ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 30. septembra 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
Mária Dekanová - účtovníčka
Jarmila Chnápková - zapisovateľka

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

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a Výročná správa obce za rok 2014
Zmena rozpočtu obce na rok 2015
Schválenie PHSR
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 Moniku Masárovú a Ing. Júliusa Šmýkala. 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. 94/2015
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. 95/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a Výročná správa obce za rok 2014
Audit účtovnej závierky Obce Rakovice za rok 2014 vykonal na základe zmluvy audítor Ing.
Ľubomír Smolinský. 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 - §
23 odsek 5. Audit bol vykonaný v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami ISA
aplikovateľnými pre audit súladu. Stanovisko audítora: Účtovná závierka, s výnimkou
účinkov podmieneného názoru, že sa audítor nezúčastnil fyzickej inventúry k 31.12.2014,
poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Rakovice k 31.12.2014 a výsledky
jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
V správe audítora k overeniu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou sa uvádza: „Podľa
môjho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe Obce Rakovice v súlade
s účtovnou závierkou k 31.12.2014“. Poslanci sa so správami audítora oboznámili a vzali ich
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. 96/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2014 do
31.12.2014 a Správu pre Obecné zastupiteľstvo obce Rakovice o overení súladu výročnej
správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 odsek 5 za rok 2014.
Bod 4. Zmena rozpočtu obce na rok 2015
4.1.
Starosta obce odovzdal slovo účtovníčke obce Majke Dekanovej, ktorá oboznámila poslancov
so zmenami rozpočtu vykonané rozpočtovými opatreniami č. 7/2015 a 8/2015 k 30.9.2015
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v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 483/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a v súlade s § 22 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Rakovice. Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice. Poslanci sa s opatreniami
oboznámili a vzali ich 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. 97/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
zmeny rozpočtu obce, ktoré boli vykonané rozpočtovými opatreniami k 30.9.2015.
4.2.
Návrh na zmenu rozpočtu k 30.9.2015 bol poslancom predložený v písomnej forme. Návrh na
navýšenie príjmov sa týka financií účelovo určených zo štátneho rozpočtu, dotácie pre deti
v hmotnej núdzi na stravovanie, nenormatív pre základnú školu – asistent učiteľa, dopravné,
vzdelávacie poukazy, dotácia na učebnice, odmena skladníka CO a príjem na prevenciu proti
kriminalite. Uvedené príjmy boli tiež zapojené do bežných výdavkov základnej školy a obce,
do kapitálových výdavkov na kamerový systém.
Návrh na zmenu rozpočtu, ktorá podlieha schváleniu obecného zastupiteľstva: ešte v roku
2014 sa zakúpil žací stroj v hodnote 3 800 €. V roku 2014 sa z tejto sumy zaplatilo 900 €
a zvyšná časť sa doplatila v tomto roku, avšak pri návrhu rozpočtu na rok 2015 bolo
vyčlenených na túto položku len 1000 €. Je teda potrebné zvýšiť túto sumu o 1 900 €. Keďže
sme dostali dotáciu na kamerový systém, budeme povinní hradiť časť výdavkov z vlastných
zdrojov. Položka Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky sa zvýši o 2 000
€. Z dôvodu rozšírenia programového rastra, ktoré bolo vykonané na televíznom káblovom
rozvode, nám vznikne nový výdavok na položke Rekonštrukcia a modernizácia, preto
navrhujeme navýšiť túto položku o sumu 1 900 €. Spolu nám navýšenie výdavkov
predstavuje sumu 5 800 €, ktorá by sa mohla presunúť zo schválených výdavkov určených na
výstavbu multifunkčného ihriska, nakoľko nie je pravdepodobné, že sa s touto začne tento
rok. Ak by sa aj náhodu začalo, stále máme ešte v rozpočte na to určené prostriedky z KZ 43,
teda prostriedky z kapitálových príjmov vo výške 8 300 €. Kontrolórka obce nemala
k jednotlivým úpravám rozpočtu pripomienky, len podotkla, že jednotlivé sumy v položkách
nemusíme presúvať, ale je vhodnejšie nazvať zmenu, že sumu upravíme znížením alebo
zvýšením. Poslanci vzali pripomienku kontrolórky na vedomie a starosta obce dal o zmene
rozpočtu k 30.9.2015 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. 98/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
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zmenu rozpočtu obce Rakovice na rok 2015 k 30.9.2015:
rozpočet obce po 3. zmene:
 príjmy obce Rakovice za rok 2015: 873.153,00 eur
