ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 29. januára 2015
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

Ing. Ján Baracka
Radovan Bábik
Mgr. Romana Dalošová
Ing. Július Šmýkal

-

Ostatní prítomní:

Viliam Záhora – konateľ spoločnosti VTR, s.r.o. Bratislava
Ing. Lucie Duračková – obecná kontrolórka
Jarmila Chnápková - zapisovateľka

Neprítomní poslanci OZ

- Anna Magalová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Ponuka domácich internetov a televízie po kábli
3. Kontrola uznesení
4. Zmluva Hochel s.r.o.
5. Príprava projektov pre rok 2015
6. Určenie členov komisií
7. Oslavy 10. výročia vysviacky kostola a 170. výročie otvorenia pošty v Rakoviciach
8. Obecná zabíjačka
9. Rôzne
10. 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 je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného
zastupiteľstva, čím je OZ uznášaniaschopné. Poslankyňa Anna Magalová sa ospravedlnila, je
chorá. Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý
poslanci obdržali na pozvánkach. Privítal na zasadnutí zastupiteľstva konateľa
spoločnosti VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava pána Viliama Záhoru. Táto
spoločnosť je prevádzkovateľom káblovej televízie v našej obci. Starosta odporučil doplniť
do programu za bod 1 bod 2: Ponuka domácich internetov a televízie po kábli. Za
overovateľov zápisnice určil starosta obce poslancov Mgr. Romanu Dalošovú a Ing. Júliusa
Šmýkala. O programe zasadnutia s doplnením bodu 2 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. 1/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) s c h v a ľ u j e
doplnenie bodu programu za bod 1: Ponuka domácich internetov a televízie po kábli
b) o d p o r ú č a
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach s pridaním bodu
programu.
Bod 2. Ponuka domácich internetov a televízie po kábli
Zasadnutia zastupiteľstva v Rakoviciach sa zúčastnil konateľ spoločnosti VTR –
komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava, pán Viliam Záhora. Predstavil poslancom
ponuku spoločnosti na zavedenie internetu cez komunikačný kábel. Naši občania už od roku
1994 môžu využívať káblovú televíziu, na ktorej sa finančne spolupodielala aj naša obec
zakúpením zariadení. V minulosti bývali dosť často problémy s káblovou televíziou, najmä
keď pršalo alebo snežilo, bol problém so signálom. Veľa občanov toto aj odradilo
a poodhlasovali sa. V minulom období však televízie prešli na digitálne vysielanie, čím sa
zlepšila kvalita obrazu a museli byť nainštalované nové zariadenia. Firma VTR ponúka okrem
programov, ktoré sú bežne dostupné používateľom v rámci základného balíka, rozšírenie
ponuky programov o české programy. Od 1.3.2015 bude do siete zaradený aj internet, ktorého
pripojenie bude pre účastníka siete TKR za cenu 1,00 euro. Táto cena bude platiť do konca
roka 2015. V ponuke bude internet mini, internet standard a kombinácia duo internet mini +
TKR alebo duo internet standard + TKR za mesačné poplatky už od 6,00 eur. Firma VTR
prišla s výzvou, aby sa aj naša obec finančne pričinila do rozšírenia programového rastra TKR
o nové programy a Internet. Obec by podľa dohody prispela sumou 1550, eur + DPH
a ostatné náklady by znášala spoločnosť VTR – komunikačné systémy. Náklady na výmenu
zariadení činia približne 4900,00 eur. Môžeme konštatovať, že v minulom roku sme už
nemali takmer žiadne poruchy na káblovej televízií, len sa stalo, že nejakým stavebníkom,
ktorí sa pripájali na inžinierske siete v obci, sa podarilo preseknúť kábel. Náklady na opravu
a znovu napojenie si hradila spoločnosť VTR sama. Poslankyňa Dalošová povedala, že by
bolo dobré zistiť koľko našich občanov je pripojených na káblovú televíziu. Ing. Šmýkal
povedal, že by bolo jedno koľko občanov je napojených na káblovú televíziu, keď máme
v celej obci telekomunikačné rozvody, bolo by dobré dať občanom možnosť si vybrať
z ponuky VTR internet za rozumnú cenu. Internet po kábli je vždy kvalitnejší ako keď sa šíri
vzduchom. Navrhol, aby sme súhlasili s tým, že sa budeme finančne spolupodieľať na
rozšírení ponuky televíznych programov a internetu cez telekomunikačný kábel,
prevádzkovateľom ktorého je spoločnosť VTR – komunikačné systémy, spol. s r.o.
