ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 26. októbra 2017
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

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

-

Ostatní prítomní:

Ing. Lucia Duračková – kontrolórka obce
Jarmila Chnápková – zapisovateľka
ďalej podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. Protest prokurátora proti VZN č. 6/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom na území obce Rakovice
4. Správa bytov – mandátna zmluva
5. Zberné miesto v obci Rakovice
6. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2016
7. Výročná správa obce za rok 2016
8. Zvukové záznamy z rokovaní
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

Rokovanie:
Bod 1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Rokovanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Dušan Daloš a privítal všetkých
prítomných. Starosta obce konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci poslanci, čím je OZ
uznášaniaschopné. Ďalej starosta oboznámil poslancov s programom zasadnutia OZ, ktorý
poslanci obdržali na pozvánkach. Poslanec Ing. Ján Baracka navrhol doplniť do programu
pred bod rôzne bod na vytváranie zvukových záznamov z rokovaní. Za overovateľov
zápisnice určil starosta obce poslancov Radovana Bábika a Annu Magalovú. O programe
zasadnutia aj s doplnením bodu 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
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U z n e s e n i e č. 51/2017
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:
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. 52/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Protest prokurátora proti VZN č. 6/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
malým zdrojom na území obce Rakovice
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Poslancom bol spolu s pozvánkou
zaslaný protest prokurátora proti viacerým ustanoveniam Všeobecne záväzného nariadenia
obce Rakovice číslo 6/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na
území Obce Rakovice účinného od 01.01.2014. Protest bol obci doručený dňa 19.9.2017
a najneskôr do 90 dní od doručenia je orgán verejnej správy povinný všeobecne záväzný
právny predpis zrušiť alebo ho nahradiť predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Prokurátor navrhuje uvedené VZN
obce zrušiť v celom rozsahu ako nezákonné. Prokurátor vo svojom proteste uvádza, že nie je
prípustné preberanie zákonných úprav do VZN. Navrhujeme na základe protestu VZN zrušiť.
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. 53/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zrušenie VZN obce Rakovice č. 6/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom na území obce Rakovice schválené dňa 11.12.2013.
Bod 4. Správa bytov – mandátna zmluva
Poslancom bol spolu s pozvánkou doručený aj návrh mandátnej zmluvy na správu domových
a bytových fondov vo výlučnom vlastníctve obce. Organizácia SlužbyTop s.r.o. Tovarníky by
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sa starala o prevádzku nájomných bytov. Podľa Zmluvy obec nebude firme nič platiť,
iba nájomníci jej budú platiť 6,- € mesačne za byt alebo bytový priestor, obec dáva do
prenájmu iba byty. Firma sa zaväzuje zabezpečiť správu, prevádzku, údržbu a opravy
spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva a pozemku bytových domov, vrátane
zabezpečenia plnení spojených s užívaním bytov. Firma bude predkladať správu o činnosti za
predchádzajúci rok do 31. mája. Niektorí nájomníci majú platné zmluvy, niektorým končia
zmluvy k 31.12.2017. K službe by sa pristúpilo od 1.1.2018, k existujúcim zmluvám je
potrebné vypracovať dodatky. Práva a povinnosti firmy sú formulované v zmluve v článku
III. Starosta dal o správe bytov vo vlastníctve obce a mandátnej zmluve upravujúcej
podmienky správy bytov 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. 54/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zabezpečenie správy, prevádzky, údržby a opravy bytových domov v majetku Obce Rakovice
spoločnosťou SlužbyTop s.r.o. Tovarníky, Brezová 328/13, od 01.01.2018, uzatvorenie
zmluvného vzťahu sa uskutoční na základe mandátnej zmluvy.
Bod 5. Zberné miesto v obci Rakovice
Uznesením obecného zastupiteľstva sa schválilo vykonanie prieskumu u občanov, či súhlasia
alebo nesúhlasia s investovaním finančných prostriedkov v celkovej výške 87.985,39 € na
nákup areálu bývalého parkoviska kamiónov p. Hochela aj s vybudovaným oplotením,
garážami, unimobunkou, spevnenými plochami. V roku 2015 bol odkúpený pozemok