- z toho príjmy bežného rozpočtu: 773.371,00 eur
- z toho príjmy kapitálového rozpočtu: 25.600,00 eur
- z toho príjmy z finančných operácií: 74.182,00 eur
 výdavky obce Rakovice za rok 2015 : 873.153 ,00 eur
- z toho výdavky bežného rozpočtu: 737.484,00 eur
- z toho výdavky kapitálového rozpočtu: 97.469,00 eur
- z toho výdavky z finančných operácií: 38.200,00 eur
Bod 5. Schválenie PHSR
Starosta obce informoval poslancov, že dňa 10.9.2015 sa uskutočnilo verejné prerokovanie
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na rok 2015 -2025. Ide o dôležitý dokument,
ktorý určí smerovanie obce na najbližších 10 rokov. Pripomienky, ktoré boli vznesené na
verejnom prerokovaní, boli do tohto programu zapracované. Celý návrh programu bol
zverejnený na internetovej stránke obce. Tento dokument je už tesne pred dokončením.
Starosta obce dal o schválení uvedeného dokumentu 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. 99/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Rakovice na roky 2015 – 2025.
Bod 6. Rôzne
6.1.
Starosta obce oboznámil poslancov, že členské na rok 2015 jednotlivých obcí do
Mikroregiónu nad Holeškou bolo schválené vo výške 1,50 eura na obyvateľa obce ku dňu
1.1.2015. MNH zamestnal od 1.1.2015 manažéra, ktorý ako sa ukázalo v tomto združení
veľmi chýbal. Je potrebné vykonávať dosť administratívnej práce, manažér vyhľadáva
projekty na získanie finančných prostriedkov, do ktorých sa MNH zapája. V tomto roku sa
MNH zapojil do projektu „Poznaj Mikroregión nad Holeškou, ktorý je spolufinancovaný
z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR.
V rámci neho boli vyhotovené a umiestnené v obciach MNH a v partnerskej obci Čejkovice
exteriérové mapy a interiérové mapy v školách, na obecných úradoch a v iných verejne
prístupných inštitúciách, ďalej bolo vyhotovených 3 000 ks turistických skladaných máp.
Tento projekt MNH uskutočnila tak, že sama financovala vyhotovenie uvedených máp, teraz
čaká na refundáciu vynaložených finančných prostriedkov. Na základe uznesenia výkonného
výboru MNH sa zakúpilo služobné auto, na ktoré sa musela vyfinacovať tretina zo sumu 12
000 eur. Z uvedeného dôvodu žiada MNH svoje jednotlivé členské obce o mimoriadny
finančný príspevok na chod Mikroregiónu nad Holeškou vo výške 0,40 € na obyvateľa. Obci
Rakovice pri počte obyvateľov 563 k 1.1.2015 vychádza výške príspevku 225,20 eur.
Poslanec Ing. Šmýkal navrhol tento príspevok schváliť. Starosta dal o návrhu 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. 100/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
mimoriadny finančný príspevok na chod Mikroregiónu nad Holeškou vo výške 0,40 eur na
obyvateľa podľa stavu k 1.1.2015, v celkovej sume 225,20 eur.
6.2.
Už sa nám rok prehupol do ďalšieho ročného obdobia, preto by sme mali premýšľať nad
jesenným upratovaním. Poslankyňa Magalová navrhla termín 16-18.10.2015. Starosta obce
navrhol, aby sme vyložili kontajnery v piatok, prípadne vo štvrtok večer, aby sa hneď v piatok
vyviezli, ďalší vývoz bude v sobotu a v pondelok sa už stiahnu. Drvenie konárov a zber
biologického odpadu bude prebiehať tak ako na jar – priebežne už v týždni pred upratovaním,
v sobotu by mohol traktor s vlečkou zbierať po obci biologický odpad, ktorý si občania môžu
na vlečku aj sami nakladať. Starosta dal o termíne uskutočnenia jesenného upratovania
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. 101/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť jesenné upratovanie v dňoch 16.-18. októbra 2015 s umiestnením 5 kontajnerov po
obci a vývozom biologického odpadu.
6.3.
Starosta obce oboznámil poslancov, že sa blíži čas posedenia s občanmi obce, ktoré
poriadame každoročne. Už pred časom sme znížili vekovú hranicu na 60 rokov, predtým bola
nad 65 rokov, lebo sme mávali malú účasť. Je síce pravda, že všeobecná veková hranica
odchodu do dôchodku je 62 rokov, ale postupne sa k nej terajší šesťdesiatnici približujú.
Musíme však vybrať najvhodnejší termín a to je dosť problematické. Obec nemá priestory,
kde by sme mohli takéto posedenie usporiadať, preto si prenajímame priestory v Strednej
odbornej škole v Rakoviciach. 7.11 je voľný termín v škole, 14.11. je tam oslava, 20.11.
v piatok je v škole stužková a 21.11. by nebolo vhodné z dôvodu vyťaženosti kuchárok,
28.11. sú v Borovciach Katarínske bravčové hody, kam chodia naše speváčky z Rakovičanky.
Ďalší termín je 5.12., čo je však už vysoký dátum a býva už dosť zima. Poslanec Ing. Šmýkal
navrhol termín 7.11.2015 a také isté podmienky ako sme mali minulý rok, občerstvenie vo
forme obeda – polievka, hlavný chod, zákusok, pagáče, káva, čaj, víno a minerálka. Poukážku
necháme v tej istej hodnote 7,00 eur. Bolo by potrebné zaslať občanom spolu s pozvánkou aj
oznámenie, aby svoju účasť potvrdili, lebo sa nám počet takýchto občanov nad 60 rokov veku

