ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 21. februára 2019
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

Daniel Današ
Ing. Marek Hevier
Janka Horylová
Anna Magalová
Monika Masárová

-

Ostatní prítomní:

Ing. Lucia Duračková – kontrolórka obce
Jarmila Chnápková - zapisovateľka
Martina Micháliková

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

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Príspevok – žiadosť k zasadnutiu OZ
Rôzne
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. Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia
OZ, ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce
poslankyne Janku Horylovú a Annu Magalovú. Poslanci nemali pripomienky k programu,
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. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach.
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Bod 2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konané dňa 13.02.2019 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. 9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Príspevok – žiadosť k zasadnutiu OZ
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Predcházajúce zasadnutie OZ sa
konalo 13.2.2019, v tento deň bol obecný úrad zatvorený, nakoľko pracovníčky obecného
úradu boli na školení. Dňa 13.2.2019 nám bol mailovou poštou doručený príspevok Ing.
Baracku, ktorý však nebol zaradený do rokovania OZ, nakoľko pracovníčky obecného úradu
dňa 13.2.2019 neotvárali mailovú poštu. Otvorená bola až dňa 14.2.2019, a následne bola
poslancom obecného zastupiteľstva táto žiadosť preposlaná. Žiadosť – list je adresovaný na
obecný úrad a taktiež poslancom obecného zastupiteľstva Rakovice. Všetci poslanci žiadosť
obdržali. Starosta hovorí, že nechápe čo chce Ing. Baracka chce, pretože bol v rokoch 2014 –
2018 poslancom obecného zastupiteľstva v Rakoviciach. Všetky materiály ohľadom rozpočtu
išli poslancom, či ich hádzal do koša neviem, každú zmenu rozpočtu schvaľovali poslanci.
Chce, aby sa zverejnilo čerpanie – použitie finančných prostriedkov za skládku a že zatiaľ
nedostal žiadnu odpoveď. Starosta hovorí, že tieto finančné prostriedky sa snažíme využívať
na investície, snažíme sa ich používať na náklady, čo sa týka odpadov, ale ak bolo treba
financie na chodník, tak sme ich použili na chodník, kde je treba. Ani 1-krát nepovedal, aby
sa použili tieto financie na toto, nepovedal na čo ich treba použiť. Čo sa tu utajuje? Nie je tu
pán Baracka, aby nám povedal čo sa tu utajuje? Všetko schvaľujú poslanci, starosta pri
hlasovaní nemá žiadny hlas. Všetky správy audítora sú k dispozícií, nemali sme výrok od
audítora ohľadom plnenia rozpočtu. Nie je žiadny podnet nato, že by bol starosta nejaké
uznesenie ohľadom rozpočtu menil. Zatiaľ sa nedá za rok vyčísliť úspora za to, že sme
zaviedli systém evidencie odpadov. Máme dotazy na to, ako bola vypočítaná miera
triediteľnosti. Je pravda, že nikde zatiaľ nebolo zverejnené, ako sme sa k výpočtu dostali.
Požiadal som firmu JRK o vysvetlenie uvedeného. Mám pripravené vysvetlenie od
spoločnosti JRK Slovensko, najprv to bude prezentované na zasadnutí OZ, potom to
zverejníme. V roku 2018 sa uskutočnili 2 samostatné vývozy odpadov len za našu obec,
v roku 2019 to bude každý štvrťrok 1 vývoz teda spolu 4. Uvedomujeme si, že spoločnosť
vyvážajúca odpady je závislá na odpadoch, zasahuje to do ich ekonomiky, oni chcú zarábať
a my chceme šetriť. Zatiaľ máme dobré vzťahy so spoločnosťou Marius Pedersen Piešťany,
keď niečo potrebujeme, snažia sa nám vyhovieť. Nikdy som sa nesnažil nič zatajovať. Ing.
Baracka píše, že v zápisnici bolo písané, že systém stojí 4 tisíc eur a doporučuje rokovať zo
zberovou spoločnosťou, má čítacie zariadenia na vozidlách v Piešťanoch. Zatiaľ nie je nikde
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faktúra, zatiaľ nie je vyčíslené koľko bude stáť nový systém. Povedali sme že budú reálne
vyčíslené náklady, ukážem Vám čo sú reálne náklady. Ale na zasadnutí rozpočet 4 tisíc eur
bol, v ňom boli zahrnuté náklady na mesačný poplatok, pozrieme si reálne náklady. Mohol
počkať a videl by že to bude 1000 eur a nie 4000 eur. Podstatné je to, čo sa fakturuje. Bol som
v Dubnici, majú separovaciu linku vrámci vedeckého projektu, robíme všetko pre to, aby išlo
o transparentnosť a aby evidencia bola čo najlepšia. A teraz podstatná vec, čo Ing. Barackovi
