ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 8. augusta 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 – účtovníčka
JUDr. Richard Singer – prokurátor Okresnej prokuratúry Piešťany
Zuzana Burdová

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Protest prokurátora proti VZN obce Rakovice č. 16/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce
4. Návrh VZN č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Rakovice
5. Oslavy 50. výročia TJ Rakovice
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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 Magalová sa ospravedlnila, je
odcestovaná. Ďalej starosta oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia OZ,
ktorý poslanci obdržali na pozvánkach. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce
poslancov Daniela Današa a Ing. Mareka Heviera. Poslanci nemali pripomienky k programu,
o programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4
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. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach.
Na rokovaní sa zúčastnil prokurátor Okresnej prokuratúry Piešťany
Bod 2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konané dňa 26.06.2019 previedol
starosta obce p. Dušan Daloš. Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Protest prokurátora proti VZN obce Rakovice č. 16/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce
Okresná prokuratúra Piešťany vykonávala previerku zachovávania zákonnosti miest a obcí pri
prijímaní všeobecne záväzných nariadení o poskytovaní dotácií. Obec poskytla prokuratúre na
kontrolu VZN č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Rakovice,
ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Rakoviciach dňa 29.2.2016, účinného dňom
16.3.2016. Vzhľadom na zistené nedostatky bol Obci Rakovice dňa 17.7.2019 doručený
protest prokurátora proti VZN obce Rakovice č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce v znení Príloh č. 1 až 3. V proteste prokurátor navrhuje uvedené VZN
zrušiť v celom rozsahu. Ak je protest dôvodný, je orgán verejnej správy povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, všeobecne
záväzný právny predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne záväzným
predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Dňa 1.8.2019 bola elektronickou poštou zaslaná okresnej prokuratúre
pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde sa bude protest prokurátora
prejednávať. Prokurátor JUDr. Richard Singer sa zúčastnil na rokovaní a starosta mu dal
slovo. JUDr. Singer povedal, že všetky zistené nedostatky boli podrobne popísané v proteste
prokurátora, ale ak by mali poslanci otázky, je tam odborná terminológia, odpovie im.
V proteste sú uvedené aj ustanovenia, ktoré sa dostávali do rozporu. Ak nebudete poskytovať
dotácie, nemusíte ho mať prijaté. Protest prokurátora tvorí prílohu zápisnice a poslanci sa
s protestom už oboznámili v materiáloch spolu s pozvánkou. Vo VZN nemusí byť vzor
zmluvy, vzor vyúčtovania. Podstatné pripomienky poslanci nemali, starosta navrhol zrušiť
VZN č. 16/2016. O proteste a zrušení VZN dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
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Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) v y h o v u j e
protestu prokurátora proti VZN obce Rakovice číslo 16/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce v celom rozsahu,
b) z r u š u j e
VZN obce Rakovice č. 16/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce,
prijaté obecným zastupiteľstvom dňa 29.02.2016, účinné dňom 16.03.2016.
Bod 4. Návrh VZN č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Rakovice
Starosta otvoril ďalší bod rokovania. O VZN sa už rokovalo na predchádzajúcom zasadnutí
OZ. OZ však odporučilo starostovi prepracovať návrh VZN č. 8/2019 ohľadom zábezpeky na
stravné vo výške 20,00 eur. Po konzultácií s vedúcou školskej jedálne bol bod ohľadom
zábezpeky na stravné upravený. Návrh VZN bol dňa 3.7.2019 zverejnený. Kontrolórka obce
navrhuje v čl. 7 bod 5 upraviť tak, aby všade kde je uvedené záloha bolo toto slovo zmenené
na zábezpeka. Z pohľadu účtovníctva sa na konci kalendárneho roku inak účtuje záloha a inak
zábezpeka. V poslednej vete je uvedené, že sa po ukončení stravovania záloha – zábezpeka
prípadne vráti. Na stravu sa prihlasuje vždy na školský rok, niektorí rodičia detí, ktoré
pokračujú v budúcom školskom roku v stravovaní nechcú vrátiť preplatok, ale chcú, aby sa
im preplatok premietol do budúceho roku stravovania. Vyúčtovanie stravovania za každý
