ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 19. augusta 2015
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

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

-

Ostatní prítomní:

Ing. Lucia Duračková – obecná kontrolórka
Jarmila Chnápková - zapisovateľka
Janka Kerhátová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Žiadosť Obce Borovce o zriadenie spoločného školského obvodu pre žiakov Obce
Borovce
4. Návrh VZN č. 10/2015 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou
školou Rakovice
5. Rôzne
6. 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. Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia
OZ, ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce
poslancov Radovana Bábika a Annu Magalovú. 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. 85/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
odporúča
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach.
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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. 86/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Žiadosť Obce Borovce o zriadenie spoločného školského obvodu pre žiakov Obce
Borovce
Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Obce Borovce o zriadenie školského obvodu
pre všetky ročníky základnej školy. Doteraz sme mali školský obvod ZŠ s MŠ Rakovice len
pre II. stupeň základnej školy, nakoľko Obec Borovce mala zriadenú malotriednu školu pre I.
stupeň – 1.-4. ročník. Na základe uznesenia OZ v Borovciach a na základe Rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude Základná škola Borovce vyradená zo
siete škôl a školských zariadení SR ku dňu 31.8.2015. Zároveň bude zo siete škôl vyradený aj
školský klub detí, ktorý bol súčasťou Základnej školy v Borovciach. Hlavným dôvodom pre
zrušenie školy bol nízky počet žiakov v školy, v školskom roku 2015/2016 by bolo
navštevovalo školu len 10 detí. Pri vyraďovaní školy zo siete dávala ZŠ s MŠ Rakovice
prehlásenie, že má dostatočné personálne a materiálno-technické zabezpečenie pre prijatie
žiakov vyraďovanej Základnej školy Borovce zo siete. Ing. Šmýkal navrhol schváliť spoločný
školský obvod pre všetky ročníky pre žiakov z Boroviec. 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. 87/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zriadenie školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakovice pre Obec Borovce
pre všetky ročníky základnej školy.
Bod 4. Návrh VZN č. 10/2015 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou
školou Rakovice
VZN o určení školského obvodu účinné od 1.1.2009 určuje školský obvod ZŠ s MŠ Rakovice
pre Obec Rakovice a pre Obce Borovce a Veselé je školským obvodom pre II. stupeň
základnej školy, nakoľko doteraz obidve obce mali zriadené malotriedne základné školy pre
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1.-4. ročník. Základná škola v Borovciach bude na základe uznesenia OZ v Borovciach
a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušená a
vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR ku dňu 31.8.2015. Z dôvodu zabezpečenia
prehľadnosti existujúceho školského obvodu je vypracované nové VZN č. 10/2015 o určení
školského obvodu ZŠ s MŠ Rakovice. Podľa § 8 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej
dochádzky nezriadi základnú školu, je škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný
školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov
štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do
tejto školy vo výške ceny hromadnej dopravy, ak obec nezabezpečí dopravu žiaka inak.
Predkladaný materiál bude mať dopad na rozpočet obce, nakoľko vzrastie počet žiakov
základnej školy, čo sa premietne do nápočtu žiakov základnej školy a tým bude obci
Rakovice navýšený rozpočet na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu. Navýši sa nám
ale aj počet žiakov v školských zariadeniach (školský klub detí, školská stravovňa a centrum
voľného času), ktoré sú financované priamo z rozpočtu obce. Poslankyňa Magalová navrhla
VZN 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. 88/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN č. 10/2015 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou školou
Rakovice, ktorej zriaďovateľom je Obec Rakovice.
Bod 5. Rôzne
5.1.
Starosta obce otvoril bod rôzne, kde dal slovo pani Janke Kerhátovej, ktorá prišla na
zasadnutie so žiadosťou riešenia problému zatekajúcej vody z chodníka pred jej domom – s.
č. 17 na hlavnej ceste - na jej nehnuteľnosť. V týchto dňoch pršalo len málo, ale všetky voda
z chodníka pre peších, ktorá je vybudovaná popri hlavnej ceste, ďalej z nehnuteľnosti s. č. 28
a z nehnuteľnosti s.č. 32, steká na jej pozemok. Priniesla aj na telefóne natočené video, kde
voda steká z chodníka a zaplavila jej celú vodárničku. Pri výstavbe chodníka si dali na vlastné
náklady vybudovať spevnenú plochu pre vjazd vozidiel na nehnuteľnosť. Majiteľ druhej
susednej nehnuteľnosti stavia rodinný dom, budoval prípojku na vodu, teraz sa tam vytvoril
spád k nim. Predseda komisie pre prevenciu proti kriminalite a dopravnú bezpečnosť Radovan
Bábik prevzal uvedenú sťažnosť, prisľúbil zvolať zasadnutie komisie a navrhnúť optimálne
riešenie v čo najkratšom čase. Ak by sme si to dokázali sami opraviť, prípadne vybudovať
nejaký odvodňovací kanál, budeme to hneď riešiť.
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. 89/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
sťažnosť pani Jany Kerhátovej, bytom Rakovice č. 17, na stekajúcu dažďovú vodu z chodníka
a susedných nehnuteľností na jej pozemok.
5.2.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že ho oslovili občania obce, keď majú
v domácnosti nejaký drobný stavebný odpad v malom množstve a nechcú si objednať veľký
kontajner, čo majú s ním robiť a nechcú čakať až do jesenného či jarného upratovania. Mohli
by sme stanoviť nejaké hodiny v sobotu, kedy by občania mohli priniesť na parkovisko pre
budúci zberný dvor odpady. Je však otázne, či odpad budeme ukladať na zem, lebo by sme si
zaplnili kontajner a tým ho nebudeme môcť občanom poskytovať. Na dvore zberného dvora
je aj uzamknuteľná garáž, kde by sme mohli postupne ukladať aj nebezpečný odpad. Občania
by nemuseli skladovať nebezpečný odpad doma a čakať na jarný alebo jesenný zber. Od
budúceho roka poplatok za odpady nebude v sebe zahŕňať poplatok za stavebný odpad, ten si
bude musieť občan zvlášť uhradiť. Ak budeme poskytovať takúto službu a budú môcť
občania priniesť svoj odpad v malom množstve napríklad v prívesnom vozíku za auto, mali
by zaplatiť aspoň alikvotnú časť ako vyberáme poplatok za prenájom kontajnera. Poplatok za
prenájom kontajnera je 25 eur. Dovoz a odvoz kontajnera a uloženie odpadov hradí obec. Ing.
Šmýkal navrhol stanoviť poplatok za prenájom kontajnera na uloženie malého množstva
odpadu o množstve do 1 m3 vo výške 5,00 eur a dobu možnosti otvorenia priestorov
budúceho zberného dvora určiť na sobotu v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. 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. 90/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
otvorenie objektu plánovaného zberného dvora pre zber drobných stavebných odpadov v čase
od 9:00 – 11:00 hod. v sobotu od 1.9.2015 na možnosť uloženia malých množstiev
stavebného odpadu občanmi a nebezpečného odpadu. Poplatok za prenájom kontajnera na
uloženie drobného stavebného odpadu do 1 m3 sa stanovuje na 5,00 eur.
5.3.
Starosta obce oboznámil poslancov so Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien medzi Obcou Rakovice a Západoslovenskou distribučnou, a.s., Bratislava. Jedná sa
o prípojku elektrického vedenia pre nehnuteľnosti, ktoré sa stavajú v katastri obce Borovce za
panelovou cestou. Budúcou zaťaženou nehnuteľnosťou pre vedenie elektrického vedenia bude
panelová cesta – parcela č. 716/1 a cesta v časti obce Obytná zóna III. – parcela č. 717/69.
Dôležité tiež je, že v navrhovanej zmluve o zriadení vecných bremien budú vecné bremená
zriadené bezodplatne. Poslanec Ing. Šmýkal navrhol zmluvu schváliť.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5