poslať, veď všetky materiály mal. Navrhujeme poslať mu plnenie rozpočtu za všetky obdobia.
Neviem koľko toho je, v papierovej forme by toho bolo asi dosť. Podstatné je, že žiadne
peniaze nešli mimo obec. Čo mu teda zaslať. Ing. Hevier hovorí, že Ing. Baracka sa pýta aj na
nejaké iné záležitosti, na ktoré je taktiež potrebné odpovedať. Kontrolórka hovorí
k uvedenému, že všetky záverečné účty sú na webe, nemusíme posielať, keď je to zverejnené,
iba mu oznámime, kde to je na webe. Poslankyňa Horylová hovorí, že sa dá vytlačiť
z programu URBIS plnenie rozpočtu položkovito. Ing. Hevier sa pýta, či je táto žiadosť
zaevidovaná ako žiadosť o slobodnom prístupe k informáciám? Ak je, vzťahujú sa na ňu
lehoty, je potrebné odpovedať do 8 pracovných dní. Nie je, nemá taký charakter. Keďže
žiadosť prišla elektronicky, budeme na ňu taktiež odpovedať elektronicky. Je potrebné aj na
dotazy, akou formou sa počítala miera triediteľnosti, odpovedať taktiež elektronicky. Ing.
Baracka sa pýta na základe akých kritérií sa určila miera triedenia a stanovili percentá pre
občanov, ktorí dostanú zľavu z poplatku. Ing. Hevier hovorí, že na zasadnutí sme mali len
čiastkové údaje, nemali sme údaje za celý rok, tak sa schválilo, že približne 10 domácností,
ktoré najviac separovali – ktoré dosiahli najvyššiu mieru triediteľnosti, dostanú úľavu. Úľava
sa však musela zapracovať do VZN. Nemohli sme čakať na celkové výsledky. Zatiaľ však nie
je možné vyčísliť úsporu, len zbierame údaje, ktoré budú slúžiť ako argumenty pri
rokovaniach so zberovou spoločnosťou. Výrazné úspory by sme dosiahli len keby sme si
robili vývozy samy. Máme založenú odpadovú spoločnosť vrámci MNH, vytvárame
konkurenciu, keď si dokážeme sami zberať a likvidovať odpad. Ing. Hevier sa pýta, či sme
odpovedali p. Jančekovi a Ing. Šmýkalovi, zatiaľ nie, treba im odpovedať. Poslankyňa
Horylová sa pozrela na stránke obce na zmluvy s JRK, našla že v máji sa začal platiť licenčný
poplatok, tento nový softvér ponúka skvalitnenie práce, získaných informácií, uľačuje prácu
zamestnancov obce. Hovorí že sa nedá vyčísliť úspora, je to dlhodobejší proces, v tom duchu
je potrebné tiež odpovedať Ing. Barackovi. Nevieme posúdiť či tento projekt bude dobrý, lebo
aj iné projekty čo boli v minulosti vyšumeli, v svojej dobe to bolo progresívne, napríklad
káblová televízia. Kto má ešte v obci káblovku? Aby sme neskĺzli do toho, že je to niečo
nové, hneď to chceme. Je to len začiatok, že je to nové, nie je ideálna referencia. Snažíme sa
zbierať údaje, treba uviesť dôvod prečo to chceme zaviesť, čo to pre občanov prinesie. Dôvod
som hľadal, starosta hovorí, bral som to tak, že ma odpad zaujíma z pohľadu občana.
Napríklad starosta v sobotu naložil do auta separovaný odpad a išiel na skládku, aby mu
odvážili každý separovaný odpad zvlášť. Napadlo ho to v súvislosti s tým, že pred časom bola
v RTVS relácia o odpadoch a jeden náš občan sa zapojil do tejto relácie s tým, že starosta
a poslanci sľúbili, že ak bude dobre separovať, mal by zaplatiť len za to, čo v skutočnosti
vyprodukuje – teda za odpad, čo sa nedá zhodnotiť. Chcel platiť len za to, avšak žiadna úľava
sa nekonala, či separuje alebo neseparuje. Preto sme hľadali riešenie, aby sme občanom vedeli
preukázať, no Ty si toľkoto odpadu vyprodukoval a zaň si musíš aj zaplatiť. Ľudia sa pýtajú,
prečo mám platiť za odpad, ktorý nevyprodukujem. Občanov zaujíma miera triediteľnosti.
Môžu teraz povedať, že zapisuje to náš pracovník, nemusí nám Marius Pedersen veriť pri
rokovaní s ním. Spolupracujeme so spoločnosťou Priatelia Zeme a so spoločnosťou JRK
Slovensko, poskytujú nám odborné konzultácie, tie sú momentálne TOP spoločnosťami
vrámci odpadov. Starosta sa pýta, či môžeme tento bod uzatvoriť. Poslanci sa dohodli, že je
potrebné odpovedať Ing. Barackovi na jeho žiadosť a zaslať požadované údaje elektronicky.
Kontrolórka obce povedala, že NKÚ sa teraz zameriava na to, že poplatok za odpad čo
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vyberáme od občanov, by mal byť zosumarizovaný na celkové náklady čo sme mali za odvoz,
likvidáciu odpadov v obci.
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. 10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
odpovedať Ing. Barackovi na jeho príspevok k zasadnutiu OZ – žiadosť, priložiť čerpania
rozpočtu od roku 2014 mailom.
Bod 4 a 5. Rôzne a diskusia