6
vyšplhal na 96 osôb. Nevieme odhadnúť, koľkí z nich sa na uvedenom posedení
zúčastnia. Kultúrny program zabezpečia deti z materskej a základnej školy a spevácka
skupina Rakovičanka. Starosta dal o uvedených návrhoch 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. 102/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
a) uskutočniť „Posedenie s občanmi obce Rakovice nad 60 rokov veku“ dňa 7.
novembra 2015 o 14,00 hodine v jedálni Strednej odbornej školy v Rakoviciach so
zabezpečením obeda a občerstvenia pre zúčastnených
b) zabezpečiť kultúrny program, ktorý predvedú deti základnej a materskej školy,
spevácka skupina Rakovičanka pri MO Rakovice JD Slovenska,
c) zabezpečiť pre pozvaných občanov obce Rakovice nad 60 rokov veku poukážku na
nákup tovaru v predajni potravín v Rakoviciach v hodnote 7,00 eur.
6.4.
Ďalej starosta informoval poslancov, že by sme už mohli riešiť aj Mikuláša. V tomto roku je
Mikuláša v nedeľu 6.12. Ing. Šmýkal navrhol, aby sme aj deťom dali rovnako ako dôchodcom
poukážku v hodnote 7,00 eur, ďalej zabezpečíme deťom balíček v hodnote 3,00 eur. Deti
prídu privítať Mikuláša pred kostol v Rakoviciach a mohlo by sa začať až o 14,30 hod.
Poslankyňa Masárová povedala, že s malými deťmi je problém prísť načas, lebo poobede
spávajú. Požiadame p. Katku Rafajdusovú, zástupkyňu Centra voľného času, aby pripravila
Mikuláša, anjelikov, čertov a sprievodný program pre túto akciu. V tomto roku bude mať detí
do 12 rokov veku vrátane: 75. Starosta dal o akcii 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. 103/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
a) uskutočniť akciu dňa 6.12.2015 pod názvom Rakovický Mikuláš o 14,30 hodine pred
kostolom v Rakoviciach,
b) zabezpečiť deťom obce Rakovice vo veku od 0 – do 12 rokov vrátane ku dňu
31.12.2015 poukaz na nákup tovaru v potravinách v obci Rakovice v hodnote 7,00
eur,
c) zabezpečiť deťom obce Rakovice a deťom, ktoré zabezpečia kultúrny program z CVČ
pri ZŠ s MŠ Rakovice, mikulášske balíčky v hodnote cca 3,00 eurá.
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6.5.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že v dňoch 22.-24. októbra 2015 oslávi Stredná
odborná škola v Rakoviciach 70. výročie otvorenia školy. Pripravujú k tomuto výročiu oslavy
spojené s dňom otvorených dverí. Pani riaditeľkou tejto školy je už viac rokov pani Ing.
Mária Múdra. Škola sa pod jej vedení zviditeľňuje na rôznorodých akciách, na výstavách, sú
zapojení do rôznych či už učebných a vzdelávacích programov, bohatá je tiež mimoškolská
činnosť školy. Študenti získavajú prax na zahraničných stážach. Postupne sa určite aj jej
pričinením zveľaďujú budovy školy. Starosta bude na tieto oslavy pozvaný, navrhuje preto, či
by sme pani riaditeľku pri tejto príležitosti nevyznamenali cenou obce. Poslanec Ing. Šmýkal
podporil tento návrh, aj obec pri svojich kultúrnych aktivitách spolupracuje so strednou
odbornou školou a vždy nájdeme u nich ochotu na vzájomnú spoluprácu. Starosta dal
o návrhu udeliť p. riaditeľke školy Ing. Márii Múdrej udeliť cenu obce Rakovice.
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. 104/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
udeliť riaditeľke Strednej odbornej školy v Rakoviciach Ing. Márii Múdrej „Cenu obce
Rakovice“.
6.6.
Starosta oboznámil poslancov, že uzatvoril zmluvu s firmou Energet, ktorá vykoná pre obec
