ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 28. októbra 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

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prezentácia MNH
Návrhy na zmenu VZN
Žiadosť ZŠ s MŠ Rakovice o výnimku
Adventné nedele
Rôzne
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 Ing. Jána Baracku 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. 108/2015
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. 109/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Prezentácia MNH
3.1.
Výkonný výbor Mikroregiónu nad Holeškou na svojom rokovaní schválil potrebu prezentácie
mikroregiónu v jednotlivých členských obciach z dôvodu nedostatočnej informovanosti
poslancov zastupiteľstiev v obciach. MNH začal v tomto roku pracovať na rôznych
projektoch, vyhľadávajú sa výzvy na získanie finančných prostriedkov. Veľkým prínosom je
aj to, že bol na pozíciu manažéra zamestnaný 1 pracovník. Poslanci zastupiteľstiev nemali
o fungovaní podrobnejšie informácie a tam, kde už prezentovali mikroregión, to malo dobrý
ohlas. Poslanci sa s prezentáciou MNH, ktorú predniesol starosta obce, ktorý je zároveň aj
predsedom MNH, 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. 110/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
prezentáciu Mikroregiónu nad Holeškou prednesenú starostom obce Rakovice, ktorý je
zároveň predsedom tohto záujmového združenia obcí.
3.2.
Mikroregión nad Holeškou vytvára projekt k výzve na získanie finančných prostriedkov k
predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných odpadov na zabezpečenie kompostérov do
domácností. Prílohou žiadosti je súhlas – uznesenie obecného zastupiteľstva so spoluúčasťou
a tomto projekte. Predbežná cenová kalkulácia projektu na predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľného odpadu pre Obec Rakovice predstavuje čiastku 40.718,00 eur
a spolufinancovanie obce vo výške 5 % je vo výške 2.036,00 eur. Projekt sa bude riešiť až
v roku 2016, preto aj spolufinancovanie by sa hradilo z rozpočtu obce v roku 2016. Starosta
dal o návrhu na spolufinancovanie projektu na biologicky rozložiteľný odpad hlasovať.
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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. 111/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
účasť obce Rakovice v projekte zameranom na predchádzanie vzniku biologicky
rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania a súhlasí so spoluúčasťou vo výške
5% z oprávnených nákladov, t.j. v maximálnej výške 2.036,00 eur z rozpočtu obce v roku
2016.
Bod 4. Návrhy na zmenu VZN
Starosta obce oboznámil poslancov, že sa blíži koniec roka a je na zvážení poslancov, či
budeme meniť výšky daní a poplatkov na rok 2016. Zákon o miestnych daniach a miestnom
poplatku č. 582/2004 Z. z. sa nemenil podstatne, preto nie je potrebné robiť nejaké úpravy vo
VZN. Od 1.1.2016 nadobúda účinnosť nový zákon o odpadoch, kde bude potrebné schváliť
poplatok za drobné stavebné odpady, ktorý bol doteraz zahrnutý v miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vzhľadom k tomu, že v zákone o odpadoch
bude ešte prechodné obdobie do 30.6.2016, VZN o nakladaní s odpadom sa bude riešiť až
v budúcom roku, nakoľko sa ešte čaká na vykonávacie vyhlášky. Ďalej budeme meniť VZNM
o zápise do základnej školy, nakoľko sa zmenil školský zákon. VZN o dotáciách na žiaka pre
školy a školské zariadenia, ktoré sú v originálnej pôsobností obce, je potrebné meniť každý
rok. Zmenil sa nám aj počet detí v základnej škole, v minulom školskom roku sme mali 151
detí, v tomto školskom roku máme 167 detí. Od 1.9.2015 bola zrušená základná škola
v Borovciach, preto aj deti navštevujúce túto školu prešli do našej školy, nakoľko ZŠ s MŠ
Rakovice je školským obvodom pre Obec Borovce. Do budúceho zasadnutia OZ predložia
poslanci návrhy na prípadné zmeny v daniach a poplatkoch, aby sme mohli pripraviť návrhy
VZN a starosta obce zabezpečí návrhy VZN, ktoré nestanovujú výšku daní a poplatkov.
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. 112/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
u k l a d á starostovi obce
pripraviť návrhy VZN, ktoré nestanovujú výšku daní a poplatkov na rok 2016.
Bod 5. Žiadosť ZS s MŠ o výnimku
Starosta obce oboznámil poslancov, že riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rakovice žiada o nedelenie 3.
triedy na 2 skupiny v predmete informatická výchova. Podľa vyhlášky 320/2008 Ministerstva
školstva o základnej škole § 15 sa žiaci na jednotlivých predmetoch (informatika, telesná
výchova, cudzie jazyky) musia deliť pri počte 18 na 2 skupiny. Tretia trieda v ZŠ má počet 18
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žiakov a počítačovej triede majú dostatok počítačov pre každého žiaka osobne. Táto
situácia bola prerokovaná aj na pedagogickej rade a pedagógovia s návrhom nedeliť triedu na
2 skupiny súhlasili. Ing. Šmýkal navrhol tejto žiadosti vyhovieť. Starosta obce 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. 113/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
nedeliť žiakov 3. ročníka Základnej školy s materskou školou Rakovice na 2 skupiny
v predmete Informatická výchova v školskom roku 2015/2016.
Bod 6. Adventné nedele
Starosta obce dal slovo poslancom, aby sa vyjadrili k tomuto programu. Poslanec Ing. Šmýkal
navrhol, aby sme pripravili adventné nedele tak ako už po minulé 3 roky. Občanom sa to páči,
je na tieto akcie veľmi dobrý ohlas. Máme v obci nového pána farára, preto je potom potrebné
aj jeho o týchto podujatiach oboznámiť. 1. adventná nedeľa začína 29.11.2015. V túto nedeľu
by pripravili poslanci sladké koláče a horúce jablko. Kolkári pripravia omastený chlieb
s cibuľou a varené víno, hasiči zemiakové chuťovky a varené víno a nakoniec Jednota
dôchodcov medovníky a vianočný punč. Ing. Baracka má na starosti zabezpečiť vianočné
šálky, ktoré by sa predávali v poslednú adventnú nedeľu. V prvú adventnú nedeľu bude rada
rodičov pri základnej škole predávať adventné vence. Poslanci s týmto návrhom Ing. Šmýkala
súhlasili a 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. 114/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
usporiadať kultúrno-spoločenské podujatie s názvom „Adventné nedele v Rakoviciach“ počas
štyroch adventných nedieľ pred kostolom v Rakoviciach s podávaním vianočného punču,
vareného vína a občerstvenia.
Bod 7. Rôzne
7.1.
Starosta oboznámil poslancov s tým, že 7.11.2015 usporadúvame posedenie s občanmi nad 60
rokov veku, ktoré sa začne o 14.,00 hod. Je potrebné prísť prichystať stoly a výzdobu. Je
zabezpečené občerstvenie a kultúrny program. 2 poslanci avizovali, že sa na uvedenom
podujatí nemôžu zúčastniť.
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7.2.
Poslankyňa Anna Magalová mala pripomienku na to, že na bytovke č. 209 ešte stále nebola
vyriešená situácia s osami, v tomto období už nie sú také aktívne, ale bude potrebné vyčistiť
priestory pod strechou, kde mali urobené hniezda. Situáciu budeme riešiť aj s pomocou
deratizéra.
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:

Ing. Ján Baracka

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

Radovan Bábik

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan D a l o š
starosta obce

