ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 14. decembra 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
Mária Konopová - účtovníčka

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení
3. VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti Obce Rakovice
4. VZN č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území
Obce Rakovice
5. VZN č. 24/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a
školských zariadení zriadených na území obce Rakovice
6. VZN č. 29/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Obce Rakovice“
7. Zmena rozpočtu obce na rok 2017
8. Rozpočet obce na roky 2018 - 2020
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. 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
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U z n e s e n i e č. 70/2017
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. 71/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v zriaďovacej pôsobnosti Obce Rakovice
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Predmetom tohto VZN v súlade
s § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky. V zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rakovice je základná škola so sídlom
Rakovice č. 15. V zákone je určené, že zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku. Po dohode zriaďovateľa s vedením ZŠ s MŠ Rakovice navrhujeme vo VZN určiť
zápis dieťaťa na druhú aprílovú stredu v čase od 14:00 do 18:00 hodiny. Miestom zápisu je
budova základnej školy, Rakovice č. 15, konkrétnu miestnosť určí riaditeľ školy a zverejní
najneskôr 15 dní pred konaním zápisu spôsobom obvyklým (web stránka školy, web stránka
obce, obecný rozhlas a pod.). 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. 72/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN č. 3/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rakovice.
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Bod 4. VZN č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na
území Obce Rakovice
Predmetom tohto VZN je v súlade zákonom č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov upraviť podrobnosti vo veciach poplatku za
znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia. O poplatku
právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj
znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec v prenesenom výkone štátnej správy. VZN ďalej
určuje vyčlenenie MZZO, za ktoré sa poplatok nebude vyrubovať, určuje výšku, splatnosť
a spôsob úhrady poplatku na území obce. Upravuje náležitosti oznámenia údajov o MZZO,
spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na
zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý
rok. 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. 73/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN č. 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom na území Obce
Rakovice.
Bod 5. VZN č. 24/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a
školských zariadení zriadených na území obce Rakovice
Predmetom tohto VZN v súlade s § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve je určenie podrobností financovania a výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku pre materskú školu (MŠ) a školské zariadenia (ŠZ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rakovice na príslušný kalendárny rok. V zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Rakovice sú: Materská škola pri ZŠ s MŠ Rakovice, Rakovice č. 100 (MŠ),
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Rakovice, Rakovice č. 100 (ŠJ), Školský klub detí pri ZŠ s MŠ
Rakovice, Rakovice č. 15 (ŠKD), Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Rakovice, Rakovice
č. 15 (CVČ). Obec Rakovice financuje náklady na deti MŠ, ŠJ a ŠKD podľa stavu k 15.9.
predchádzajúceho kalendárneho roka. Náklady na dieťa CVČ podľa počtu všetkých prijatých
detí podľa stavu k 1.10 predchádzajúceho kalendárneho roka na základe rozhodnutia riaditeľa
ZŠ s MŠ Rakovice, nakoľko CVČ je súčasťou ZŠ s MŠ Rakovice. ZŠ s MŠ Rakovice žiada
o navýšenie finančných prostriedkov na rok 2018 o cca 11 %, nakoľko od 1.1.2018 sa budú
zvyšovať platy vo verejnej správe o 4,8 %, k tomu prislúchajú odvody do poisťovní, ako aj
potreby navýšenia platov pracovníčok ŠJ, pri počte 156 stravníkov je potreba zamestnancov
4, z priestorového hľadiska môžu byť len 3. 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
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U z n e s e n i e č. 74/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN č. 24/2017, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy a školských
zariadení zriadených na území Obce Rakovice.
Bod 6. VZN č. 29/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Obce Rakovice“
Obec Rakovice má platný územný plán obce, ktorý bol schválený v roku 2010. Územný plán
má charakter otvoreného dokumentu, ktorý by sa mal prispôsobovať aktuálnym vývojovým
trendom a požiadavkám užívateľov územia, za podmienky zachovania celkovej urbanistickej
koncepcie. Obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Rakovice vyvolali
požiadavky obce a fyzickej osoby:
• požiadavka na výstavbu rodinného domu na ploche medzi zastavaným územím obce
Rakovice a hranicou katastrálneho územia obce Borovce
• požiadavka obce na úpravu poradia výstavby v jednotlivých rozvojových plochách určených
na rozšírenie obytného územia
• požiadavka obce na doplnenie návrhov cyklistických trás
Potreba obstarania zmien a doplnkov územného plánu obce Rakovice ďalej vyplýva zo
skutočnosti, že v roku 2014 bol schválený nový územný plán regiónu Trnavského
samosprávneho kraja.