školský rok sa vyúčtováva vždy. Vyúčtovaním po skončení stravovania na konci školského
roku budú preplatky zo stravovania a nevyčerpaná zábezpeka vrátené. Podľa pripomienok
poslancov sa upravil bod 5 v článku 7. Po uvedených úpravách dal starosta o schválení VZN
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN obce Rakovice č. 8/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Rakovice, účinné od
01.09.2019.
Bod 5. Oslavy 50. výročia TJ Rakovice
Starosta informoval poslancov, že sa uskutočnilo valné zhromaždenie – výročná schôdza
Telovýchovnej jednoty Rakovice, kde sa stal novým štatutárom – predsedom Boris Šintál,
tajomníkom Marcel Ivančík a hospodárom Alžbeta Verčíková. Keďže nový výbor bol len
nedávno zvolený, tak sa oslavy 50. výročia založenia TJ – kolkárskeho oddielu presúvajú na
prvú polovicu októbra. Na túto oslavu by sa pozvali žijúci bývalí hráči, čo odohrali aspoň 1
zápas. Títo hráči by obdržali pamätnú plaketu ako upomienkový darček. Pre pozvaných hostí
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zabezpečíme občerstvenie. Poslanci nemali pripomienky k uvedenému, starosta dal
o uskutočnení osláv 50. výročia založenia telovýchovnej jednoty s občerstvením a plaketami
pre hráčov hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť oslavy 50.výročia založenia Telovýchovnej jednoty Rakovice v mesiaci október
2019, zabezpečiť občerstvenie a pamätné plakety pre pozvaných hostí.
Bod 6. Rôzne
6.1. Žiadosť o pohyb zvierat na ihrisku
Starosta obce informoval poslancov, že náš občan sa dopytoval na regionálnej veterinárnej
správe v Trnave veterinára o stanovisko, či sa na ihrisku, kde sa hrajú deti, môžu pohybovať
aj zvieratá ako kone a psy. Stanovisko veterinára: Na futbalovom ihrisku, kde hrajú futbal
a ostatné hry deti a dospelí, je neprípustné venčiť a trénovať zvieratá. Hrozba nákaz je vysoká,
najmä tetanu z konského trusu. Kto môže používať futbalové ihrisko za účelom hier detí
a dospelých určuje jeho majiteľ. Ten aj zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí na
tomto ihrisku. Táto problematika spadá do kompetencií Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva, Obecného úradu a majiteľa ihriska. Na zasadnutí zastupiteľstva sa zúčastnila aj
pani Zuzana Burdová, ktorá má záujem sa so svojimi koňmi pohybovať po ihrisku, trénovať
ich a jazdiť na nich. Ing. Hevier navrhol, aby sme si pani Burdovú vypočuli. Deti sa hrajú na
ihrisku, oni na ihrisko chodili s koňmi, nakoľko nevedeli, že je to zakázané. Nikdy som
nepočula, že by sa niekto od koní nakazil. Očkovaní sme my ako rodina a aj kone máme
zaočkované. Konský trus je po 3 dňoch na slnku čistá rašelina. Ľudia si dávajú konský trus
pod zeleninu, pod rajčiny, prečo by to robili, keď by to nebolo pre zeleninu dobré. Tetanus sa
naposledy objavil v roku 2002, ale nebolo to od koňa. Málokto má svoje kone zaočkované
a odčervené ako mám ja svoje kone. Keď sme chodili na ihrisko, nikdy tam po nás nič
nezostalo. Deti mám od malička pri koňoch, tak ako ostatní majú psy a mačky, ja mám kone.
Kone sú v čistom, majú všetko čo potrebujú. Keď sa deti hrajú na ihrisku, a išli sme tam aj
my s koňmi, nikdy sme deti nevyháňali, a keď tam prišli deti, my sme sa stiahli na minimum
priestoru. Ihrisko nie je oplotené, je to verejný priestor. Ing. Hevier hovorí, že môžeme brať
ihrisko ako stavbu a obec má povinnosť správy a údržby. Aj keď celé ihrisko nie je
majetkoprávne vysporiadané, staráme sa oň my. VZN upravuje stav, že na ihrisko je
zvieratám vstup zakázaný, VZN platí, buď ho treba upraviť alebo prijať nové VZN. Zákaz
uvedený vo VZN je možné zmeniť oznámením športového výkonu, podujatia obci. Obec sa
k uvedenému oznámeniu – žiadosti vyjadrí a určí nejaké podmienky. Veterinár povedal, že by
sa k tomu mal vyjadriť aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Malo by byť stanovené,
čo všetko treba dodržať predtým, počas a po športovom výkone. Je potrebné aby ste obci
oznámili pár dní dopredu, že na ihrisko s koňmi idete, napríklad 2-3 dni do týždňa alebo
jednorazovo. Obec by mala určiť podmienky, malo by sa miesto ohraničiť, opáskovať. Pani
Burdová hovorí, že kone tam nikdy nie sú samé, sme tam s nimi my, upozorňujeme všetkých
ako by sa nemali správať, nesmú chodiť poza kone. A keď sú na ihrisku deti, nikdy tam nie sú
samé, ale rodičia sú s nimi. Keď si tam deti kopú loptu, vyčleníme si priestory. Ing. Hevier
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hovorí, že by privítal spoločenskú diskusiu, či chceme mať ihrisko pre deti alebo pre kone
a zvieratá. Naše futbalové ihrisko nemôžeme porovnávať s inými ihriskami, kde sa aktívne
