ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 9. augusta 2017
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

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

-

Neprítomní poslanci OZ
Ostatní prítomní:

- Anna Magalová

Ing. Lucia Duračková – kontrolórka obce
Jarmila Chnápková - zapisovateľka
Nina Oravcová – spoločnosť JRK
Ivana Graindová – spoločnosť JRK

Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Odpadové hospodárstvo – analýza odpadov
Návšteva v českých Rakoviciach
VZN č. 13/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Rokovanie:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Dušan Daloš. V úvode zasadnutie
privítal na zasadnutí zástupkyne spoločnosti JRK. Starosta obce konštatoval, že na rokovaní
je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, čím je OZ
uznášaniaschopné. Chýba poslankyňa Anna Magalová, ktorá je odcestovaná a ospravedlnená
zo zasadnutia OZ. Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia
OZ, ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce
poslancov Radovana Bábika a Ing. Júliusa Šmýkala. O programe zasadnutia dal starosta
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Anna Magalová)
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. 39/2017
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:
4 (chýba Anna Magalová)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 40/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Odpadové hospodárstvo – analýza odpadov
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Predstavil zástupkyne spoločnosti
JRK, ktorá má sídlo v Bratislave. Spoločnosť neustále hľadá inovatívne riešenia ako zlepšiť
odpadové hospodárstvo. Ich poslaním je znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu
predchádzaním jeho vzniku a zvýšením miery triedenia. Dôraz kladú na predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a podporu domáceho kompostovania. Pretože
vďaka kompostovaniu občania spracujú bioodpad priamo na svojich záhradách a ten už
nemusí putovať na ďaleké skládky odpadu. Myšlienku „Pre menej odpadu“ šíria
predovšetkým spoluprácou so samosprávami, kde sú komplexným dodávateľom produktov,
technológií a informačných kampaní pre podporu predchádzania vzniku bioodpadu. Vytvorili
systém elektronickej evidencie odpadov na úrovni domácností, ktorý podporuje znižovanie
množstva zmesového komunálneho odpadu a zvyšovanie miery triedenia. Zástupkyne
spoločnosti ho názorne predstavili poslancom, odpovedali na otázky poslancov k fungovaniu
systému. Tento systém však nebude prevádzkovať zberová spoločnosť, ale zamestnanec obce,
ktorý bude mať v tablete nahranú evidenciu smetných nádob k jednotlivým domácnostiam
a pri vývoze nádob komunálneho, prípadne aj separovaného odpadu, kde jednoduchým
úkonom zapíše vývoz nádoby a jej naplnenosť. Táto evidencia sa potom prenesie do systému,
ktorý bude viesť obec a kde sa budú zbierať údaje o štruktúre, objeme a frekvencii vývozu
odpadov. Do tohto systému môžu mať prístup aj občania, aby si vedeli skontrolovať svoje
údaje v evidencii zložiek odpadu. Posledný modul je štatistický. Uvádzací poplatok je vo
výške 549,- eur a mesačný poplatok za všetky 3 moduly je 84,- eur. Poslanci by privítali, aby
sme občanov motivovali k dôslednejšej separácií a aby mohli byť aj tí občania, ktorí
produkujú minimálne množstvá komunálneho odpadu a dôkladne separujú viac motivovaní,
a aby sa im ich úsilie aj odrazilo na platbách za odpad. Poslanec Ing. Šmýkal hovorí, že sa
nemôžeme do toho hneď pustiť, nakoľko nemáme informácie o tom, či by to naša zberová
spoločnosť akceptovala. V súčasnosti platíme zberovej spoločnosti za zber odpadu podľa
smetných nádob, ktoré sú štvrťročne aktualizované obcou. Obec vedie evidenciu vydaných
smetných nádob, tieto sú fakturované zberovou spoločnosťou bez ohľadu na to, či občan
nádobu vyložil alebo nie. Ak sme viedli takúto evidenciu nádob pri každom vývoze, mala by
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zberová
spoločnosť
túto
evidenciu akceptovať. Tým sa im však znížili tržby,
nakoľko z nahlásených 240 nádob by sa možno skutočný vývoz týkal 170 nádob. Ing.
Baracka hovorí, že zberová spoločnosť má však tie isté náklady na zber, lebo auto musí prejsť
tú istú celú trasu po obci, sú tu náklady na auto, zamestnancov, len nebudú mať toľko
manipulácie s nádobami. Toto by sa však mohlo premietnuť do ceny za vývoz. Ing. Šmýkal
navrhuje, aby sa skôr ako sa rozhodneme pre zakúpenie tejto elektronickej evidencie,
preverilo u zberovej spoločnosti, či by akceptovali takúto evidenciu a podľa nej by potom aj
obci fakturovali za poskytnuté služby. Ostatní poslanci s jeho návrhom súhlasili. Starosta dal
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Anna Magalová)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 41/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
o d p o r ú č a s t a r o s t o vi o b c e
preveriť či zberová spoločnosť Marius Pedersen, a.s., Trenčín, bude akceptovať pri fakturácií
služieb za vývoz odpadu z našej obce evidenčný systém vývozu nádob, ktorý vytvorila
spoločnosť JRK, pri nezmenenej cene za vývoz.
Bod 4. Návšteva v českých Rakoviciach
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že k dnešnému dňu je prihlásených 40 občanov na
návštevu do českých Rakovíc. V českých Rakoviciach je novým starostom p. Michal Počta, je
starostom na plný úväzok. Zástupcom starostu je p. Potúček. Program návštevy starosta ešte
konzultoval so zosnulým starostom p. Sedláčkom. Ubytovanie je zabezpečené v Lesníckej
škole v Písku. Odchod autobusu bude približne okolo 6:00 ráno od starej kolkárne. Autobus je
zabezpečený. Ako darčeky sú zabezpečené 2 druhy vína s erbami a nápismi Rakovíc a med od