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. 75/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko Okresného úradu Trnava zn. OU-TT-OVBP12017/029482/Ti zo dňa 26.09.2017 podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
b) s c h v a ľ u j e
1) Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Obce Rakovice
2) VZN č. 29/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Obce Rakovice“
c) u k l a d á uložiť schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu na obecnom úrade,
stavebnom úrade a na Okresnom úrade Trnava.
Bod 7. Zmena rozpočtu obce na rok 2017
Zmeny rozpočtu obce na rok 2017 predstavila účtovníčka obce p. Mária Konopová.
Oboznámila poslancov s rozpočtovými opatreniami vykonanými v priebehu roku 2017
starostom obce. Ďalej predložila návrh na zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti.
Dôležitou zmenou v kapitálových výdavkoch je projektová dokumentácia na rekonštrukciu
ČOV a dobudovanie kanalizácie v Obci Rakovice, ktorá je vypracovaná vrámci Združenia
ČOV Veselé, kde sú zastúpené Obce Borovce, Rakovice, Veselé a Dubovany. Rozpočtové
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opatrenia berú poslanci na vedomie a o zmene rozpočtu ku dňu 14.12.2017 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. 76/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e
rozpočtové opatrenia vykonané v roku 2017
b) s c h v a ľ u j e
zmenu rozpočtu obce Rakovice na rok 2017 ku dňu 14.12.2017:
 príjmy obce Rakovice na rok 2017: 1,081.900,00 eur
- z toho príjmy bežného rozpočtu: 984.050,00 eur
- z toho príjmy kapitálového rozpočtu: 1.000,00 eur
- z toho príjmy z finančných operácií: 96 850,00 eur

-

výdavky obce Rakovice na rok 2017 : 1,081.900,00 eur
z toho výdavky bežného rozpočtu: 893.224,00 eur
z toho výdavky kapitálového rozpočtu: 154.776,00 eur
z toho výdavky z finančných operácií: 33.900,00 eur.

Bod 8. Rozpočet obce na roky 2018 - 2020
Rozpočet obce na roky 2018 – 2020 predniesla poslancom účtovníčka Mária Konopová.
Poslanci návrh obdržali v materiáloch s pozvánkami. Do návrhu sa zapracovali všetky
predpokladané kapitálové výdavky na investície plánované v budúcich obdobiach. K návrhu
nemali poslanci pripomienky, starosta dal o ňom 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. 77/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) s c h v a ľ u j e rozpočet obce Rakovice na rok 2018:
príjmy obce : 1,015.116,00 eur
- z toho príjmy bežného rozpočtu: 992.608,00 eur
- z toho príjmy kapitálového rozpočtu: 500,00 eur
- z toho príjmy z finančných operácií: 22.008,00 eur
výdavky obce : 1,015.116,00 eur
- z toho výdavky bežného rozpočtu: 933.898,00 eur
- z toho výdavky kapitálového rozpočtu: 63.218,00 eur
- z toho výdavky z finančných operácií: 18.000,00 eur
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b) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet obce Rakovice na rok 2019:
príjmy obce : 1,019.767,00 eur
výdavky obce : 1,019.767,00 eur
c) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet obce Rakovice na rok 2020:
príjmy obce : 1,016.277,00 eur
výdavky obce : 1,016.277,00 eur
Bod 9. Rôzne
9.1.
Dnes nám bola doručená žiadosť Slovenskej rady rodičovských združení pri ZŠ s MŠ
Rakovice o príspevok na detský karneval, ktorý sa v budúcom roku uskutoční dňa 20.1.2018.
Ing. Šmýkal hovorí, že by sme znovu mali uvažovať nad hodnotnou cenou, akú už tradične
zakupujeme. Je ťažké zakúpiť kvalitný bicykel v prijateľnej cene. Starosta sa pokúsi osloviť
firmu Kellys o poskytnutie nejakej zľavy. Ing. Šmýkal navrhuje schváliť zakúpenie bicykla
ako ceny na detský karneval v hodnote do 400,- €. Ostatní poslanci s jeho návrhom súhlasili
a starosta dal 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. 78/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zakúpiť do tomboly na detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 20.1.2018 v základnej škole,
vecnú cenu - bicykel v hodnote do 400,00 eur.
9.2.
Starosta oboznámil poslancov, že tradične usporadúvame ohňostroj 1.1. každoročne. Budeme
aj teraz vyčleňovať naň finančné prostriedky, a ostatné sa pokúsi starosta zohnať sponzorsky.,
Každoročne sa vyčleňuje na ohňostroj 500,- eur, žiadny z poslancov nemal iný návrh. Starosta
dal o ohňostroji 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. 79/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť dňa 1.1.2018 o 17,00 hodine na miestnom ihrisku oslavy príchodu nového roku
s odpálením ohňostroja, na ktorý sa vyčlení z rozpočtu obce čiastka 500,00 eur.
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9.3.
