ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 29. októbra 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

Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Obce Rakovice
Návrh VZN obce Rakovice č. 30/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce
Rakovice“
5. Obecná kanalizácia – dobudovanie
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku, odpredaj pozemku
7. Zberný dvor Rakovice
8. Posedenie s dôchodcami
9. Rakovický Mikuláš, advent
10. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
11. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
12. Schválenie čerpania rezervného fondu
13. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovanej závierky k 31.12.2018
14. Konsolidovaná výročná správa Obce Rakovice za rok 2018
15. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver
1.
2.
3.
4.

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
poslankyne Janku Horylovú a Annu Magalovú. Poslanci nemali pripomienky k programu,
o programe zasadnutia dal starosta 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. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach.
Bod 2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ konané dňa 8.08.2019 previedol
starosta obce p. Dušan Daloš. Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené
alebo sa priebežne plnia okrem uznesení č. 51/2019, č. 52/2019, č. 53/2019, č. 54/2019.
Uznesením č. 51/2019 sa schválilo uskutočniť oslavy 50. výročia založenia TJ Rakovce
v mesiaci október – tento termín bol zmenený na 7.12.2019 Uznesením č. 52/2019 písm. b)
bolo starostovi odporučené zaslať žiadosť o stanovisko RÚVZ ohľadom zvierat na ihrisku.
Starosta však na RÚVZ do Trnavy len telefonoval, nemá písomné stanovisko. Podaná ústna
informácia je o tom, že oni sa k uvedenému nevyjadrujú, je to v kompetencii obce – resp.
majiteľa pozemku. Uznesením č. 53/2019 odporučilo obecné zastupiteľstvo starostovi prizvať
predkladateľa ponuky na pasport miestnych komunikácií, ten však sa na zasadnutí dňa
29.10.2019 nemohol zúčastniť. Uznesením č. 54/2019 obecné zastupiteľstvo odporučilo
starostovi zistiť stav voľných a nezaplatených hrobových miest – informácie boli dohľadané,
nie však predložené obecnému zastupiteľstvu.
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. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené alebo sa priebežne plnia.
Bod 3. a bod 4. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Obce Rakovice a návrh VZN obce
Rakovice č. 30/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Rakovice“
Hlavným cieľom zmien a doplnkov č. 2 územného plánu bolo vytvorenie novej obytnej zóny
a podporenie budovania infraštruktúry pre cyklistickú dopravu. Nová obytná zóna by bola
budovaná v 2 etapách, prvú etapu by budovala obec a druhú slovenský pozemkový fond. Na
zabezpečenie vypracovania územnoplánovacej dokumentácie sme požiadali Ministerstvo
dopravy a výstavby SR o poskytnutie dotácie. Bola nám priznaná dotácia vo výške najviac
3 992,00 eur, tá však bude poskytnutá formou refundácie po predložení všetkých potrebných
podkladov. S materiálmi na zasadnutie OZ bolo poslancom predložené aj stanovisko
Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky s odporúčaním Obecnému
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zastupiteľstvu Obce Rakovice schváliť „Územný plán obce Rakovice – zmeny
a doplnky č. 2“. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie bol vyvesený dňa 30.9.2019. Starosta dal o zmenách a doplnkoch územného
plánu a 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. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a
bytovej politiky, zn. OU-TT-OVBP1-2019/032540/Tr zo dňa 11.10.2019 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. 2 Územného plánu Obce Rakovice
2) VZN č. 30/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 2 Územného
plánu Obce Rakovice“
c) u k l a d á uložiť schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu na Okresnom úrade
Trnava, obecnom úrade v Rakoviciach a na stavebnom úrade.
Bod 5. Obecná kanalizácia - dobudovanie
Starosta otvoril ďalší bod rokovania. V novej časti obce boli 2 domy postavené vedľa panelky
napojené na obecnú kanalizáciu z technického hľadiska správne, ale nie podľa toho čo bolo