o rozlohe 1621 m2 za cenu 10,00 eur za 1 m2, čo znamená za cenu 16.210,00 eur. Ostatné
vybudované zariadenia v tomto areáli sú predajcom ohodnotené na čiastku 71.775,39 eur aj
s DPH. Do domácností boli doručené 2 vyjadrenia k uvedenej problematike a anketový lístok,
kde mali občania vyjadriť svoj názor súhlasím alebo nesúhlasím. Listiny sú prílohou
zápisnice. Nie všetci občania sa vyjadrili, lístky boli vyzberané po domácnostiach alebo ich
občania priniesli na obecný úrad, prípadne vhodili do poštovej schránky na bráne obecného
úradu. Na jednom liste sa mohla vyjadriť celá rodina. Poslanci spočítali vyjadrenia v ankete,
spolu sa vyjadrilo 266 občanov, s kúpou areálu súhlasilo 233 občanov a 33 vyjadrilo nesúhlas.
Starosta otvoril diskusiu k uvedenému bodu ohľadom zberného miesta. Poslankyňa Magalová
sa vyjadrila, že väčšina občanov sa vyjadrila za odkúpenie areálu. Ing. Baracka hovorí, že
23.8.2017 sme sa dohodli na pracovnom stretnutí ako budeme ďalej pokračovať
v rozhodovaní ohľadom zberného dvora. Z pracovného rokovania sa nerobila zápisnica,
odkiaľ sa p. Bábik dozvedel o podrobnostiach, na základe čoho poslal Pavel Bábik list
poslancom, prečo nechcú odkúpiť zberné miesto od p. Hochla, nikde sa o tom nemohol
dočítať. Ešte pred pracovnou schôdzkou dňa 9.8.2017 sme mali zasadnutie OZ, kde sme sa
dohodli, že ešte raz sa prejedná cena u p. Hochla a schválilo sa vypracovať znalecký posudok.
Po stretnutí s p. Hochlom starosta zvolal pracovné stretnutie poslancov, kde im povedal, že
Hochel nesúhlasí so znaleckým posudkom, ale svoju cenu je ochotný znížiť o 10.000,- €.
Poslanci sa zhodli, že teda urobia referendum, čo si o tom občania myslia. Avšak referendum
stojí peniaze a nemáme toľko času. Z pracovného rokovania sa nerobil žiadny zápis. Potom
bolo zvolané zasadnutie OZ dňa 13.9.2017, kde bola formulovaná otázka k ankete.
V polovičke októbra bol do domácností doručený list poslancov a list starostu s anketovou
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otázkou. Ako reakciu na uvedenú anketu poslal starostovi a poslancom list občan obce
p. Ing. Marek Hevier (list je prílohou zápisnice). Keďže sa p. Hevier zúčastnil aj na rokovaní
OZ, spýtal sa ho starosta či sa nechce vyjadriť tu na zasadnutí a poslancov sa spýtal, či sa
môže vyjadriť mimo diskusie.
Dúfam, že som sa svojím listom nikoho nedotkol, začal p. Hevier. Dostala sa mi do rúk
anketa a začal som písať, keďže ste sa pýtali anketou aj mňa. Odkúpenie zberného dvora bolo
podmienené získaním finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Keď som čítal
vyjadrenia, prekvapila ma vec, že zo zberného dvora máme zatiaľ len pozemok. Keď som sa
dozvedel, že cena za 1 m2 za pozemok bola 10,- €, zdala sa mi cena dosť nízka, až podozrivo
nízka. V zápisnici pred 3 rokmi nebolo napísané, prečo je cena za pozemok nízka a ako to
bude ďalej pokračovať, už tu mali byť položené tieto otázky. 88 000 eur je veľa peňazí, je to
neskutočne veľa peňazí. Robím na pozemkovom odbore, viem po čom sa stavebné pozemky
predávajú, zberný dvor musí byť len na takomto pozemku. Mám skúsenosť s cenou
stavebných pozemkov 40,- eur a vyššie. Viem, že obec predáva pozemky za 17,- eur, už to je
veľa, ale kto chce stavať dá aj viac. Rozmýšľali ste aj nad nejakou inou lokalitou, nikde som
sa nedočítal. Keď by obec chcela stavať na inom pozemku, napríklad na ornej pôde, musí
zaplatiť štátu len za vyňatie 15,- za 1 m2, musí vybudovať siete, prípojky. On je za to, aby sa
to odkúpilo, nikde nenašiel ekonomickú analýzu, ani vo vyjadrení poslancov ani starostu.
Táto anketa mi pripadá ako aliby pre poslancov, pre obyčajného človeka mi to príde
nezmyselné, tí neuvažujú v cenových reláciách nehnuteľností, keďže s nimi bežne
neprichádzajú do styku, keď nie je ekonomická analýza, nevedia k čomu sa vyjadrujú. Toto
je môj názor, je to môj subjektívny dojem. P. Pavel Bábik nedostal tiež odpoveď na to, na čo
sa pýtal.
Poslanec Ing. Baracka povedal, že už pred 3 rokmi sme ohľadom zberného dvora uvažovali
nad týmto areálom, nakoľko nám bol ponúknutý. Vedeli sme aká je cena a že je to pre obec
neúnosné, súhlasili sme s kúpou pozemku, aby sme sa mohli uchádzať o eurofondy. Povedali
sme si, že ideme do toho, ak získame peniaze z eurofondov.
Ing. Hevier povedal, že dostal anketový lístok, avšak chýbali mu informácie, nejaká
ekonomická analýza.
Ing. Šmýkal povedal, že sme chceli dať vypracovať znalecký posudok, aby sme vedeli, či
budeme vynakladať adekvátne finančné prostriedky. Po stretnutí p. Hochla so starostom sme
sa dozvedeli, že p. Hochel nebude akceptovať znalecký posudok.