Bratislava. Starosta dal o tomto návrhu 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. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
spolupodieľanie sa Obce Rakovice na rozšírení programového rastra TKR o programy
v systémoch DVB-T a Internet finančnou čiastkou 1.550,00 eur + DPH, t.z. 1.860,00 eur.
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Bod 3. 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. 3/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 4. Zmluva Hochel s.r.o.
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Návrhy zmlúv na odkúpenie
pozemku od p. Štefana Hochela a technického zariadenia nachádzajúceho sa na pozemku
vrátane oplotenia, garáže a unimobunky. O tento pozemok má obec záujem z dôvodu
vhodného miesta pre vybudovanie zberného dvora. Poslancom boli s pozvánkou preposlané emailovou poštou 2 zmluvy, avšak s jednou mali poslanci problémy s jej otvorením, preto si ju
nemohli dôkladne preštudovať. Niektorí poslanci mali k tomuto zámeru výhrady, lebo sa im
zdá, že je cena pozemku s príslušenstvom veľmi nadhodnotená. Obec má vypracovaný projekt
zberného dvora, dávali sme už viacero žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, no
zatiaľ sme neboli úspešní. Máme v prenájme od firmy J.M.L.I. s.r.o. Rakovice v objekte
bývalého Hospodárskeho strediska SPD Veselé pozemok pre vybudovanie zberného dvora.
Ten je však len v prenájme, nie je to náš pozemok. Tento pozemok, ktorý nám ponúkol pán
Hochel, je podľa schválenia predchádzajúceho zastupiteľstva na vhodnom mieste a bol by
náš. Poslanec Bábik prišiel s pripomienkami, s ktorými sa naňho obrátili nájomníci bytoviek,
ktoré bezprostredne susedia s týmto pozemkom. Majú obavy z toho, že tam bude smrad
z nahromadeného odpadu. Starosta povedal, že mal rokovanie so všetkým nájomníkmi
bytoviek na konci roku 2014 a nikto nevystúpil s takýmito pripomienkami. V zmluve sú tiež
uvedené termíny splátok za uvedený pozemok, čo je však pre nás neakceptovateľné, pretože
finančné prostriedky zatiaľ nemáme vyčlenené v rozpočte na tento účel. Poslankyňa Dalošová
navrhla, či by sa nemohol dať vypracovať znalecký posudok, avšak starosta povedal, že pán
Hochel predáva tieto pozemky a garáže, unimobunku so všetkými prípojkami za cenu, ktorú
vedie v účtovníctve. Poslanci sa dohodli na tom, že prerokovanie uvedeného odložia na
budúce rokovanie zastupiteľstva, kde žiadajú privolať aj pána Hochela s vysvetlením ceny za
predávané nehnuteľnosti. Starosta dal o návrhu 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. 4/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
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o d p o r ú č a starostovi obce
odložiť prerokovanie odkúpenia pozemku s príslušenstvom od p. Štefana Hochela na
nasledujúce rokovanie zastupiteľstva a prizvať na rokovanie aj pána Hochela.
Bod 5. Príprava projektov pre rok 2015
Starosta obce informoval poslancov, že v rámci novozaloženého Spoločenstva obcí ČOV
Veselé, do ktorého vstúpili obce Borovce, Rakovice, Veselé a Dubovany, sa vypracovávajú
projekty pre žiadosti o dotácie na dobudovanie verejných kanalizácií v jednotlivých obciach
a na rozšírenie ČOV Veselé, ktorú je potrebné rozšíriť z dôvodu jej nepostačujúcej kapacity.
Najmenšou čiastkou na týchto projektoch participuje Obec Rakovice, nakoľko máme v obci
vybudovanú celoobecnú kanalizáciu, len je potrebné ju dobudovať v novovytvorených
obytných zónach v obci II. a III., kde sa začalo dosť stavať.
V tomto období vychádza výzva na financovanie rozšírenia materských škôl, čo by sme veľmi
potrebovali, avšak nemôžeme sa zapojiť, nakoľko sme už využili prostriedky z európskych
zdrojov na rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy a materskej školy. Avšak potreba
rozšírenia materskej školy o školskú stravovňu, ktorá už kapacitne nevyhovuje aj pre
materskú školu a základnú školu.
