpovednosti výrobcov. Je potrebné čo najviac odpadov
vytriediť, aby za odpad neplatili občania. Všetko čo ide do zmesového komunálneho odpadu
za zber a uloženie platia občania, čím menej bude v komunálnom odpade, tým menej budú
občania platiť. Je evidovaných 220 nádob a okolo 200 sa pri každom vývoze vyváža. Ne sú
všetky nádoby naplnené, ak by sa vyvážali len plné, menej by sa vyvážalo a menej by sa
platilo. Pri súčasnom systéme evidencie odpadov sa táto evidencia musí manuálne napĺňať
a manuálne sa aj výsledky z nej vyhodnocujú. Firma JRK vytvorila nový program – systém,
ktorý novým zariadením načítava Q-ér kódy. Zníži sa tým pracnosť o 80 %. Systém je
prehľadnejší, dajú sa robiť štatistiky, robí sa vývoj zberov, je tu kalendár zberov, mapa
zberových miest. Na web stránke bude zverejnené kde občan nájde kontajnery, stojiská, budú
tu výsledky zberov, občan bude vidieť výsledky. Spoločnosť mala náklady na systém
a nevykazovala žiadny zisk, nakoľko to bol pilotný program. Teraz vytvorili nový systém, kde
je ponuka pre našu obec na tento systém vo výške 3.921,60 € s DPH, pričom by sme 3
mesiace neplatili mesačný poplatok. Systém bude obsahovať mobilný terminál, snímač QR
kódov, QR kódy, jednorazové kódy. Najväčšiu položku tvorí mesačný poplatok vo výške
280,- eur bez DPH, ktorý by sme prvé 3 mesiace neplatili. Viaceré obce hlavne z východu
Slovenska majú záujem o tento nový systém. Poslankyňa Horylová sa pýta, či majú nejaké
referencie. Tie sú väčšinou z Čiech, napríklad Trojanovice a Jaroměřice, ktoré sú aj
porovnateľné s Rakovicami. V Čechách existuje 1 štátna organizácia ohľadom odpadov
a v zákone priamo majú uvedené ako občanov odmeniť za triedenie. V jednoduchosti
motivácie je zaručený úspech.
Ing. Marek Hevier hovorí, že separovať treba, nikto to nespochybňuje, za odpady budeme len
viac platiť. Otázka je však, či je sčítané, koľko dokážeme separáciou ušetriť a či neminieme
na systém viac za niekoľko rokov, ako dokážeme ušetriť. Je urobená predbežná kalkulácia?
Starosta hovorí, že už asi nie je mesto a obec, ktoré by nedoplácalo na odpad. Sú rozbehnuté
rokovania so zberovou spoločnosťou, aby nám účtovali len tie nádoby, ktoré reálne
vyvážame. Podmienkou na cenovú ponuku je samostatne odvážiť 1 vývoz len nás.
Ing. Hevier hovorí, aby sme nevyhodili 4000 eur, ale aby bol aj výsledok. Poslankyňa
Horylová sa pýta, či by tieto služby napríklad vývoz odpadov nemohla zastrešovať napríklad
spoločnosť Rakovice s.r.o. Napríklad Obce Veľké Kostoľany a Chtelnica majú svoje
spoločnosti na vývoz odpadov. Starosta hovorí, že najideálnejšie by bolo, keby sme mali už
rozbehnutú zberovú spoločnosť. Máme však záujem niečo s odpadmi robiť, aby sa odpad
znižoval. Ak však nemáme dáta, nemáme odpady pod kontrolou. Je to pilotný projekt, veľa

12
skúseností s ním zatiaľ nie je, je to na Vašom zvážení. Sú však aj problematické domácnosti,
napríklad bytovky, všetko sa zlieva do jedného.
Ing. Molnár predniesol ponuku na nový evidenčný systém. Je na poslancoch celé to zvážiť.
Zatiaľ sa nehlasovalo o zakúpení alebo nezakúpení nového evidenčného systému.
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. 22/2018/1
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie zástupcu spoločnosti JRK Slovensko o prebiehajúcej evidencií odpadov v obci
Rakovice cez Elektronický evidenčný systém a o ponuke nového informačného systému pre
obec.
Bod 14. Diskusia
V diskusii nik nevystúpil.
Bod 15. 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