Ing. Šmýkal sa pýta, že už viac krát mal pripomienku na osvetlenie prechodov pre chodcov
cez hlavnú cestu. Starosta hovorí, že už má vyjadrenie z Dopravnej polície z Trnavy, budeme
riešiť všetky 3 prechody naraz. Ing. Baracka sa pýta, či by sme nemohli osvetliť prechod tak
ako sme osvetlili základnú školu, len sme nasvietili budovu. Ing. Šmýkal hovorí, že sme si
osvetlili náš majetok, ale hlavná cesta je cesta II. triedy, pre ňu platia prísnejšie pravidlá, keď
sa chce napríklad stavebník pripojiť na inžinierske siete cez cestu, tak mu nestačí požiadať
obec, musí žiadať Okresný úrad, odbor pozemných komunikácií v Piešťanoch.
9.4.
Ing. Šmýkal mal dotaz na dotácie z obce pre organizácie. Čiastočne sa jeho dopyt riešil pri
rozpočte, podotkol však, že musíme na stránku v dostatočnom predstihu zverejniť žiadosti
k dotáciám, aby mali organizácie dosť času podať si žiadosť o dotáciu.
9.5.
Ďalej Ing. Šmýkal povedal, že v roku 2017 sme chceli robiť verejnú schôdzu, avšak starosta
bol PN, preto sme ju odvolali. Tento rok by bolo vhodné, aby sme sa včas dohodli na jej
zorganizovaní. Navrhuje termín 24.2.2018, už sme robili schôdzu aj v základnej škole,
nemusíme naháňať termín v strednej škole, kto bude chcieť prísť, príde aj do školy. Starosta
dal o návrhu verejnej schôdze 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. 80/2017
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť dňa 24.2.2018 o 14:00 hodine v základnej škole v Rakoviciach verejnú schôdzu
občanov.
9.6.
Keď vieme termín detského karnevalu a tento rok je krátke fašiangové obdobie, mali by sme
uvažovať nad tým, či budeme robiť zabíjačku. Mohli by sme ju urobiť len 13. alebo 27.
januára 2018. Je potrebné sa dohodnúť s mäsiarom, kedy bude mať voľný termín, či nám
zabíjačku urobí.
9.7.
Ing. Baracka podal 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. Poslanci uznesením č. 68/2017 poverili starostu preverením dodávky vody na
cintorín v Rakoviciach. Starosta bol na Tavose, len pracovník bol PN, preto sa to neriešilo
hneď. Na TAVOSE povedali, že to neexistuje, ak by to tak bolo, dokážte nám to. Poslanci sa
dohodli, že je to potrebné odfotiť a predložiť na TAVOSE. Poslanec Ing. Baracka tvrdí, že to
čo fakturujú nám na cintoríne, je určite započítané aj vo faktúre firme na družstve.
Bod 10. Diskusia
V tomto bode programu vystúpil starosta s tým, že v regionálnom časopise Friško, ktorý
vydáva Klaster regionálneho rozvoja, bol uverejnený článok o Rakoviciach. V tomto časopise
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bola uverejnená fotografia z pracovného rokovania so starostom Obce Široké. Tejto
návštevy sa zúčastnil starosta obce Dušan Daloš, zástupca starostu Ing. Šmýkal a poslanec
Ing. Baracka. Boli tu ohľadom preverenia podmienok zavedenia obecnej meny, akú majú
v Obci Široké – širocký sokol. Podľa starostu to bola pracovná cesta a fotografie tam
zhotovené boli poskytnuté obci. Starosta hovorí, že musel zaplatiť Ing. Barackovi 100,- €,
lebo v časopise Friško bola 1 fotografia z tejto návštevy uverejnená. Boli zneužité autorské
práva. Starosta hovorí, že poskytol fotku časopisu Friško, nenapísal im, že to sú jeho fotky.
Redakcia Friško sa ospravedlní v ďalšom vydaní.
Ing. Baracka na uvedené reaguje: Riešil som to cez advokátsku kanceláriu. Nevadilo by mi to,
keby pod článkom nebolo napísané: foto Dušan Daloš. Tieto peniaze čo spomína starosta som
si nenechal ja, nie sú za fotku, ale som ich zaplatil za právne služby, nie je to cena za fotku.
Starosta sa pýta, prečo to neriešil rovno s ním, ale cez advokátsku kanceláciu? Nič by som
s tebou nevyriešil. Ing. Baracka hovorí poslancom, že im pošle list, ktorý napísal advokát, kde
je vysvetlené, že boli porušené jeho autorské a osobnostné práva, a na základe akých
ustanovení zákona. Nič nezostalo mne, je to nahradenie mojich nákladov na advokátske
služby, hovorí Ing. Baracka.
Bod 11. Záver
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky ani dotazy, starosta obce p. Dušan Daloš
program rokovania ukončil a poďakoval prítomným za účasť.
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