ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 14. júna 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
Mária Konopová
Martina Micháliková
Lukáš Košinár

Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Záverečný účet Obce Rakovice za rok 2017
Zmena rozpočtu obce na rok 2018
Odpredaj pozemku
Komunitný plán Obce Rakovice
Utvorenie volebného obvodu, určenie počtu poslancov, určenie rozsahu výkonu
funkcie starostu na nové funkčné obdobie
8. Územný plán obce
9. Združenie obcí Cyklocesta Holeška – vstup do združenia
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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. Na zasadnutí OZ starosta predstavil novú pracovníčku obce p. Martinu
Michálikovú, ktorá bude zastupovať miesto účtovníčky počas materskej dovolenky Márie
Konopovej. Starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý
poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov
Moniku Masárovú a Ing. Júliusa Šmýkala. O programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:

5
4 (chýba Radovan Bábik)

2
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 23/2018
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. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Záverečný účet Obce Rakovice za rok 2017
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Predložil poslancom návrh
záverečného účtu obce za rok 2017 (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. Ing. Baracka sa pýta, či vidíme aké prostriedky sú zo
skládky, kde sú uvedené. Účtovníčka obce uviedla, že v každom záverečnom účte sú uvedené
tieto finančné prostriedky. Doposiaľ neboli tak sledované, ale od tohto roku sa budú dávať na
zvláštny účet, budú uvedené s iným kódom zdroja. Starosta hovorí, že je zákonom určené
načo sa tieto finančné prostriedky majú používať. Ako sú neúčelne využívané? Ing. Baracka
hovorí, že keď si občania budú pozerať rozpočet, či vidia na čo sa konkrétne minuli. V prvom
rade sa majú míňať na odpadové hospodárstvo, minuli sme ich aj na chodníky. Budú na
samostatnom účte, aby boli viac kontrolované. Ing. Šmýkal sa pýta, či z týchto peňazí
môžeme aj odmeňovať občanov, ktorí separujú. Starosta hovorí, že maximum sa dá na
odpady. Môže sa otvoriť aj otázka pre domácnosti, ktoré majú málo 1 kompostér, bolo by
dobré kúpiť drvič konárov na požičiavanie do domácností, nádoby na odpad sa môžu z týchto
financií zakúpiť. Ing. Baracka hovorí, prečo sme doteraz ich v rozpočte nevideli? Je treba aby
aj občania videli, že toto sú peniaze zo skládky a nech navrhnú kde sa majú použiť.
Kontrolórka obce Ing. Duračková vydala k záverečnému účtu stanovisko, v ktorom
konštatuje, že hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2017 bolo v súlade so
schváleným rozpočtom na rok 2017, v súlade so zmenami rozpočtu uskutočnenými
v priebehu roka a s uzneseniami schválenými OZ v priebehu roka 2017, ako aj v súlade
s príslušnými právnymi normami. Kontrolórka obce odporúča schváliť záverečný účet obce
za rok 2017 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. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
Záverečný účet obce Rakovice za rok 2017 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. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
tvorbu rezervného fondu vo výške 112 637,41 €.
Prebytok rozpočtu zistený podľa ustanovení § 2) písm. b) ako aj § 10 ods. 3 písm. a) a b)
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR a z fondu údržby a opráv v sume 112.637,41 eur. Navrhujeme použiť 10 %
(povinná tvorba) vo výške 11.263,74 eur na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 15 ods. 4)
Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Starosta dal o tomto 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. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
povinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 11.263,74 eur z výsledku hospodárenia za rok
2017.
Bod 4. Zmena rozpočtu obce na rok 2018
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2018 (tvorí prílohu
zápisnice). Do rozpočtu obce boli zapojené prostriedky rezervného fondu vo výške