revíziu elektrických zariadení. Podľa výpočtov, ktorá nám firma predložila, by sme podľa ich
doporučených nastavení odberu elektrickej energie ušetrili 13,8 % finančných prostriedkov
oproti minulému roku.
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. 105/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o revízií elektrických zariadení, ktoré financuje obec Rakovice.
6.6.
Starosta ďalej informoval poslancov, že v sobotu sa uskutoční akcia Motorak 2015 –
ukončenie motorkárskej sezóny, ktorú organizujeme v spolupráci s motoklubom Kocurice.
Bude zabezpečené občerstvenie, ktoré pomôžu pripraviť hasiči, ktorí tiež budú nápomocní pri
organizácií tohto podujatia. Očakáva sa dobré počasie, preto sa čaká aj príchod viacerých
účastníkov podujatia. Ing. Július Šmýkal pripomenul, že bude potrebné odstaviť cestu na
potrebný čas, kedy bude prebiehať akcia, a aby sa o tomto aj informovalo v miestnom
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rozhlase. Starosta tiež požiadal poslancov, aby pomohli v sobotu už priamo pri priebehu
akcie.
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. 106/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu o akcii Motorak 2015, ktorá sa uskutoční v sobotu 3. októbra 2015.
6.7.
V tomto bode programu predseda Komisie pre prevenciu proti kriminalite a dopravnú
bezpečnosť poslanec Radovan Bábik predniesol správu zo zasadnutia komisie, ktoré sa
konalo dňa 27. augusta 2015. Na zasadnutí boli prítomní všetci členovia komisie: Radovan
Bábik - predseda, Peter Kovár - člen, Branislav Šintál - člen a rokovanie prebiehalo
s nasledovným programom: 1. Otvorenie, 2. Návrh na umiestnenie spomaľovačov v obci
Rakovice, 3. Návrh na úpravy v dopravnom značení v obci Rakovice, 4. Záver. Návrh
komisie je nasledovný:
1. členovia komisie navrhujú rozmiestniť v obci Rakovice tri nové spomaľovače a to
nasledovne: a) pri materskej škole, b) vedľa bytovky č. 115, pri úradnú tabuľu obce, c) pri
budovu hasičskej zbrojnice,
2. členovia komisie navrhujú posunúť dopravné značky „Daj prednosť v jazde“, ktoré
sa nachádzajú medzi bytovkami č. 115 a č. 116 a pri rodinnom dome č. 122, nakoľko sa tieto
momentálne nachádzajú na neprehľadných miestach, sú zakryté konármi stromov,
3. členovia komisie navrhujú umiestniť dopravné značky „Daj prednosť v jazde“
k rodinným domom č. 131 a č. 147.
Starosta obce navrhol, aby sa pripravil prieskum trhu uvedených investícií, ktorý bude
predložený na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a následne náklady na
navrhované úpravy po schválení uznesením obecného zastupiteľstva budú zapracované do
rozpočtu obce na rok 2016.
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. 107/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e
správu predsedu Komisie pre prevenciu proti kriminalite a dopravnú bezpečnosť, ktorú
predniesol poslanec Radovan Bábik zo zasadnutia komisie, ktoré sa konalo 27. augusta 2015
b) o d p o r ú č a
starostovi obce predložiť prieskum trhu pre navrhované úpravy: osadenie spomaľovačov,
úpravu a doplnenie dopravného značenia
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Bod 7. 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:

Monika Masárová

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

Ing. Július Šmýkal

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan D a l o š
starosta obce