V najbližších dňoch má starosta dojednané stretnutie s projektantmi ohľadom zberného dvora,
avšak nie je zatiaľ určené, pre ktoré miesto jeho umiestnenia bude rozhodnuté.
Starosta by chcel skultúrniť areál materskej školy, dobudovať detské ihrisko.
Ďalšou budovou, ktorá nutne potrebuje opravu je stará kolkáreň. Bolo by potrebné vymeniť
okná, vypracováva sa projekt na rekonštrukciu tohto areálu na jeho prebudovanie na kultúrny
areál.
Mikroregión nad Holeškou, ktorého je Obec Rakovice členom, sa púšťa v tomto období do
projektov cezhraničnej spolupráce. V MNH je od tohto roka už len 13 obcí, Obec Prašník
vystúpila. Každá obec by mala mať vypracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
ktorý býva súčasťou každej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov, už podľa novej
metodiky. My máme tento PHSR vypracovaný, avšak je ho potrebné podľa novej metodiky
prepracovať. Aj to bude stáť nemalé finančné prostriedky, ale toto budeme zabezpečovať cez
MNH a pokúsime sa na to získať finančné prostriedky z iných zdrojov.
V minulom roku bolo taktiež založené občianske združenie Holeška, ktoré v sebe zahŕňa
verejný sektor a súkromný sektor. Obce v tomto združení nemôžu mať majoritu, sú tu všetky
obce MNH. Predsedom je starosta obce Chtelnica. Toto združenie – miestna akčná skupina,
bolo zaregistrované, aby sme mohli čerpať finančné prostriedky z programu LEADER.
Združenie musí obsiahnuť viac ako 20000 obyvateľov, rokuje sa preto o vstupe Mesta Vrbové
do tohto združenia.
V roku 2014 bol schválený rozpočet na rok 2015, avšak potrebujeme dobudovať na nových
obytných zónach II. a III. plynofikáciu, následne miestnu komunikáciu. Rozpočet budeme
upravovať podľa potreby, aké sa nám v roku vyskytnú.
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. 5/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o pripravovaných projektoch na rok 2015.
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Bod 6. Určenie členov komisií
Starosta obce vyzval poslancov, aby predniesli návrhy na členov svojich komisií, ktorých
predsedami sa stali.
Komisia životného prostredia a verejného poriadku: jej predseda Ing. Ján Baracka navrhol za
členov občanov: Miroslav Masár a Ľuboš Surovčík.
Komisia školstva a kultúry: jej predsedkyňa Mgr. Romana Dalošová navrhla do svojej
komisie občanov: Anna Magalová a Monika Masárová
Komisia bytová a sociálneho zabezpečenia: jej predseda Ing. Július Šmýkal navrhol do svojej
komisie: Anna Magalová a Ján Drobný
Komisia pre prevenciu proti kriminalite a pre dopravnú bezpečnosť: jej predseda Radovan
Bábik navrhol do svojej komisie občanov: Peter Kovár a Branislav Šintál
Do komisie na posudzovanie majetkových priznaní, ktorej predsedom je Anna Magalová
nebol zatiaľ nikto navrhnutý, nakoľko sa zasadnutia predsedníčka nezúčastnila z dôvodu
choroby. O členoch tejto komisie sa bude hlasovať na budúcom zasadnutí OZ.
Starosta dal o návrhu členov komisií 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. 6/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
členov jednotlivých komisií:
- komisia životného prostredia a verejného poriadku - členovia: Miroslav Masár, Ľuboš
Surovčík (predsedom je Ing. Ján Baracka)
- komisia školstva a kultúry – členovia: Anna Magalová a Monika Masárová
(predsedkyňou je Mgr. Romana Dalošová)
- komisia bytová a sociálneho zabezpečenia - členovia: Anna Magalová a Ján Drobný
(predsedom je Ing. Július Šmýkal)
- komisia pre prevenciu proti kriminalite a pre dopravnú bezpečnosť - členovia: Peter
Kovár a Branislav Šintál (predsedom je Radovan Bábik)
Bod 7. Oslavy 10. výročia vysviacky kostola a 170. výročie otvorenia pošty v Rakoviciach
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že v roku 2015 uplynie 10 rokov od
vysviacky kostola a 170 rokov od otvorenia pošty v Rakoviciach. Mali by sme pouvažovať, či
usporiadame k týmto výročiam nejaké oslavy. Poslanec Ing. Šmýkal navrhol, že by bolo
dobré, aby sme oslavy usporiadali a spojili ich hneď s oslavami hodov. O nejakých
podrobnostiach je ešte čas hovoriť, avšak je potrebné si premyslieť, čo by sme pri príležitosti
týchto osláv uskutočnili. Kultúrna komisia by mala nad tým porozmýšľať a prípadne
nabudúce priniesť nejaké návrhy. Ing. Šmýkal prišiel s návrhom, aby sme pri tejto príležitosti
vydali rakovickú mincu, o ktorej sme hovorili už v minulom roku. Tá by plnila funkciu
platidla v našej obci a zároveň by bola vhodným upomienkovým predmetom pri oslavách.