4
112 637,41 eur, ktoré navrhujeme použiť na kapitálové výdavky. Účtovníčka obce
vysvetlila poslancom jednotlivé zmeny v rozpočte. Pri položke za pivné sety sa pozastavil
poslanec Ing. Šmýkal, či si poslanci nezaslúžia vedieť o tom, že sa kupujú pivné sety
a poslanci o tom vôbec nevedia. Starosta povedal, že vždy keď na akcie ako sú hody
požičiavame stoly a lavice z Trebatíc, z Veselého a Dubovian, hovoríme o tom, že si musíme
zakúpiť vlastné. Aj ty si o tom už sám hovoril, a teraz keď som využil akciu na pivné sety
a objednal bez vášho vedomia, je problém? Je to potrebná vec. Ing. Šmýkal hovorí, že o takej
investícií by poslanci mali vedieť. Kontrolórka obce hovorí, že to nie je kapitálový výdavok –
investícia. Ing. Šmýkal hovorí, že poslanci mali o tom vedieť, starosta im mal zavolať.
Starosta hovorí, že pre pivné sety mal zvolať zastupiteľstvo? Ing. Šmýkal sa pýta, kde ich
budeme skladovať? Starosta odpovedá, že na starej kolkárni v hľadisku. Ďalšie pripomienky
k zmene rozpočtu neboli a 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
U z n e s e n i e č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Rakovice na rok 2018 (tvorí prílohu zápisnice) rozpočtovým opatrením
č. 4/2018, ktorou sa rozpočet obce na rok 2018 zvyšuje v príjmovej i výdavkovej časti.
Upravený rozpočet na rok 2018 tvorí v príjmoch čiastku 1,160.085,00 € a vo výdavkoch tvorí
čiastku 1,160.085,00 €.
Bod 5. Odpredaj pozemku
5.1.
Na zasadnutí OZ sa zúčastnil p. Košinár, ktorý kúpil pozemok p. č. 67/9 v obytnej zóne II.
a mal by záujem odkúpiť časť parcely p. č. 67/10, ktorá je vo vlastníctve obce. Tento problém
sme tu už riešili, avšak nebol schválený odpredaj časti parcely. Potenciálny záujemca o tento
pozemok mal prísť na zastupiteľstvo minule, avšak keď neprišiel, tento problém sa viac
neriešil. Je tu nový vlastník nehnuteľnosti a predostrel poslancom svoju žiadosť. Pozemok
odkúpil, má záujem stavať rodinný dom. Projekt domu, ktorý chce realizovať na tomto
pozemku má však 15 metrov a nezmestí sa mu na uvedenú parcelu, preto by mu vyhovovalo
keby odkúpil od obce časť obecného pozemku, aby sa mu dom na pozemok zmestil. Názorne
na mape si poslanci prezreli ako by predávaná časť pozemku mala viesť. Ing. Baracka
navrhol, že napríklad 3 metre rovnobežne s parcelou p. Košinára by mohla viesť hranica
odpredávaného pozemku. Geometrickým plánom sa odčlení parcela, ktorá bude predmetom
odpredaja. Predbežne by táto odčlenená časť by mala byť o výmere 260 m2, t. j. polovica
pozemku p. č. 67/10. Poslanci súhlasili so zámerom odpredať pozemok o výmere 260 m2 p.
Košinárovi Lukášovi, bytom Veľké Orvište. Obec bude predávať majetok podľa Zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a ods. 8e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
novovytvorená parcela o výmere sa priradí k existujúcej parcele a vytvorí sa ucelený pozemok
vhodný na vybudovanie rodinného domu. Starosta dal o zámere odpredať časť parcely p. č.
67/10 o výmere 260 m2 p. Lukášovi Košinárovi hlasovať. Skutočná veľkosť parcely bude
známa až po vypracovaní geometrického plánu, ktorý bude podkladom pre odpredaj
pozemku.
Hlasovanie:

5
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. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zámer predaja časti pozemku p. č. 67/10 – zastavané plochy a nádvoria o veľkosti cca 260 m2
podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa § 9a ods. 8e) z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za cenu 17,00 eur za 1 m2 žiadateľovi p. Lukášovi Košinárovi, bytom
Veľké Orvište.
5.2.
Na zasadnutí OZ dňa 12.4.2018 bola predložená žiadosť p. Ing. Michala Bugára o odkúpenie
časti pozemku p. č. 70/1 z dôvodu rozšírenia pozemku, nakoľko rozostavaný dom, ktorý p.
Bugár kúpil, sa nachádza takmer na hranici pozemku a na mieste odkúpeného pozemku od
obce by potreboval vybudovať objekt na garážovanie auta. OZ uznesením č. 13/2018 zo dňa
12.04.2018 schválilo zámer odpredaja pozemku o veľkosti cca 46 m2 za cenu 17,00 eur za 1
m2. Žiadateľ Ing. Bugár dal vypracovať geometrický plán, na základe ktorého vzniká
odčlenená parcela p. č. 70/15 o veľkosti 47 m2, ktorú žiada odkúpiť. Odčlenením tohto
pozemku od existujúceho pozemku p. č. 70/1 vznikol nový pozemok, avšak všetky inžinierke
siete vybudované na pozemku p. č. 70/1 zostali na pôvodnej parcele, odpredáva sa len časť
pozemku p. č. 70/1. Zámer odpredaja majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa
26.04.2018. Odôvodnenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
predávajúca nehnuteľnosť susedí s pozemkom, ktorého výlučným vlastníkom je p. Ing.
Michal Bugár. 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. 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. 30/2018
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. 70/15 o výmere 47 m2 – zastavané plochy - vlastníkovi nehnuteľnosti p. č. 67/9
p. Ing. Michalovi Gugárovi, trvale bytom Piešťany, M. Bela č. 52, za cenu 17,00 eur za 1 m2.
Odôvodnenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predávajúca
nehnuteľnosť susedí s pozemkom, ktorého výlučným vlastníkom je p. Ing. Michal Bugár.
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. Z tohto dôvodu Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach rozhodlo o odpredaji pozemku
p. č. 70/15 žiadateľovi Ing. Michalovi Bugárovi.
Bod 6. Komunitný plán Obce Rakovice
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V zmysle novely zákona č. 448/2008 Z. z. § 83 o sociálnych službách v znení neskorších
predpisov došlo k zmene, doplnení, § znenie a povinnosti obce. Obec vypracúva a schvaľuje
komunitný plán sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v
ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb
poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja sociálnych služieb a určuje
personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové podmienky a organizačné
podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho predkladá vyššiemu
územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza. Vypracovaný návrh dokumentu
komunitného plánu tvorí prílohu zápisnice. Starosta dal o vypracovanom komunitnom pláne
sociálnych služieb Obce Rakovice na roky 2018 – 2022 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. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Rakovice na roky 2018 – 2022.
Bod 7. Utvorenie volebného obvodu, určenie počtu poslancov, určenie rozsahu výkonu
funkcie starostu na nové funkčné obdobie
V tomto roku sa uskutočnia voľby do samosprávy obcí, zatiaľ nebol vyhlásený termín
konania komunálnych volieb, avšak termín konania bude 3.11.2018 alebo 10.11.2018.
Lehoty na schválenie a uverejnenie určitých náležitostí k voľbách do orgánov samosprávy
obcí začnú plynúť už v júli, preto je potrebné príslušné uznesenia prerokovať skôr. Podľa §
166 Zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je potrebné určiť volebné obvody a počet poslancov obecného
zastupiteľstva. Ďalej podľa § 11 ods. 3 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej
len „Zákon o obecnom zriadení”) je potrebné vopred určiť počet poslancov. Počet poslancov
na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov
obce takto:
- a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
- b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
- c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
- d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
Naša obec má k dnešnému dňu 577 obyvateľov, preto počet poslancov je 5 až 7.
Rozhodnutie o rozsahu výkonu funkcie (o úväzku) starostu je potrebné vykonať najneskôr 90
dní pred voľbami na celé funkčné obdobie podľa § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom
zriadení.
Poslankyňa Anna Magalová navrhuje, aby sa ako v tomto volebnom období utvoril 1 volebný
obvod, počet poslancov na nové volebné obdobie: 5 a úväzok starostu: plný. Starosta dal
o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:

5
4 (chýba Radovan Bábik)