miestneho včelára p. Mihaličku.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Anna Magalová)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 42/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadom ohľadom pripravovanej návštevy českých Rakovíc v dňoch
25.-27.8.2017.
Bod 5. VZN č. 13/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas
volebnej kampane
Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
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(ďalej len „zákon o volebnej kampani“) obec všeobecne záväzným nariadením vyhradí
miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby
do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti
kandidujúcich subjektov. Voľby do orgánov samosprávnych krajov boli vyhlásené na
4.11.2017. Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína dňom
uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej
len "vyhlásenie volieb") a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Miesto, na ktoré je
možné umiestňovať volebné plagáty, je presklená vitrína nachádzajúca sa pred Obecným
úradom, Rakovice č. 42. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli vyvesený dňa 23.6.2017.
Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Anna Magalová)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 43/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN č. 13/2017 o miestach na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.
Bod 6. Rôzne
6.1.
P. Hochel Štefan predal obci pozemok, ktorý je využívaný ako zberné miesto, sú tu
umiestnené kontajnery, parkuje tu traktor. Obec zakúpila tento pozemok s cieľom vybudovať
tu zberný dvor, pre ktorého vybudovanie požiadala obec o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku. Dotáciu na uvedený účel sa však obci nepodarilo získať. Na pozemku
je vybudované oplotenie, spevnené plochy, prípojky na inžinierke siete, sú tu unimobunky,
mobilné garáže, ktoré p. Hochel žiada finančne vysporiadať. Cena, za ktorú chce p. Hochel
odpredať obci uvedené hnuteľné a nehnuteľné veci, sa zdá poslancom privysoká, pri ich
výpočte bral do úvahy náklady na ich vybudovanie a nebral do úvahy ich zostatkovú účtovnú
cenu? Lokalita, v ktorej sa tento pozemok nachádza je výhodná aj pre občanov, občania si
zvykli sem chodiť. Ing. Šmýkal hovorí, že je potrebné upraviť cenu, je vysoká. Ing. Baracka
hovorí, že keď by nechcel p. Hochel upraviť cenu, mali by sme uvažovať o inej lokalite. Taká
malá obec ako my si nemôže dovoliť taký prepych a mať takýto super luxusný zberný dvor.
Je v zmluve právo spätného odpredaja? Ing. Šmýkal doporučuje dať požiadavku p. Hochlovi
o úpravu ceny. Ešte je tu jedno riešenie dať si vypracovať znalecký posudok, aby sme zistili
reálnu hodnotu. Bude však potrebné investovať finančné prostriedky do znaleckého posudku.
Kontrolórka obce tiež doporučuje dať vypracovať znalecký posudok.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Anna Magalová)
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. 44/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
odporúča starostovi obce
a) prerokovať s p. Hochlom kúpnu cenu za hnuteľné a nehnuteľné veci vybudované na
pozemku p. č. 70/3, ktorý sme v roku 2015 od p. Hochla odkúpili,
b) dať vypracovať znalecký posudok na hnuteľné a nehnuteľné veci vybudované na pozemku
p. č. 70/3, ktoré by mali byť obcou odkúpené.
6.2.
Obci bola doručená žiadosť p. Miroslava Masára, ktorý je členom komisie životného
prostredia a verejného poriadku, že sa ku dňu 15.05.2017 vzdáva členstva v tejto komisii.
Predseda komisie Ing. Baracka predkladá návrh na nového člena komisie: Stanislav Ruľák.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Anna Magalová)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 45/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
člena komisie životného prostredia a verejného poriadku p. Stanislava Ruľáka.
6.3.
Starosta obce predložil poslancom ponuku služby obecný hlásnik od spoločnosti Webygroup
Zvolen. Oznamy sa zdieľajú do celoslovenskej mobilnej aplikácie Virtuálne. Výhoda v
aplikácii je, že nemusíte si sťahovať každú obec do mobilu zvlášť, ale si len prepínate medzi
obcami. Softvér obsahuje služby : SMS hlásnik, e-mail hlásnik a mobilnú aplikáciu. V ponuke
sú uvedené aj ceny za uvedené služby. Poslanci sa zatiaľ jednoznačne k uvedenej ponuke
nevyjadrili. Hlásenia v miestnom rozhlase sú následne zverejňované na webovej stránke obce.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Anna Magalová)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 46/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu ohľadom ponuky služieb obecného hlásnika.
6.4.
Starosta obce oboznámil poslancov, že 1.9.2017 sa uskutoční prejazd cyklotrasou
Mikroregiónu nad Holeškou, štart bude na futbalovom štadióne vo Vrbovom. Tento rok je
možnosť predregistrácie za cenu 7,- eur, ktorej súčasťou bude aj tričko podľa vlastného
objednania. Základné štartovné je 2,- eurá, deti do 15 rokov majú štartovné zdarma.
Predregistrácia je možná do 22.8.2017.
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Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4 (chýba Anna Magalová)
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 47/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadom pripravovanej akcie prejazd cyklotrasou MNH Cyklo
Holeška tour 2017, ktorá sa uskutoční dňa 1.9.2017.
6.5.
Ing. Šmýkal sa pýta ako to je s dopravným značením, nakoľko sa ho na túto tému pýta p. Ing.
Marcel Pilka. Starosta odpovedá, že je schválené a značenie je v prieskume trhu.
Bod 7. Diskusia
Nikto z poslancov sa do diskusie neprihlásil.
Bod 8. 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:

Radovan Bábik

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

Ing. Július Šmýkal

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