Jeho vzorom na návrh vydania mince sa stala Obec Široké, ktorá vydala svoju „obecnú menu“
tzv. Širocký sokol už v roku 2010. Táto obec vydala už do 5000 kusov tejto meny. Poslanci sú
s týmto návrhom stotožnení, len bude asi problém s názvom. Obec Široké má vo svojom erbe
sokola, z toho je aj názov mince. Nastala aj otázka čo by sme na mincu dali vyraziť. Padol
návrh, aby na jednej strane bol vyobrazený kostol a na druhej strane pošta, avšak pošta bola
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v našej obci pre 170 rokmi otvorená, avšak v súčasnosti tu v obci nie je. Na druhej strane
by bol preto určite erb obce. Starosta obce dal o návrhu usporiadať oslavy 10. výročia
vysviacky kostola a 170. výročia otvorenia pošty 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. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
usporiadať oslavy 10. výročia vysviacky kostola sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach a 170.
výročia otvorenia pošty v Rakoviciach v roku 2015.
Bod 8. Obecná zabíjačka
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili, či budeme aj tento rok poriadať obecnú
zabíjačku. Povedal, že má prísľub na sponzorské získanie jednej ošípanej. Najvhodnejší
termín na jej uskutočnenie je dňa 7.2.2015, vtedy je však maškarný ples v základnej škole,
V piatok 13.2.2015 sa uskutoční na strednej odbornej škole Valentínsky ples a na ten chodí aj
dosť našich občanov a hlavne organizátorov zabíjačky. Poslanci s termínom 7.2. súhlasili.
Organizačne bude zabíjačku zabezpečovať DHZ Rakovice. S podávaním zabíjačkových
špecialít sa začne po 13,00 hodine. Zabíjačka sa uskutoční na dvore miestneho pohostinstva.
Každá z podávaných surovín sa bude predávať v cene 1,- euro. Starosta dal o uskutočnení
akcie obecnej zabíjačky 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. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť dňa 7.2.2015 na dvore miestneho pohostinstva v Rakoviciach obecnú zabíjačku
s podávaním zabíjačkových špecialít od 13,00 hodiny.
Bod 9. Rôzne
9.1.
Starosta obce oboznámil poslancov, že sme obdržali žiadosť od Slovenskej rady
Rodičovských združení pri ZŠ Rakovice o príspevok na detský karneval. Poslanec Ing.
Šmýkal navrhol zakúpiť cenu do tomboly tak ako každý rok bicykel. Je to už tradícia, deti sa
na túto cenu tešia. V minulom roku sa nám podarilo zakúpiť bicykel v hodnote do 190,00 €.
Preto navrhuje aj na tento rok zakúpiť bicykel v takejto hodnote. Ostatní poslanci s jeho
návrhom súhlasili. Starosta dal o návrhu hlasovať.
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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. 9/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zakúpiť do tomboly na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 7.2.2015 v základnej škole,
bycikel v hodnote do 190,00 eur.
9.2
Starosta obce predniesol prítomným poslancom žiadosť Strednej odbornej školy
v Rakoviciach o sponzorský príspevok na Valentínsky ples do tomboly. Ples sa uskutoční
v piatok dňa 13.02.2015. Poslanec Ing. Šmýkal navrhol, aby sa zakúpila cena ako minulý rok,
kedy sme zakúpili tlačiareň k počítaču v hodnote do 80,00 eur. Starosta dal o návrhu
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. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zakúpiť cenu do tomboly v hodnote cca 80,00 eur na Valentínsky ples, ktorý sa uskutoční dňa
13.02.2015 v Strednej odbornej škole v Rakoviciach.
9.3.