7
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) v y t v á r a na volebné obdobie 2018 – 2022 v obci Rakovice 1 volebný obvod,
b) u r č u j e na volebné obdobie 2018 – 2022 v obci Rakovice 5 poslancov,
c) u r č u j e, že vo volebnom období 2018 až 2022 bude starosta obce Rakovice vykonávať
funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
Bod 8. Územný plán obce
V návrhu na zmenu územného plánu je vyznačená rozšírená hranica zastavaného územia obce
za obetnou zónou III., kde by sa mala vytvoriť nová obytná zóna, ktorej pozemok je vo
vlastníctve obce. Vedľa tohto pozemku je ešte 1 pozemok, ktorý je vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu. Ďalej sú tu vyznačené všetky alternatívy cyklotrasy, jedna
pozdĺž hlavnej cesty, pod parkom a potom po dedine a pod parkom spodom. Poslancom bol
predložený návrh zmluvy so zhotoviteľom – firmou Ecocities, s.r.o. Poslankyňa Magalová sa
pýta, či pozemky pod plánovanou cyklotrasou sú v majetku obce. Cena za vypracovanie
zmeny územného plánu je 2.950,00 eur. Ing. Šmýkal sa pýta, že v zmluve je rozpis diela :
spracovanie návrhu 2.850,00 eur a spracovanie čistopisu 50,00 eur, budú 2 čistopisy alebo je
to zle spočítané? Starosta zistí i zhotoviteľa. Poslanec Ing. Baracka hovorí, že zmena
územného plánu stojí dosť finančných prostriedkov, nedávno sme pritom mali zmenu
územného plánu č. 1. Nedalo by sa tam vložiť aj ten pozemok vedľa, čo hovoríš že je
pozemkového fondu? Stále sa niečo mení, stále musíme platiť za zmeny, treba porozmýšľať
a dať tam všetko aj čo by sa plánovalo dobudúcna. Starosta ten pozemok preverí. Výhľadovo
sú obytnou zónou aj pozemky pozdĺž Holešky. Nie je podmienené, aby sme výhľadovo
vytvárali novú obytnú zónu, keď existujúce nie sú dostavané. Starosta dal o zmenách
a doplnkoch č. 2 územného plánu obce Rakovice 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. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zmeny a doplnky č. 2 k územnému plánu Obce Rakovice.
Bod 9. Združenie obcí Cyklocesta Holeška – vstup do združenia
Na základe budovania cyklotrasy na trase Veľké Kostoľany – Trebatice je potrebné zriadenie
nového združenia obcí Cyklocesta Holeška, nakoľko MNH túto aktivitu nemôže zastrešovať,
nakoľko pre MNH tieto výdavky na vybudovanie cyklotrasy nemôžu byť pre žiadosť na
poskytnutie dotácie oprávnený náklad. Podmienkou na vybudovanie cyklotrasy a poskytnutia
dotácie je zabezpečenie dopravy do zamestnania alebo do práce, ktorou by vybudovanie
cyklotrasy bolo. VÚC neposkytuje dotáciu združeniu, ale poskytuje dotáciu združeniu
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finančných prostriedkov na konkrétnu aktivitu. Je to obdobné združenie ako Zelená
cesta, išli sme podľa ich modelu. Toto združenie bude mať za cieľ výstavbu a prevádzku
cyklotrasy. Treba vypracovať polohopis, výškopis, projektovú dokumentáciu. Dotáciu
poskytuje VÚC, musí sa vybudovať objekt, odstavné plochy pre bycikle. Členom združenia
budú len obce cez ktoré pôjde cyklotrasa: Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany
a Veľké Kostoľany. Vstupný poplatok združeniu bude rovnaký 1000,00 eur, ale pri realizácií
už bude adekvátna spoluúčasť. Poslankyňa Magalová hovorí, že je treba vybudovať
cyklotrasu, preto navrhuje aj vstúpiť do združenia. Starosta dal o návrhu účasti obce
v združení Cyklocesta Holeška, o stanovách a vstupnom poplatku 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. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
a) účasť Obce Rakovice ako zriaďovateľa v Združení obcí Cyklocesta Holeška, so sídlom:
Hlavná ulica č.247/107, 922 10 Trebatice.
b) stanovy Združenia obcí Cyklocesta Holeška, so sídlom: Hlavná ulica 247/107, 922 10
Trebatice, v predloženom znení.
c) úhradu vstupného vkladu zriaďovateľa Obce Rakovice vo výške 1 000,- €.
Bod 10. a 11. Rôzne a diskusia
10.1.
Starosta oboznámil občanov, že jeden nájomník požiadal o výmenu vane za sprchový kút.
Súhlasili by poslanci s prerábkou? Ing. Šmýkal hovorí, že má pravdepodobne na to dôvody.