Ing. Hevier hovorí, že je trhová ekonomika, nikoho nedonútiš predať za odhad, je to na
dohode.
Celková cena za vybudované spevnené plochy, oplotenie, unimobunku, prípojky, garáže je
nadhodnotená, lebo je tam zohľadnená aj cena za pozemok. Ťažko teraz povedať, či by sme
ho predtým kúpili za 30,- eur za 1 m2, či by sme naň vtedy mali.
Starosta dal teraz hlasovať za odkúpenie príslušenstva vybudovaného v areáli pozemku p. č.
70/3.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
2
(Magalová, Masárová)
proti:
0
zdržal sa: 3 (Bábik, Ing. Baracka, Ing. Šmýkal)
U z n e s e n i e č. 55/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
neschvaľuje
odkúpenie príslušenstva areálu pozemku p. č. 70/3.
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Poslankyňa Masárová hovorí, že načo to všetko bolo, načo sme robili anketu medzi
občanmi, keď nedáme na vyjadrenia občanov. Starosta hovorí, prečo sa zdržujú hlasovania,
treba sa konkrétne vyjadriť. Ing. Šmýkal hovorí, že on nie je proti občanom. Starosta hovorí,
čo teraz, do konca roka budeme musieť vypratať pozemok, kam to všetko dáme. Ing. Šmýkal
navrhuje 5-minútovú prestávku. Po prestávke poslanec Ing. Šmýkal má dotaz, či môžeme
zopakovať hlasovanie o uvedenom návrhu. Kontrolórka hovorí, že len keby bolo uznesenie,
ktoré už bolo schválené, zrušené, môže sa nanovo hlasovať. Ing. Šmýkal navrhuje preto zrušiť
uznesenie č. 55/2017.
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. 56/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zrušenie uznesenia č. 55/2017.
Poslanec Ing. Šmýkal navrhuje dať znova hlasovať o odkúpení areálu pozemku p. č. 70/3,
ktorý sa v súčasnosti využíva ako zberné miesto.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
3
(Magalová, Masárová, Bábik)
proti:
0
zdržal sa: 2 (Ing. Baracka, Ing. Šmýkal)
U z n e s e n i e č. 57/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
odkúpenie príslušenstva areálu pozemku p. č. 70/3.
Bod 6. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 a konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2016
Poslancom bola s materiálmi na zasadnutie OZ zaslaná Výročná správa za rok 2016. Audit
účtovnej závierky Obce Rakovice za rok 2016 vykonala na základe zmluvy spoločnosť
PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trnava. Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
bolo vykonané v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľadom nad
výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. Audit bol vykonaný v súlade s medzinárodnými audítorskými
štandardami. Poslanci sa so správou oboznámili a vzali ju na vedomie.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
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proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 58/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
Výročnú správu obce Rakovice za rok 2016 overenú audítorom.
Bod 7. Výročná správa obce za rok 2016
Spoločnosť PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trnava, vykonala v Obci Rakovice audit
individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016.
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016 a Správu nezávislého audítora
ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2016 berú poslanci 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. 59/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2016 do
31.12.2016 zo dňa 7.6.2017 a Správu pre Obecné zastupiteľstvo obce Rakovice o overení
súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2016.
Bod 8. Zvukové záznamy z rokovaní
Poslanec Ing. Ján Baracka navrhuje, aby sa z rokovaní obecného zastupiteľstva robili zvukové
záznamy. Článok 26 ods. 2 ústavy Slovenskej republiky hovorí, že každý má právo
vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj
slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice
štátu. Každý nech má možnosť si vypočuť, o čom sa na zasadnutí OZ rokuje. Navrhuje
zachytávať priebeh rokovania na zvukovej stope, je to najjednoduchší spôsob. Je potrebné
zistiť nejaké zariadenia, aby bol zachovaný digitálny záznam. Ing. Šmýkal preverí, aký typ
zvukového zariadenia by bol vyhovujúci. Ing. Baracka navrhuje zakúpiť zariadenie, aby bolo
funkčné od 1.1.2018 – t. j. na prvom zasadnutí OZ v roku 2018.
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. 60/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
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zakúpenie
zvukového
zariadenia
na zaznamenávanie
z rokovaní Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach.