4.1.
Starosta otvoril ďalší bod rokovania, oboznámil poslancov, že zo spoločnosti JRK Slovensko
dostal vypracovaný „Spôsob výpočtu miery triedenia domácností v obci Rakovice podľa
evidencie odpadu“, kde pod jednotlivými bodmi je odpovedané otázky, ktoré nám občania
kládli. Jednotlivé body tohto spôsobu výpočtu starosta prešiel s poslancami a po detailnom
doplnení spôsobu výpočtu do takej podoby, aby si každý občan mohol dosadiť do výpočtu
údaje zo zverejnenej tabuľky a sám si vypočítal svoju mieru triedenia za minulý rok 2018.
Poslankyňa Horylová hovorí, čo s takými občanmi, ktorí nemajú veľa plastov a papiera, lebo
nekupujú balenú vodu, papier pália v kachliach. Ale mali by mať nejaké plasty, majú aj
plastové nádoby z kozmetiky, čistiacich prostriedkov a podobne. Ing. Hevier hovorí, že
vzorec je potrebné dať tak, aby bol zadefinovaný - matematicky vypočitateľný, treba použiť
skratky, nie dať do excelu, lebo každý nemá počítač, nevie robiť s excelovskou tabuľkou.
Musí si to napísať na papier a vypočítať si to na kalkulačke. Treba aj napísať, že je to
metodika, ktorou sa aplikuje výpočet miery triediteľnosti na výpočet za rok 2018. Poslanci sa
zhodli na tom, že do tohto manuálu a spôsobu výpočtu, sa vzorec vypíše zrozumiteľne. Po
jeho vyhotovení sa zverejní na internetovej stránke, pošle sa tým občanom, ktorí o to
požiadali. Mal by sa zverejniť vzorec výpočtu ako sa vypočítalo a zverejniť aj metodiku akou
sa robilo minulý rok a ako sa bude následne pokračovať v tomto roku, podotkol Ing. Hevier.
Má ešte niekto pripomienky. Ak nie, dávam 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. 11/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
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zverejniť metodiku výpočtu miery triediteľnosti podľa evidencie odpadov za rok 2018, spôsob
zbierania údajov v roku 2019.
4.2.
Starosta hovorí, že sa pýtal hudobnej skupiny DISC na hody, avšak majú obsadené. Skúsime
osloviť inú skupinu, v piatok by sme mohli dať len diskdžokeja Andreja Lužáka a v nedeľu
prídu Majkútovci, ktorí u nás už hrali na rakovických slížoch.
4.3.
Poslankyňa Masárová hovorí, že mala dotaz na to, či by sa nedala zabíjačka spojiť
s pochovávaním basy. Starosta hovorí, že už sme tu niekedy mali pochovávanie basy, všetko
ale závisí od počasia. Robiť pochovávanie basy vonku je dosť problematické, nemáme
priestory vnútorné, celkom iné je, keď si ľudia môžu v teple posedieť. A ani o zabíjačku nebol
tento rok až taký záujem.
4.4.
Starosta informoval poslancov o tom, že naša žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
na prerobenie starej kolkárne na kultúrny dom bola neúspešná. Tento týždeň nám prišlo
vyjadrenie z poľnohospodárskej platobnej agentúry.
4.5.
Starosta oboznámil poslancov, že sme mali uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom novej
kolkárne s TJ Rakovice. Táto zmluva bola uzatvorená na 5 ročné obdobie a jej platnosť dňom
7.3.2019 končí. Ako ďalej? Poslanec Ing. Hevier hovorí, jedna vec je zmluva a druhá vec je
kolkársky šport. Kolkári či už dorastenci, ženy alebo muži robia Rakoviciam dobré meno,
som na nich hrdý a právom. Každý má možnosť si sem prísť zašportovať. Keď to takto
fungovalo doteraz, nemám žiadne námietky, navrhujem aby to zostalo aj naďalej. Koľko obcí
a miest zachraňuje šport. Kolky sú jedna z vecí čo tu funguje už roky, radi sem chodia deti aj
dospelý. Kontrolórka hovorí, že my platíme energie, oni si platia komunálny odpad a stočné,
starajú sa sami o kolkáreň, o jej údržbu. Starosta má aj štatistiku, koľko ktorý hráč hral
zápasov a sezón. Je tu veľká tradícia kolkov, máme sa čím chváliť. Navrhuje predĺžiť zmluvu
na ďalších 5 rokov za rovnakých podmienok. Starosta hovorí, že náš čaká 50 výročie
založenia kolkárskeho oddielu. Mali by sme to osláviť s tými, ktorí sa aj o tento šport u nás
zaslúžili, každý žijúci kolkár by mal dostať ocenenie. Je tu veľká tradícia kolkov.
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. 12/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
predĺžiť zmluvu na prenájom kolkárne uzatvorenú dňa 7.3.2014 na ďalších 5 rokov.
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Bod 6. 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:

Janka Horylová

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

Anna Magalová

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