Hádam by sa to dalo, ale bez zásahu do priečok a určite nie z peňazí fondu údržby a opráv.
Bolo by vhodné, aby sa zistilo, či je to v súlade so zmluvou so Štátnym fondom rozvoja
bývania, nakoľko bytovky boli postavené s dotáciou zo ŠFRB.
10.2.
Spoločnosť CBS Banská Bystrica vydáva unikátnu knihu Piešťany a okolie z neba (100
leteckých fotografií – najkrajšie letecké pohľady na mesto Piešťany a ich blízke okolie). Je
viacero možností na objednanie knihy napr. 35 kníh + zdarma ½ strany o našej obci za cenu
525,00 bez DPH, 70 kníh + zdarma 1strana o našej obci za cenu 1.050,00 bez DPH.
Navýšenie počtu kníh za cenu 4,50 € bez DPH je možné len pre partnerov projektu pri
objednávke do uzávierky obchodnej kampane. Ing. Šmýkal navrhuje, že by išiel do 1 strany,
čím by sme dostali 70 kníh. V tejto cene by sme mali prezentačnú cenu s veľkosťou 24 x 16,5
cm, textovú prezentáciu o obci v rozsahu 280 slov s prekladom do angličtiny. Iný návrh nebol
predložený. 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
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U z n e s e n i e č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
70 ks kníh „Piešťany a okolie z neba“ s prezentáciou Obce Rakovice na 1 strane knihy
o prezentačnej ploche veľkosti 254 x 16,5 cm za cenu 1.050,00 € bez DPH (1.260,00 €
s DPH).
10.3.
Starosta obce informoval poslancov, že dne mali rokovanie novej odpadovej spoločnosti so
spoločnosťami JRK Slovensko a spoločnosťou Priatelia zeme. Rokovali o tom, ako občanom
čo najviac uľahčiť separovanie, treba vytvoriť vrámci mikroregiónu koncepciu odpadového
hospodárstva, najprv je potrebné urobiť analýzu za pomoci občanov, treba vypočuť
požiadavky občanov. Komisie na ochranu životného prostredia by mohli byť nápomocné.
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. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o vytváraní koncepcie odpadového hospodárstva v rámci
Mikroregiónu nad Holeškou.
10.4.
Ing. Šmýkal sa pýta, či sú zabezpečené akcie na hody. Starosta povedal, že v piatok bde
diskdžokej, v sobotu hudobná skupina TENOR a v nedeľu poobede bude hrať hudobná
skupina Borovienka. Prípravu na 11- stky mal minule na starosti Ing. Baracka, zabezpečí
potrebné veci – bránu, siete, lopty. Hasičská súťaž bude v sobotu, bude sa variť guľáš, nápoje
bude zabezpečovať p. Búš a občerstvenie nebudú zabezpečovať hasiči, ale sa osloví nejaký
prevádzkovateľ, čo zabezpečuje jedlá. 1 stan bude náš a druhý požičiame z Boroviec. Tak
ako minulý rok v sobotu sa uskutoční o 16:00 hodine súťaž v kopaní jedenástok a potom
o 17:00 hodine súťaže pre deti. Nedeľa bude tak ako minulý rok oddychová. Kolotoče prídu
na ihrisko, 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. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu o organizačnom zabezpečení hodov 2018.
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10.5.
Ing. Šmýkal oznámil poslancom, že má informácie o tom, že v našej obci máme veľa
bezpríspevkových darcov krvi. Pán Vladimír Kováč daroval krv už 100 krát. Dobre by bolo,
aby sme zistili aj iných darcov krvi a nejako ich záslužnú prácu ocenili.
10.6.
Ing. Šmýkal povedal, že si študoval zverejňované dokumenty na našej internetovej stránke
a všimol si zmluvy a úhrady za reklamnú a propagačnú činnosť. Sú tam 2 zmluvy na
reklamné služby, čo by obec vôbec nemusela využívať. Starosta povedal, že vyvíjajú na neho
psychologický nátlak, lebo objednávky robia zásadne telefonicky, idú naňho s takým
nátlakom, že tá naša reklama už beží a je treba na 1 rok uhradiť. Máte to zverejnené, už to
musíte uhradiť. Ing. Šmýkal hovorí, že treba vypovedať zmluvy a neplatiť im.
10.7.
Poslankyňa Anna Magalová navrhla, či by sa nemohla umiestniť kamera na detské ihrisko pri
bytovke č. 209, lebo tam chodia deti a tínedžeri robiť neporiadok. Starosta hovorí, že
momentálne nemáme ďalšiu kameru.
Bod 12. 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:

Monika Masárová

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

Ing. Július Šmýkal

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