Starosta obce informoval poslancov, že ešte v novembri roku 2014 sme obdržali od občana
našej obce p. Jozefa Drličku žiadosť o výstavbu miestnej komunikácie. Táto žiadosť sa
nedostala do rokovania obecného zastupiteľstva, nakoľko v novembri sa uskutočnili voľby do
orgánov samosprávy obcí, do obecného zastupiteľstva nastúpili noví poslanci. P. Drlička
odôvodňuje svoju žiadosť tým, že v obci býva už 5 rokov, v susedstve pribudol nový dom,
cesta však zatiaľ nie je vybudovaná, je tam len poľná cesta vysypaná štrkom, preto aj zimná
údržba tejto cesty nie je ľahká. V prípade nepriaznivého počasia mu pred domom stojí veľká
mláka. Cez túto „komunikáciu“ často prechádzajú aj obyvatelia obce Veselé autami až
k svojim domom vo Veselom, prechádzajú cez neupravený pozemok, roznášajú blato až na
cestu pred bytovkami. Navrhuje na cestu natiahnuť asfaltový koberec, položiť obrubníky,
ukončiť cestu takisto obrubníkmi, aby bol dodržaný zámer slepej ulice a označiť cestu
zvislým dopravným značením ako slepú ulicu podľa územného plánu obce. Starosta obce
vysvetlil poslancom, že v Obytnej zóne II. máme postavené 2 nájomné bytové domy, vedľa
nich sú postavené 2 rodinné domy a v tejto časti oproti rodinným domom sú ešte 2 pozemky
určené na individuálnu bytovú výstavbu, ktoré sú však vo vlastníctve fyzickej osoby. Za
týmito pozemkami končí katastrálne územie obce Rakovice a začína kataster obce Veselé. Už
spomínaní občania Veselého sa z obce Veselé nedostanú autom k svojej nehnuteľnosti,
nakoľko tam majú cez potok len lávku, preto chodia tadiaľto po neupravenej ceste. Nie je
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možné im zamedziť prechod cez cestu po neupravenom pozemku, to by mohol hádam
len majiteľ pozemku, ktorý by si svoj pozemok ohradil alebo niečo podobné. Starosta nevie,
či sa tieto pozemky ešte podarí predať na výstavbu domov. Starosta navrhuje, že by sa na
tento problém mohla pozrieť aj komisia životného prostredia a verejného poriadku, prípadne
komisia dopravnej bezpečnosti. Povedal však, že pokiaľ nie sú pozemky, ktoré sú určené na
individuálnu bytovú výstavbu predané, nie je možné tam budovať komplet cestu, ktorá by
bola pri prípadnej výstavbe rodinných domov zničená. Poslanec Ing. Šmýkal navrhol zatiaľ
udržiavať cestu v takom stave, aby sa tam netvorili kaluže, zasýpať ju v prípade potreby
štrkom. Podobné podmienky sú aj v častiach obce na Obytnej zóne II a III. Tu tak isto
budeme cestu udržiavať štrkovaním, nakoľko v časti OZ II. sa budujú nové rodinné domy, sú
tu vydané 3 stavebné povolenia a nachádzajú sa tu 4 pozemky na výstavbu domov. V časti
obce OZ III. je ešte potrebné dobudovať plynovod. Návrh sa vzťahuje aj na časti obce OZ II.
a OZ III. Starosta dal o návrhu 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. 11/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
o d p o r ú č a s t a r o s t o v i obce
udržiavať miestne komunikácie v častiach obce Obytná zóna I., Obytná zóna II. a Obytná
zóna III. štrkovaním, postupným navážaním štrku na vyrovnanie nerovností terénu.
9.4.
Uznesením č. 79/2014 zo dňa 30.10.2014 bol schválený zámer na odpredaj časti pozemku
odčleneného od parcely p. č. 815/1 na základe vypracovaného geometrického plánu podľa
zákona o majetku obcí na základe osobitného zreteľa. Obci Rakovice bol predložený
geometrický plán č. 670-46/2014 zo dňa 22.10.2014, kde od parcely č. 815/1, ktorá je vo
vlastníctve obce Rakovice, bol odčlenený pozemok p. č. 815/3 o veľkosti 250 m2 vedený
v katastri nehnuteľností ako orná pôda. Dňa 14.01.2015 bol na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce Rakovice zverejnený zámer predaja majetku obce Rakovice č.