v projektovej dokumentácií. Keď sme budovali obecnú kanalizáciu, tak sme vychádzali
občanom v ústrety a vytvorili sme im také podmienky, aby sa každý mohol na kanalizáciu
napojiť. Celá obec je riešená gravitačným napojením kanalizácie, aby to bolo čo najmenej
nákladné pre občanov. Vybudovali sme prečerpávacie stanice a pomohli sme občanom, ktorí
mali problémy s napojením na kanalizáciu napríklad zakúpením čerpadla. Mali sme 1 žiadosť,
kde chceli pomôcť s odkanalizovaním pivnice, čo sme ale neschválili. Tieto 2 domy si terajší
vlastníci zakúpili, neboli stavebníkmi, ale majú kanalizáciu napojenú na obecnú kanalizáciu
cez cudzí pozemok. Bolo by potrebné dobudovať časť kanalizácie, aby sa aj tieto 2 domy
mohli bez problémov napojiť na kanalizáciu. Náklady na dobudovanie časti kanalizácie
vychádzajú na sumu 9.500,00 bez DPH. Obecnú kanalizáciu nám prevádzkuje spoločnosť
Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé, tu sa akumulujú výnosy aj náklady z prevádzkovania
kanalizácie za každú obec samostatne a aj v rámci spoločnosti. Máme ušetrené nejaké
finančné prostriedky za našu obec, preto by sme mohli dobudovať časť kanalizácie z týchto
finančných prostriedkov. Myslel som, že by sme túto časť kanalizácie ťahali až na novú
obytnú zónu, čo však nebude možné. Ing. Hevier navrhuje, že ak máme voľné finančné
prostriedky v obecnej kanalizačnej, treba ich použiť na dobudovanie kanalizácie, čím aj
ušetríme na DPH, nakoľko obec nie je plátcom DPH. Je za to, aby sa všetkým občanom
vytvorili podmienky na bezproblémové napojenie na kanalizáciu. Poslanci súhlasili s jeho
návrhom a starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
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Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
dobudovanie časti obecnej kanalizácie v Rakoviciach pri panelovej ceste pri rodinných
domoch s č. 232 a 233 z finančných prostriedkov spoločnosti Obecná kanalizačná, s.r.o.,
Veselé.
Bod 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku, odpredaj pozemku
6.1.
Starosta informoval poslancov, že sme obdržali žiadosť na odkúpenie pozemkov od
vlastníčky pozemkov v Obci Rakovice. Pri žiadosti bol priložený geometrický plán, ktorý
mali poslanci k dispozícií k nahliadnutiu. Žiadateľka žiada odkúpiť pozemok, ktorý je fyzicky
súčasťou oploteného pozemku, ktorého je vlastníčkou. Táto skutočnosť bola zistená pri
vytyčovaní pozemkov geodetickou kanceláriou. Obec od predchádzajúcej vlastníčky odkúpila
časť pozemku, aby na ňom mohla vybudovať a aj vybudovala prečerpávaciu stanicu obecnej
kanalizácie. Od obce žiada žiadateľka odkúpiť novovytvorené pozemky parcelu p. č. 71/4,
druh pozemku záhrada o výmere 40 m2 a parcelu p. č. 70/16, druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 14 m2. Obci ponúka na odpredaj pozemok diel č. 1 o výmere 43 m2 odčlenený
z pozemku p. č. 71/1, ktorej je vlastníčkou z dôvodu, že pod uvedenou časťou pozemku sú
uložené verejné inžinierske siete. Diel č. 1 je v geometrickom pláne zlúčený s dielom č. 2
o výmere 6 m2 vytvoreným z parcely p. č. 71/2, ktorej vlastníkom je obec do novovytvorenej
parcely p. č. 71/5, druh pozemku záhrady o výmere 49 m2. Ing. Hevier hovorí, že obec má
stanovené, že predáva stavebné pozemky za 17,00 eur a odkupovala pozemky napríklad pod
ihriskom za 5,00 eur. Pozemok, ktorý nám ponúka je zelený pás vedľa cesty, navrhuje, aby
sme od nej kúpili zelený pás po 5,00 eur za 1 m2 a predávali by sme jej po 17,00 eur, lebo to
môže byť stavebný pozemok. My vlastne nepotrebujeme odkupovať zelený pás. Zo zákona
máme vecné bremeno na údržbu vodovodu na pozemku, ktorý nám ponúka na odpredaj.
Poslanci súhlasili s návrhom Ing. Heviera a iný návrh nepredložili. Starosta dal o tomto
návrhu zámeru na odpredaj a odkúpenie pozemkov 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. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
a) zámer odpredaja pozemku p. č. parcelu p. č. 71/4, druh pozemku záhrada o výmere 40 m2
a parcelu p. č. 70/16, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 14 m2 za cenu 17,00 eur
za 1 m2
b) zámer kúpy pozemku obcou Rakovice o výmere 43 m2, druh pozemku záhrady za cenu
5,00 eur za 1 m2.