zvukových

záznamov

Bod 9. Rôzne
9.1.
Starosta hovorí, že v týždni prišiel za ním občan obce a žiadal ho o vysvetlenie, ako je to
s pozemkami na skládke. Vraj sa v hostinci hovorilo, že 2 inžinieri povedali, že starosta
predal pozemky pod skládkou. Tak mu na mape v katastri ukázal, že tie pozemky, čo sme
mali pred 10 – 15 rokmi, máme stále. Nič sa nepredávalo. Dotyčný občan obce chcel od
starostu, aby o tomto povedal aj na zastupiteľstve, aby to bolo uvedené v zápisnici. Ing.
Šmýkal sa ohradil, či myslí na nich, nie len my dvaja poslanci sme v dedine inžinieri. Ako si
to myslel? Starosta odpovedá, že nevie čo presne sa v hostinci hovorilo, keďže pri tom nebol.
9.2.
Starosta oboznámil poslancov s tým, že pri dažďoch zateká strecha na telocvični základnej
školy. Je to tak povediac havarijná situácia, ktorú je potrebné riešiť. V roku 2008 sme
telocvičňu rekonštruovali, žiaľ tieto práce nie sú v záruke. Spoje na streche boli natreté
gumoasfaltom. Keď prší, tečie po stenách. Ing. Šmýkal hovorí, že chodí do telocvične, je to
10 rokov, čo sa robila strecha, je to smutné, ale nedá sa s tým nič robiť, keď to nie je v záruke.
Starosta hovorí, že mali na opravu strechy pozvaných odborníkov, čo by sa s tým dalo robiť. 1
alternatíva – dať PVC fóliu fatrafol, to sme dávali aj na strechu materskej školy – to by vyšlo
na takmer 8000 eur alebo dať inú technológiu – ipu, kde by sa cenová relácia vyšplhala na
5300 eur. Ing. Baracka navrhuje, či by sa neoslovila firma, ktorá robí nízke krovy a do
budúcna počítať s investíciou na vybudovanie sedlového krovu. To by však už bol kapitálový
výdavok. Je za to, aby sa strecha opravila kvalitnejšie, vybrať lepšiu alternatívu, aby sme
nemuseli opravovať často, ale zároveň aj dať vypracovať cenovú ponuku na krov, aby sme do
budúcna vedeli finančne naplánovať takúto investíciu. Starosta dal o návrhu na opravu strechy
telocvične fatrafolom hlasovať a aj o návrhu na vypracovanie cenovej ponuky na
vybudovanie sedlového krovu.
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. 61/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
a) opravu strechy telocvične PVC fóliou fatrafol
b) vypracovanie cenovej ponuky na vybudovanie sedlovej strechy telocvične.
9.3.
Starosta obce predložil občanom návrh občanov obce, že vrámci vianočnej výzdoby by sa
mohol dať vyrobiť betlehem pred kostol. Na Orave vyrába rezbár sochy – postavy cca 80 cm
vysoké. Poslankyňa Magalová sa pýta, či budú potom tie sochy priviazané? Starosta sa pýta,
aký názor majú na to poslanci, či by betlehem ako súčasť vianočnej výzdoby zakúpila obec, je
to investícia vo výške 1.000,00 €. Poslanci súhlasili s investíciou, starosta dal hlasovať. Ďalej
starosta oboznámil poslancov s tým, že tento rok nebudeme dávať vianočný stromček pred