01/2015 na predaj nehnuteľnosti p. č. 815/3 žiadateľke Emílií Bábikovej, bytom Piešťany,
Javorova 30, za cenu 5,00 eur za 1 m2. Starosta dal o zámere odpredaja pozemku 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. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
V súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 8 písmeno e) schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach odpredaj pozemku p. č. 815/3 o výmere 250 m2
vlastníčke nehnuteľnosti p. č. 814/1 a 814/2 pani Emílií Bábikovej, bytom Piešťany, Javorova
30, za cenu 5,00 eur za 1 m2, spolu za cenu 1.250,00 eur. K uvedenému pozemku je prístup
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len z pozemku p. Bábikovej, nedá sa k nemu dostať z miestnej komunikácie. Obec tento
pozemok nepotrebuje pre vlastnú potrebu. Tento pozemok je nevyužiteľný na výstavbu a je
možné ho pričleniť k pozemku p. č. 814/2 – záhrady, ktorého vlastníčkou je p. Bábiková
Emília. Náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy a poplatok na zápis do katastra nehnuteľností
bude znášať kupujúci.
9.5.
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v dňoch 9.–13.6.2015 poriada Združenie
miest a obcí, región Jaslovské Bohunice zahraničnú pracovnú cestu pre starostov obcí a miest
združených v ZMO, región Jaslovské Bohunice. Náklady na pracovnú cestu by si mali hradiť
obce, ktoré vysielajú svojho zástupcu. V roku 2015 bude pracovná cesta do Španielska. Tieto
pracovné cesty bývajú zamerané na fungovanie miestnych samospráv v okolitých štátoch, na
prehliadku jadrových elektrární. Tentoraz navštívia jej účastníci úložisko jadrového odpadu
El Cabril. Predbežná cena za pracovnú cestu je 1.000,00 eur. V celkovej cene sú započítané
náklady na dopravu, ubytovanie, časť nákladov na stravovanie, sprievodcovské a tlmočnícke
služby, poplatky za prehliadky a ďalšie režijné náklady. Z celkovej ceny časť nákladov hradí
aj ZMO. V cene nie sú započítané náklady na vreckové, stravné a liečebné náklady do
zahraničia. Zástupca starostu obce Ing. Ján Baracka navrhol schváliť pracovnú cestu
starostovi obce. Poslanci nemali k návrhu pripomienky a jednohlasne ho schválili.
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. 13/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uhradiť náklady na zahraničnú pracovnú cestu do Španielska v termíne 9.-13. júna 2015
starostovi obce Dušanovi Dalošovi.
9.6.
Poslanec Ing. Ján Baracka mal dotaz na výrub krovitých porastov na ceste, ktorá ide okolo
jeho domu pri cintoríne smerom do objektu bývalého družstva. Cesta, ktorá smeruje do tohto
objektu je vo vlastníctve 4 majiteľov. Tí oboznámili ústne starostu obce s tým, že si chcú
vyčistiť pozemok bezprostredne vedľa cesty od krovitých náletových porastov. Písomná
žiadosť na výrub drevín a porastov podaná nebola.
9.7.
Poslanec Radovan Bábik povedal, že veľa ľudí sa sťažuje na to, že pes pani Kozákovej býva
často na ulici bez dozoru, boja sa ho deti aj dospelí. Je potrebné ju písomne na tento fakt
upozorniť.
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. 14/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
odporúča starostovi obce
zaslať upozornenie pani Kozákovej Anne na dodržiavanie VZN č. 4/2013 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce Rakovice, aby si zabezpečila psa vo svojej
nehnuteľnosti a aby neohrozoval občanov na verejných priestranstvách.
9.8.
Poslanec Radovan Bábik poukázal ďalej na znečistený chodník pred nehnuteľnosťou s. č. 37.
Pred touto nehnuteľnosťou parkuje auto majiteľa nehnuteľnosti na vjazde z miestnej
komunikácie k domu, z ktorého pravidelne vyteká olej alebo benzín, je tam už dosť veľký
fľak o veľkosti cca 80 cm. Túto komunikáciu a chodník obec budovala len nedávno a takto by
sa mal chodník zničiť? Starosta obce povedal, že sa spojí s majiteľom nehnuteľnosti a vyzve
ho na odstránenie fľakov na chodníku.
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. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
o d p o r ú č a s t a r o s t o v i obce
upozorniť majiteľa nehnuteľnosti v obci Rakovice s. č. 37 na odstránenie znečistenia na
chodníku pred jeho nehnuteľnosťou.
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:

Mgr. Romana Dalošová

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

Ing. Július Šmýkal

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan D a l o š
starosta obce