5
6.2.
Starostu oslovila majiteľka pozemku p. č. 816/102 parcela registra E, ktorá sa ťahá od hlavnej
cesty smerom k ihrisku. Tento pozemok má viacej vlastníkov, obec je vlastníkom podielu
o veľkosti 14/49. Tento pozemok by bol zaujímavý pre vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí
nemajú vysporiadaný pozemok. Pre nás je zaujímavá časť pozemku v rámci obytnej zóny 4.
Musel by sa robiť geometrický plán. Táto časť obce – plánovaná obytná zóna 4 je
komplikovaná, sú tu nevysporiadané pozemky, tieto nešťastné kúsky sú veľmi problematické.
Ing. Hevier sa pýta, či má vlastníčka nejakú predstavu o cene? Môžeme jej dať vedieť, že
keby sme mali záujem za akú cenu by odpredávala pozemok. Poslanci sa zhodli na tom, že je
potrebné vedieť aj cenu za akú by to chcela odpredať.
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. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informáciu starostu o ponuke odpredaja pozemku p. Horvátovej v lokalite obytnej zóny 4.
Bod 7. Zberný dvor Rakovice
Starosta oslovil poslancov s tým, že vyšla žiadosť o dotácie na zberné dvory. Do 31.10. sa
podávajú žiadosti na Envirofond, zmluvu s agentúrou na zabezpečenie spracovania žiadosti
starosta posielal poslancom ešte keď sa podpisovala. Výška požadovanej dotácie podľa
rozpočtu bude cca 150.000,00 eur. Poslankyňa Horylová hovorí, že určite sa prihliada aj na
počet obyvateľov obce, pre ktorú sa finančné prostriedky žiadajú.
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. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o podávanej žiadosti o poskytnutie dotácie na Envirofond
vybudovanie zberného dvora.