5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 91/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zriadenie vecných bremien na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti - na pozemkoch p. č. 716/1 a
p. č. 717/69 vedených v katastri nehnuteľností v k. ú. Rakovice na LV č. 400 vo vlastníctve
Obec Rakovice, IČO: 00312916, na zriadenie a uloženie plánovanej stavby, užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie, vstup, prechod a prejazd peši,
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi, mechanizmami budúcim
oprávneným a ním poverenými osobami v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolenej činnosti a činností uvedených vyššie, v prospech Západoslovenskej distribučnej,
a.s., Bratislava, Čulenova 6, IČO: 36361518.
5.4.
Ďalej starosta informoval poslancov, že nás v mesiaci august a začiatkom septembra čakajú
nasledovné akcie: dňa 29.8.2015 sa uskutoční Rakovické lukošenie a oslavy SNP spojené
s ochutnávkou slížov, ktoré pripravia členovia Jednoty dôchodcov v Rakoviciach na dvore
miestneho pohostinstva. Pre príjemnú atmosféru zabezpečí hudobnú produkciu hudobná
skupina Majkút, ktorá spolupracuje so speváckou skupinou Rakovičanka. Akciu sme nazvali
„Rakovický slížik“. Ďalšou akciou v rámci akcií poriadaných Mikroregiónom nad Holeškou
bude dňa 1.9.2015 prejazd cyklotrasou. Štart a cieľ bude v obci Veselé, pamätné tričká budú
mať červenú farbu. Zástavky budú v obci Ostrov, Dolný Lopašov, Veľké Kostoľany.
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. 92/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o pripravovaných najbližších akciách.
5.5.
Na minulom zasadnutí OZ sa stala poslankyňou náhradníčka p. Monika Masárová, ktorá
nastúpila na uprázdnené miesto poslankyne po Mgr. Romane Dalošovej. Mgr. Dalošová bola
predsedkyňou komisie školstva a kultúry. Navrhujeme, aby nová poslankyňa Monika
Masárová sa stala predsedkyňou tejto komisie a sama si navrhla členov do svojej komisie,
keďže v predchádzajúcej komisii bola sama členkou tejto komisie. Za členov si navrhla Annu
Magalovú a Ing. Zuzanu Ruľákovú. Starosta dal o týchto návrhoch hlasovať.
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. 93/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) v o l í
predsedu komisie školstva a kultúry: Monika Masárová
b) s c h v a ľ u j e
členov komisie školstva a kultúry: Anna Magalová a Ing. Zuzana Ruľáková.
5.6.
Poslankyňa Anna Magalová povedala, že na zastávke smerom na Piešťany stojí voda keď
prší. Parkovisko pri bytovke č. 209 je zaplavené vodou. Starosta prisľúbil, že predloží na
nasledujúce zasadnutie OZ návrh riešenia na odstránenie nedostatkov.

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:

Radovan Bábik

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

Anna Magalová

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan D a l o š
starosta obce