hrá futbal. Naše ihrisko využívajú hlavne hasiči vrámci prípravy, deti si hrajú futbal medzi
sebou. Musíme sa v prvom rade obrátiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby nám
poradili, čo má urobiť chovateľ, aby zabezpečil nezávadnosť prostredia a aké by sme mu mali
dať podmienky my.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e
vystúpenie pani Zuzany Burdovej,
b) o d p o r ú č a s t a r o s t o v i o b c e
zaslať žiadosť o stanovisko regionálneho úrade verejného zdravotníctva ohľadom zvierat
na ihrisku.
6.2. Dotaz na spomaľovače
Starosta obce oznámil poslancom, že mal dotaz na umiestnenie spomaľovača v poslednej
uličke a na okliesnenie existujúcich spomaľovačov o prostredný diel. Ing. Hevier povedal, že
v poslednej uličke nie je potrebný spomaľovač, lebo kto ide rozumne, ten spomaľovač
nepotrebuje, a kto jazdí hlava-nehlava, tomu spomaľovač nebude prekážať. Keď by sa mali
existujúce spomaľovače upravovať, museli by sme do nich zakúpiť nové diely. Konštatujeme,
že úprava spomaľovačov a namontovanie nových v súčasnej dobe nie je potrebné.
6.3. Pasport miestnych komunikácií
Starosta obce predniesol poslancom cenovú ponuku na pasport miestnych komunikácií, ktorý
zahŕňa spracovanie, vizualizácia, tlač a nasadenie v existujúcom mapovom portáli obce.
Cenová ponuka je 1.256,70 eur. Ing. Hevier hovorí, že potrebujeme pasport miestnych
komunikácií, bol by to 1. krok, ktorým by sme mali zamerané komunikácie a videli by sme
reálny stav. V ponuke bolo uvedené aj zobrazenie existujúceho dopravného značenia, to
máme v obci dosť nevyhovujúce. Mali by sme ho dať do súladu s vyhláškou. Ing. Hevier
hovorí, že nepotrebujeme pasport dopravného značenia. Nevieme sa k tomu len tak vyjadriť,
navrhujeme pozvať predkladateľa cenovej ponuky, aby vysvetlil čo všetko to bude zahŕňať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e
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cenovú ponuku na pasport miestnych komunikácií
b) o d p o r ú č a s t a r o s t o v i
prizvať predkladateľa ponuky na pasport komunikácií na vysvetlenie realizácie pasportu.
6.4. Hrobové miesta
Starosta oboznámil poslancov s tým, že na miestnom cintoríne budeme mať nedostatok
voľných hrobových miest. Ak by sme mali myslieť do budúcnosti, nezavedieme napríklad, že
by sa na cintoríne robili len jednohroby, kde by sa napríklad dávali pochovávať manželia. Je
to tak, že každý mal prenajaté 1 hrobové miesto, a tým sa nám dosť cintorín zaplnil
dvojhrobami a trojhrobami. Poslankyňa Horylová hovorí, že nemáme takéto obmedzia
uvedené vo VZN. Mali by sme preveriť koľko hrobov je voľných, koľko je nezaplatených
a bez zmlúv. Nemôžeme držať takéto miesta. Poslanci vzali na vedomie informáciu
o nedostatočnej kapacite hrobových miest na cintoríne a o možnosti zavedenia len
jednohrobových miest na cintoríne a odporúčajú zistiť stav voľných a nezaplatených
hrobových miest.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e
informácie ohľadom hrobových miest na cintoríne,
b) o d p o r ú č a s t a r o s t o v i
zistiť stav voľných a nezaplatených hrobových miest.
6.5. Hospodárenie obecnej kanalizačnej s.r.o.
Starosta obce oboznámil poslancov, že každý štvrťrok sa vyhodnocuje hospodárenie obecnej
kanalizačnej s.r.o., a to celkovo a aj za každé stredisko čo sú samotné obce a čistička
odpadových vôd Veselé. Za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 je naša obec v zisku, a to sme
v pluse 1.205,72 eur. Aj keď sme boli v minulých obdobiach v zisku, tieto peniaze zostávajú
v obecnej kanalizačnej, nakoľko ich budeme potrebovať pre nepredvídané opravy alebo
havárie. Nemôžu sa použiť na výstavbu kanalizácie. Vždy je to pre našich občanov
výhodnejšie ako TAVOS, hlavne ohľadom platieb.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie ohľadom hospodárenia obecnej kanalizačnej s.r.o.
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Bod 7. Diskusia
Starosta informoval poslancov, že práce na zavedení elektrických káblov do zeme v 1. uličke
pokračujú dobre. Aj občania sú spokojní s prácami. Tieto práce prevádza Západoslovenská
distribučná, nie je v našej réžií. Jednotlivým občanom potiahnu elektrinu až po dom zdarma.
Ing. Hevier má dotaz, či verejné osvetlenie pri ihrisku zostane. Zatiaľ zostane tak ako je. Tam
kde sa robí kábel do zeme, tam budeme robiť nové osvetlenie. Do ich ryhy nám umožnia
osadiť naše vedenie. Pripravujem podklady, robím prieskum trhu.
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:

Daniel Današ

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

Ing. Marek Hevier

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