na

Bod 8. Posedenie s dôchodcami
Starosta obce oznámil poslancom, že sme mali zámer tlačiť toto posedenie na mesiac október,
kedy je mesiac úcty k starším. Termín nám na tento mesiac nevyšiel, máme zarezervovaný
termín na 9.11.2019 v strednej odbornej škole na 14:00 hodine. Poslanci a pracovníčky sa
stretneme pripraviť jedáleň o 12:30 hodine. Starosta hovorí, že sme zabezpečili nákupné tašky
s erbom obce pre občanov nad 60 rokov. Takýchto občanov máme v tomto roku 110.
V minulom roku sme dávali občanom poukaz na nákup tovaru v obchode v hodnote 8,00 eur.
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Poslankyňa Masárová navrhuje ponechať poukaz v hodnote 8,00 eur. Keďže sa posúva
odchod do dôchodku mohli by sme uvažovať aj nad tým, že by sme posunuli hranicu,
povedala poslankyňa Horylová. Starosta dáva hlasovať za usporiadanie posedenia s
občerstvením, za vecný darček a poukaz.
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. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť „Posedenie s občanmi obce Rakovice nad 60 rokov veku“ dňa 9. novembra 2019
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 vecný darček – nákupnú tašku
s erbom obce.
Bod 9. Rakovický Mikuláš, advent
Mikuláša, 6. decembra, je tento rok v piatok, to znamená aj v piatok urobíme nášho Mikuláša.
Osvedčilo sa nám to urobiť v škole, nakoľko nevieme aké bude počasie. Navrhujeme začať
o 17:00 hodine. Minulý rok dostali deti 3,00 eurový balíček a poukaz v hodnote 8,00 eur.
Balíčky si robíme sami, zabezpečíme cukrovinky do nich. Poslankyňa Magalová navrhuje
zabezpečiť balíček v hodnote 3,00 eurá a poukaz v hodnote 8,00 eur. Starosta dáva 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. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť akciu dňa 6.12.2019 pod názvom Rakovický Mikuláš o 17:00 hodine na chodbe
základnej školy, zabezpečiť deťom obce Rakovice vo veku od 0 – do 12 rokov vrátane ku dňu
31.12.2019 poukaz na nákup tovaru v potravinách v obci Rakovice v hodnote 8,00 eur a
mikulášske balíčky v hodnote cca 3,00 eura.
V minulom roku sa už noví poslanci zúčastnili akcie adventné nedele, nakoľko v prvú
adventnú nedeľu zabezpečujú občerstvenie poslanci. Máme záujem uskutočňovať tieto akcie
aj naďalej. Prvá adventná nedeľa vychádza na 1. decembra, tuto zabezpečujú občerstvenie
poslanci, 8.12. bude druhá adventná nedeľa, tú zabezpečujú hasiči, tretiu dňa 15.12. budú
zabezpečovať kolkári a poslednú dňa 22.12. jednota dôchodcov. Do konca minulého roka
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zabezpečovali šálky Ing. Šmýkal a Ing. Baracka, v tejto tradícii vianočných šálok sa
bude pokračovať, v tomto roku objednal šálky pán starosta a budú v tmavozelenej farbe.
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. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o podujatiach poriadaných v rámci adventných nedieľ, zabezpečenie
vianočných šálok.
Bod 10. Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
10.1.
Mailovou poštou sme obdržali žiadosť o poskytnutie finančného daru pre 9 ročného chlapca
Marka od neziskovej organizácie Pierott Prešov. Poslanci sa so žiadosťou oboznámili.
Poslankyňa Masárová navrhuje neschváliť poskytnutie finančného daru. Starosta dal o návrhu
poslankyne Masárovej 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. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
neschvaľuje
poskytnutie finančného daru neziskovej organizácií Pierott.Prešov.
10.2.
Ďalej sme obdržali žiadosť z Denného stacionára Ôsmy svetadiel Borová o poskytnutie
finančných prostriedkov na rok 2020. Uvedenému zariadeniu obec v roku 2018 poskytovala
finančný príspevok vo výške 462,00 eur. V roku 2019 neboli poskytnuté žiadne prostriedky
a na rok 2020 žiadajú od obce poskytnúť finančný príspevok vo výške 800,00 eur.
Prijímateľkou služieb v uvedenom stacionári je občan našej obce. Podľa tabuľky čo nám
poslali z denného stacionára vypočítala poslankyňa Horylová, že podiel na náklady za jednu
osobu je rozdelený a vyčíslený: 74 % štát, 15% mesto, obec, 9 % klient, 2% iné zdroje. Bolo
by vhodné preveriť aké má obec povinnosti zo zákona. Kontrolórka obce hovorí, že bola
zmena v zákone č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách. Preverí aké máme na základe tohto
zákona povinnosti a na budúcom zasadnutí podá správu. Zatiaľ žiadosť vezmeme na vedomie.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
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Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
žiadosť Denného stacionára Ôsmy svetadiel Borová o poskytnutie finančných prostriedkov na
rok 2020.
Bod 11. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
Starosta obce odovzdal slovo účtovníčke obce p. Michálikovej, ktorá predložila poslancom na
vedomie zmenu rozpočtu k 30.09.2019 (tvorí prílohu zápisnice), v ktorom sa navyšuje dotácia
na podporu stravovania na rok 2019 o sumu 18 389,00 eur. Zmenu rozpočtu 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. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce Rakovice k 30.09.2019 (tvorí prílohu zápisnice). Upravený rozpočet na
rok 2019 tvorí v príjmoch čiastku 1,299.835,00€ a vo výdavkoch tvorí čiastku 1,299.835,00 €.
Účtovníčka obce p. Micháliková predložila poslancom na schválenie návrh na zmenu
rozpočtu k 31.10.2019 (tvorí prílohu zápisnice), v ktorom sa upravuje príjem poplatkov za
uloženie odpadov z Environmentálneho fondu na rok 2019 z ekonomickej položky 133013 na
položku 312002 /transfér/ a navýšenie v príjmovej časti poplatok za komunálny odpad o sumu
2 385,00 €, o ktoré sa následne budú navyšovať výdavky na odpady. Ďalej navrhla
v kapitálových výdavkoch schváliť presun sumy 3 650,00 € z ekonomickej položky 719 na
položku 717 (rekonštrukcia verejného osvetlenia) na pokrytie nákladov za rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Starosta dáva o zmene rozpočtu 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. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce Rakovice na rok 2019 (tvorí prílohu zápisnice), ktorou sa rozpočet obce
na rok 2019 zvyšuje v príjmovej i výdavkovej časti. Upravený rozpočet na rok 2019 tvorí
v príjmoch čiastku 1,312.220,00 € a vo výdavkoch tvorí čiastku 1,312.220,00 €.