kostol, ale ozdobíme existujúci vedľa kostola a mohli by sme ozdobiť strom v základnej
škole, je však potrebné, aby to Radovan Bábik overil, či sa tam dostaneme s autom s plošinou.
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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. 62/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zakúpenie betlehemu - súboru sôch vo výške 1.000,00 eur.
9.4.
Starosta obce ďalej navrhol, že na základe prijatých uznesení je potrebná aj zmena rozpočtu
obce. Zmenu rozpočtu predstavila účtovníčka p. Konopová. Pri príjmoch sa navýši daň
z príjmov fyzických osôb, ktoré nám zasiela štát, o 35.000,00 €. Touto sumou sa pokryjú
výdavky na prvú splátku schváleného objektu na realizáciu zberného dvoru vo výške
12.000,00 eur, 8.000,00 eur sa použije na opravu strechy telocvične, 1.000,00 eur sa použije
na zakúpenie betlehemu, 1 151,00 eur sa použije na navýšený členský príspevok pre SÚS
a zvyšná suma 12.849,00 eur sa rozdelí na všeobecné služby.
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. 63/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Rakovice na rok 2017 (tvorí prílohu zápisnice) rozpočtovým opatrením
č. 9/2017, ktorou sa rozpočet obce na rok 2017 zvyšuje v príjmovej i výdavkovej časti o sumu
35.000,00 eur.
9.5.
Starosta obce oboznámil poslancov, že sme si museli zarezervovať na strednej škole termín na
uskutočnenie posedenia s dôchodcami. Termín je 11.11.2017, nakoľko 4.11.2017 sú voľby do
VÚC. Ing. Šmýkal navrhuje, aby sme dali občanom poukážku vo výške 8,00 eur a malý pohár
medu od miestneho včelára. Tak ako obvykle na posedení vystúpia s kultúrnym programom
deti z materskej a základnej školy a spevácka skupina Rakovičanka. Zabezpečíme
občerstvenie a stravu pre zúčastnených vo forme polievky a hlavného jedla. Hneď by sme sa
mohli pobaviť aj o Mikulášovi v tomto roku, hovorí starosta. Jeden krát sme už robili
Mikuláša aj v základnej škole. Nevieme predvídať aké počasie bude akurát vtedy, rodičia
utekajú od kostola domov, lebo je zima, vezmú darček a už nezostávajú na vystúpení
ostatných detí. Mohli by sme to aj v tomto roku urobiť na chodbe základnej školy. Termín
dáme na 5.12.2017 o 17:00 hodine. Ing. Šmýkal hovorí, že aj deťom dajme poukážku
v hodnote 8.00 eur a balíček v hodnote 3,00 eurá. Dňa 3. decembra nám začína prvá adventná
nedeľa, budeme ich organizovať tak ako doteraz? Všetci poslanci sa zhodli na tom, že občania
kladne hodnotia tieto adventné nedele. Tento rok budú vianočné šálky v červenej farbe, ale
budú vo vyššej cene, nakoľko výrobca musel zakúpiť hlinu z Českej republiky, a tým sa mu
výrobná cena predražuje. Jednotlivé adventné nedele si už tradične podelia poslanci, kolkári,

hasiči
a miestna
organizácia
podujatiach hlasovať.
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jednoty dôchodcov.

