ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 2. mája 2018
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

Radovan Bábik
Ing. Ján Baracka
Anna Magalová
Monika Masárová
Ing. Július Šmýkal

-

Ostatní prítomní:

Ing. Lucia Duračková – kontrolórka obce
Jarmila Chnápková - zapisovateľka

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Transfer pre združenie obcí Veselé ČOV
Diskusia
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 sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, čím je OZ
uznášaniaschopné. Starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ,
ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce
poslancov Annu Magalovú a Radovana Bábika. O programe zasadnutia dal starosta 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. 19/2018
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.
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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. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Transfer pre Združenie obcí Veselé ČOV
Starosta obce p. Dušan Daloš informoval poslancov, že Združenie obcí Veselé ČOV vzniklo
z toho dôvodu, aby sme mohli podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na
dobudovanie kanalizácií v jednotlivých obciach, ktoré sú aj vlastníkmi ČOV Veselé,
a rozšírenie ČOV Veselé. Združenie obcí vyhlásilo verejné obstarávanie na poskytnutie
služieb – na dopracovanie dokumentácie, ktorá by bola podkladom pre podanie žiadosti
o finančné prostriedky z európskej únie. Vyhotovenie dokumentácie stálo 151.000 €. Bolo
dohodnuté, že sa ½ uhradí a druhá ½ sa dofinancuje prostredníctvom oprávneného nákladu zo
žiadosti, ktorá by bola podaná. Avšak výzva vyhlásená nebola. Stále sa čakalo na výzvu, bolo
vydané právoplatné stavebné povolenie, vyhlásená verejná súťaž, ale dodávateľ však vybraný
nebol. Nastalo ďalšie programové obdobie, kde DPH nie je oprávneným nákladom. Keďže
združenie obcí nie je platiteľom DPH, dohodlo sa, že nástupníckou spoločnosťou tohto
združenia bude Obecná kanalizačná, s.r.o. a táto bude aj podávať žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov. Faktúry za vyhotovenie dokumentácie boli uhradené až po lehotách
splatnosti, preto nám spoločnosť INPROKON vyrubila úroky z omeškania. Po vzájomných
rokovaniach predstavujú tieto úroky z omeškania spolu čiastku 19.500,- €, ktoré by mali byť
uhradené do 15.5.2018. Rozrátanie jednotlivých čiastok medzi 4 obce Borovce, Rakovice,
Veselé a Dubovany je podľa kľúča počtu obyvateľov, akým sa jednotlivé obce finančne
podieľali na vypracovanie projektovej dokumentácie. Pre Obec Rakovice tieto úroky
z omeškania predstavujú čiastku 2.944,09 €. Poslanec Ing. Baracka sa pýta, kde si môžeme
túto zmluvu pozrieť. Kontrolórka hovorí, že keď Združenie obcí Veselé ČOV nemá vlastnú
stránku, malo by zverejňovať na centrálnom registri zmlúv. Starosta hovorí, že nevie či je
zmluva zverejnená, nakoľko Združenie obcí Veselé ČOV zastupuje starostka Obce Veselé p.
Vierka Šipková a ona by mala mať aj zmluvu. Poslanec Baracka hovorí, že keď má schváliť
príspevok, tak potrebuje vidieť zmluvu, čo je v nej. Poslanec Radovan Bábik hovorí, že keď
nezaplatíme úroky, tak ich budú vymáhať súdnou cestou a zaplatiť ich budeme musieť aj tak.
Poslanec Baracka hovorí, že keď starosta zvolal mimoriadnu schôdzu, tak zmluva tu mala byť
na stole pripravená. Nevieme ako zmluva vyzerala a len šmahom ruky schválime takmer
3.000 eur. Ing. Baracka hovorí, že chce vidieť zmluvu. Starosta hovorí, aby niečo navrhli. Ing.
Šmýkal navrhuje predložiť kópiu zmluvy na preštudovanie v čo najkratšom čase a znovu sa
stretnúť. Starosta hovorí, že stretnúť sa môžeme len v pondelok 7.5.2018, nakoľko od 9. do
11. 5. 2018 bude odcestovaný, čerpá dovolenku. Starosta dal hlasovať o tom, že treba
predložiť zmluvu a zvolať zasadnutie na 7.5.2018.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
2 (Ing. Baracka, Ing. Šmýkal)

3
proti:
1 (Masárová)
zdržal sa: 2 (Bábik, Magalová)
Z hlasovania vyplýva, že uznesenie prijaté nebolo.
Čo teraz, poslanci neboli oboznámení so zmluvou. Ďalej dal starosta hlasovať o poskytnutí
transferu.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
3 (Magalová, Masárová, Bábik)
proti:
2 (Ing. Baracka, Ing. Šmýkal)
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
poskytnutie transferu vo výške 2.944,09 € pre Združenie obcí Veselé ČOV na vyrovnanie
záväzku úrokov z omeškania z dodávateľských faktúr uhradených po lehote splatnosti.
Poslanci sa však zhodli na tom, že aj keď bolo poskytnutie transferu schválené, aj tak chcú
vidieť zmluvu. Zistíme informácie ohľadom zmluvy a následne ich poslancom pošleme,
povedal starosta.
Bod 4. Rôzne
Poslanec Ing. Šmýkal mal návrh k žiadostiam o poskytnutie dotácie právnických osôb v obci,
aby sa žiadateľom dotácie poskytli v takých čiastkach aké žiadajú v žiadostiach. Jednota
dôchodcov žiada 1.000,00 €, poľovníci žiadajú 500,00 € a kolkári žiadajú 2.500,00 €. Ďalej
Ing. Šmýkal navrhuje, či by sme mohli nejakým spôsobom napríklad finančnou odmenou
motivovať športovcov – kolkárov. Sú nejaké možnosti samosprávy pre sponzoring?
Kontrolórka obce povedala, že dotácie sú na to určené, verejné zdroje sú strážené, ich použitie
je vymedzené zákonom o rozpočtových pravidlách. Starosta povedal, že kolkári neustále
hľadajú sponzorov. Starosta dal o návrhu na pridelenie dotácií v čiastkach hore uvedených
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. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Rakovice na rok 2018 na základe VZN č. 16/2016
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce :
a) pre ZO JDS Rakovice vo výške 1.000,00 eur,
b) pre TJ Rakovice, kolkársky oddiel vo výške 2.500,00 eur,
c) pre Poľovnícke združenie Dolinka Veselé vo výške 500,00 eur.
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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:

Anna Magalová

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

Radovan Bábik

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