9
Bod 12. Schválenie čerpania rezervného fondu
Účtovníčka predložila poslancom návrh čerpania rezervného fondu na rok 2019 (tvorí prílohu
zápisnice) na kapitálové výdavky v sume 25 610,28 €. Starosta dáva hlasovať o čerpaní
rezervného fondu.
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. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu v sume 25 610,28 €.
Bod 13. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovanej závierky k 31.12.2018
Spoločnosť PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trnava, vykonala v Obci Rakovice konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2018. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke k 31.12.2018 berú poslanci na vedomie.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní:
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
zdržal sa: 0

5
5
5

U z n e s e n i e č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
Správu pre Obecné zastupiteľstvo obce Rakovice o overení súladu výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou za rok 2018 zo dňa 11. októbra 2019.
Bod. 14. Konsolidovaná výročná správa Obce Rakovice za rok 2018
Poslancom bola s materiálmi na zasadnutie OZ zaslaná Konsolidovaná výročná správa za rok
2018. 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
proti:
0
zdržal sa: 0
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U z n e s e n i e č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Rakovice za rok 2018 overenú audítorom.
Bod 15. Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany
Tento bod som dal do hlavného programu, nakoľko vznikla aktivita od Piešťan o utvorenie
nejakej kancelárie cestovného ruchu, ktorá by pracovala aj v okolí Piešťan. Kancelária bola,
ale nefungovala, nemala žiadny význam pre okolité obce. Od môjho nástupu do funkcie od
roku 1999 nebola spolupráca žiadna. Ohľadom vytvorenia nového združenia boli oslovené
okolité obce ale aj Mikroregión nad Holeškou. Bolo zvolané stretnutie primátora Piešťan
a obcí. Vytvorilo sa združenie, bolo vymenené vedenie, mali by sme záujem o to, aby boli
informačné kancelárie prepojené s mestom Piešťany a regiónom. Boli sme oslovení aj
starostom obce Cífer, ktorý je predsedom Mikroregiónu 11 plus, o spoločnú spoluprácu.
Dohodli sem sa s nimi na spolupráci na informačných bodoch v Mikroregióne, kde
prostredníctvom internetovej stránky, ktorá bude mať dosah na celé Slovensko, kde bude
prostredníctvom QR kódov možné získať informácie ohľadom každej obce, o kultúrnohistorických pamiatkach. V každej obci v MNH sa vytypuje 1 pamiatka, označí sa a budú tu
dostupné informácie. V prvej fáze projektu by išla do toho obec Chtelnica, Trebatice
a Rakovice. Každá takáto vec niečo stojí, nás by to mohlo vyjsť okolo 700 eur na 1 rok. Aký
máte na to názor? Ing. Hevier hovorí, že sa zľakol toho bodu programu, lebo Resort Piešťany
bol tak mediálne odprezentovaný, že v ňom nič pozitívne nebolo. Pri spolupráci
mikroregiónov sa mi to lepšie pozdáva. Chtelnica má tabule po dedine, kde je možné sa
o jednotlivých pamätihodnostiach dozvedieť nejaké informácie. Poslankyňa Horylová hovorí,
že u nás by mohla byť informačná tabuľa pri kostole, kde by sa mohol dozvedieť informácie
o obci. U nás nie je nejaký veľký cestovný ruch, nežijeme u nás z turizmu. Poslankyňa
Magalová hovorí, že keby tu bola konečne cyklotrasa – cyklochodník, bolo by vhodné, aby
nejaké informačné tabule v obci boli. Ing. Hevier hovorí, že by boli aplikácie, ktoré by
navádzali k jednotlivým pamätihodnostiam. Poslankyňa Horylová hovorí, že je veľa ľudí,
ktorí nie sú počítačovo zruční a pre tých sú cenné takto podané informácie – cez informačné
tabule. Miest, ktoré tu máme je dosť, ktoré by sme chceli spropagovať, máme tu sochy, máme
bývalú poštu, kaštieľ, park, budovy. Bližšie informácie budú poslancom predložené na
zasadnutí OZ.
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. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadom prezentácie pamätihodností obce v spolupráci
s Mikroregiónom nad Holeškou a Mikroregiónom 11 plus so strediskom v Cíferi.
Bod 16. Rôzne
16.1.
Obec obdržala od župana Trnavského samosprávneho kraja informácie ohľadom Centrálneho
krízového fondu. Tento funguje na území trnavského kraja už od roku 2009. Predchádzajúce