Starosta

dal

o jednotlivých

Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
4
proti:
0
zdržal sa: 1 (Ing. Baracka)
U z n e s e n i e č. 64/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť „Posedenie s občanmi obce Rakovice nad 60 rokov veku“ dňa 11. novembra 2017
o 14,00 hodine v jedálni Strednej odbornej školy v Rakoviciach so zabezpečením obeda
a občerstvenia pre zúčastnených, zabezpečiť kultúrny program, ktorý predvedú deti základnej
a materskej školy, spevácka skupina Rakovičanka pri MO Rakovice JD Slovenska,
zabezpečiť pre pozvaných občanov obce Rakovice nad 60 rokov veku poukážku na nákup
tovaru v predajni potravín v Rakoviciach v hodnote 8,00 eur a vianočný darček pre
pozvaných v hodnote cca 2,50 eura.
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. 65/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť akciu dňa 5.12.2017 pod názvom Rakovický Mikuláš o 17.00 hodine, zabezpečiť
deťom obce Rakovice vo veku od 0 – do 12 rokov vrátane ku dňu 31.12.2017 poukaz na
nákup tovaru v potravinách v obci Rakovice v hodnote 8,00 eur a mikulášske balíčky
v hodnote cca 3,00 eura.
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. 66/2017
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.
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9.6.
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
e-Governmente) zo dňa 4. septembra 2013 je všeobecným právnym predpisom, ktorý
upravuje spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe jednotným spôsobom pre
všetky orgány verejnej moci. Od 1. novembra 2016 majú obce a mestá povinnosť poskytovať
svoje služby aj elektronicky. Elektronická komunikácia s právnickými osobami sa po
viacerých posunoch stala povinnou od 1.7.2017. Obec Rakovice sa zapojila do projektu
miniDCOM+. Projekt miniDCOM+ vznikol pod záštitou ZMOS s podporou Ministerstva
financií SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Odborným
garantom a realizátorom miniDCOM+ je inštitúcia DEUS (DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska), spoluriadená samosprávou. DEUS prevádzkuje Informačný
systém a cloudové prostredie určené výlučne pre potreby slovenskej samosprávy. Riešenie
miniDCOM+ spĺňa tiež bezpečnostné požiadavky vydané Úradom na ochranu osobných
údajov. Dňa 21.9.2017 bol návrh tohto VZN vyvesený na úradnej tabuli. Starosta dal o VZN
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. 67/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN obce Rakovice č. 28/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
9.7.
Ing. Baracka podáva podnet na preverenie dodávky vody na cintorín. Za dodávku vody
platíme firme TAVOS Piešťany. Prípojka vody je napojená na cintorín z prípojky vody, ktorá
vedie na družstvo. Keď odčítavajú toto veľké potrubie na družstvo, neplatíme my vodu na
cintorín neoprávnene? Starosta povedal, že to preverí priamo na TAVOSE v Piešťanoch.
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. 68/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
odporúča starostovi
preverenie dodávky vody na cintorín v Rakoviciach.
9.8.
Ing. Šmýkal sa pýta, či stále platíme advokátovi paušál na základe zmluvy o poskytovaní
právnických služieb? Zmluva stále platí. Navrhuje túto zmluvu vypovedať. Ak budeme
potrebovať právnické služby, objednáme si ich priamo ku konkrétnemu prípadu.
Poskytovanie právnych služieb Advokátskej kancelárie Doc. JUDr. Štefana Kočana, PhD.,
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Nitrianska 5, Piešťany, IČO: 42292301, pre Obec Rakovice od 01.04.2015 bolo schválené
uznesením č. 24/2015 zo dňa 26.02.2015. 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. 69/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
ukončenie poskytovania právnych služieb Advokátskou kanceláriou Doc. JUDr. Štefana
Kočana, PhD., Piešťany, schválené uznesením č. 24/2015 zo dňa 26.02.2015.
9.9.
Poslankyňa Masárová sa pýta, či by sa nemohol do škôlky poskytnúť kompostér. Starosta
povedal, že to zariadi.
Bod 10. Diskusia
Občan obce Ing. Marek Hevier, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí OZ, sa pýta, či sa rokovalo aj
o jeho žiadosti o súčinnosť, ktoré zaslal obci, ohľadom udržiavania pozemku medzi domami
č. 193 a 172. Starosta povedal, že vyzval majiteľku nehnuteľnosti, s ňou sa však nedá
komunikovať, obec to pokosila.
Bod 11. 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

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

Anna Magalová

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