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zastupiteľstvo nebolo naklonené do tohto fondu prispievať. Poslankyňa Horylová
hovorí, že fond funguje ako sociálny fond – sociálne cítenie voči obciam trnavského kraja.
Ing. Hevier hovorí, že by ho zaujímalo koľko obcí z trnavského kraja je tu zainteresovaných.
Z nazbieraných finančných prostriedkov sú poskytované financie členom CKF, ktorým
vznikla škoda na majetku v dôsledku havárií, mimoriadnych udalostí, živelných pohrôm
a katastrof.
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. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie ohľadom fungovania Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej
samosprávy Trnavského kraja.
16.2
V materiáloch na zasadnutie OZ bol poslancom predložený aj záznam o kontrole na
prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií vykonávaného obcou
Rakovice. V tomto zázname bolo Okresným úradom Piešťany odporúčané obci Rakovice
vyhotovenie pasportizácie (technickej evidencie) miestnych komunikácií a príslušného
dopravného značenia. Toto potom vezmeme ako podporné stanovisko k vyhotoveniu
pasportizácie.
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. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
odporúčanie Okresného úradu Piešťany na vyhotovenie pasportizácie (technickej evidencie)
miestnych komunikácií a príslušného dopravného značenia.
16.3.
V Základnej škole sme mali kontrolu z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorí dali
do zápisu, že nie je zabezpečená teplá voda v telocvični. Vyhotovuje sa rozpočet.
Pripravujeme so základnou školou dohodu, aby si mohli nejaké menšie opravy vykonávať
sami napríklad do sumy 3.000,00 eur.
Ďalší problém sa rysuje v školskej kuchyni, zakúpila sa umývačka riadu, nová trúba, nedrží sa
pri záťaži hlavný istič. Musíme vymeniť hlavný istič, nestačí len zavolať do elektrární,
musíme písomne požiadať, elektrárne odsúhlasia, spíše sa zmluva.
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16.4.
Obec ide kupovať do vlastníctva smetné nádoby, máme cenovú ponuku na nové, ale dali sme
si požiadavku na cenu za tie nádoby, ktoré máme v prenájme, za zostatkovú cenu. Postupne
obce v rámci MNH nabiehajú na to, aby mali obce svoje nádoby.
16.5.
Je pomaly koniec roka, posledné zasadnutie OZ bude v decembri a pobavme sa o tom, či
budeme zvyšovať poplatky za odpady, dane zo stavieb, pozemkov. Ing. Hevier sa pýta, či
budeme prijímať VZN o dotáciách, nakoľko bolo zrušené na podnet prokurátora. Ale keď
povieme, že na dotácie nemáme finančné prostriedky, tak VZN neprijímajme. Ing. Duračková
– kontrolórka obce pripomína, že nemáme finančné prostriedky v rozpočte. Aspoň na 1 rok
prerušme poskytovanie dotácií. Poslankyňa Magalová hovorí, že keby sme náhodou aj mali
nejaké peniaze, tak môžeme VZN schváliť aj v priebehu roka. Ing. Hevier hovorí, že hovorme
hlavne o poplatku za odpady na budúci rok. Občania dosť argumentujú tým, že máme skládku
odpadov na území obce. Nechali by sme poplatok na budúci rok ako tento rok a uvidíme ako
sa to bude vyvíjať. Do budúcna by sme chceli v rámci MNH zjednotiť poplatok. Poslankyňa
Horylová sa pýta, či by nebolo na mieste vyberať poplatok za rozvoj. Vyberá sa poplatok za
rozvoj aj za rodinné domy, ale hlavne je príjem z priemyselných stavieb. Nemáme v obci
nejakú priemyselnú výstavbu.
Bod 17. Diskusia
Ing. Hevier sa pýta, či sa nám nejako zohľadnilo, keď vyvážame menej nádob. Po
motivačných aktivitách pozorujem, že je povykladaných menej nádob. Zatiaľ sa to priebežne
neprepočítava, budeme vidieť pri konečnom zúčtovaní. Vyvážame o 6 kontajnerov viac zo
strednej školy, tým nám stúpne aj množstvo uložených ton, stúpnu náklady, ale zvýšil sa nám
aj príjem z poplatku za odpady.
Bod 18. Záver
Nakoľko neboli vznesené žiadne iné pripomienky ani dotazy, starosta obce p. Dušan Daloš
program rokovania ukončil a poďakoval prítomným za účasť. Na poslednom zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa stretneme dňa 12.12.2019.

Overovatelia zápisnice:

Zápisnicu zapísala:

Janka Horylová

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

Anna Magalová

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

