ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 18. mája 2015
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

Ing. Ján Baracka
Radovan Bábik
Mgr. Romana Dalošová
Anna Magalová
Ing. Július Šmýkal

-

Ostatní prítomní:

Mária Dekanová - účtovníčka
Jarmila Chnápková - zapisovateľka

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

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Príprava majstrovstiev sveta zrakovo postihnutých športovcov v kolkoch
Príprava hodov 2015
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 Mgr. Romanu Dalošovú a Ing. Jána Baracku. 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. 48/2015
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. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Príprava majstrovstiev sveta zrakovo postihnutých športovcov v kolkoch
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že v dňoch 24.-31.5.2015 sa v našej kolkárni
uskutočnia 3.majstrovstvá sveta v kolkoch zrakovo postihnutých športovcov. Zúčastnia sa na
nich účastníci z 9 krajín: Slovensko, Chorvátsko, Česko, Rumunsko, Poľsko, Slovinsko,
Nemecko, Srbsko a Maďarsko. Vyhlasovateľom majstrovstiev je IBSA (International Blind
Sports Federation) a usporiadateľom Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov
a spoluorganizátormi budú TJ Rakovice – kolkársky oddiel a Obec Rakovice. Súťažia
jednotlivé družstvá, aj jednotlivci podľa stupňa postihnutia. Slávnostné otvorenie
majstrovstiev bude v utorok o 10,00 hod., ale súťaže sa začnú už pondelka. Na slávnostnom
nástupe bude spolupracovať aj ZŠ s MŠ Rakovice a vystúpia aj v programe. V stredu budú
mať športovci spoločenský večer na kolkárni s gulášom a country hudbou Jako-kedy.
Súťažiaci a členovia ich tímov budú ubytovaní v Piešťanoch v hoteli Sorea a niektorí budú
ubytovaní v internáte v SOŠ v Rakoviciach. Z Piešťan do Rakovíc bude zabezpečená doprava.
Je potrebné zabezpečiť stožiare, na ktorých budú zástavy jednotlivých štátov, konštrukciu na
upevnenie bilbordu s uvedením majstrovstiev sveta. Obec zabezpečí reklamné predmety pre
súťažiacich – magnetky s erbom obce a nápisom Rakovice a MS nevidiacich v kolkoch 2015.
Súťažiacich aj s asistentmi a členmi tímov bude okolo 150. Pre družstvá dáme vyrobiť
reklamné predmety - fľaše s uvedením erbu obce a nápisom MS zrakovo postihnutých
v kolkoch. Starosta obce dal o návrhoch na upomienkové predmety a o zabezpečení
niektorých sprievodných podujatí 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. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
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zabezpečiť organizačnú pomoc pri majstrovstvách sveta v kolkoch zrakovo postihnutých
športovcov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24.-31.5.2015 na kolkárni v Rakoviciach
a zabezpečiť upomienkové predmety pre zúčastnených športovcov.
Bod 4. Príprava hodov
Starosta obce otvoril ďalší bod rokovania. Postupne sa dolaďuje program na hody, kedy
budeme oslavovať 170. výročie otvorenia pošty v Rakoviciach a 10. výročie vysviacky
kostola sv. Cyrila a Metoda v Rakoviciach. Hody budú na ihrisku. V piatok bude hrať country
skupina Jako – kedy. V sobotu bude oslava 170. výročia otvorenia pošty v Rakoviciach. Svätá
omša sa uskutoční o 10,00 hod., dala sa vyrobiť poštová pečiatka. Po omši sa presunieme pred
budovu bývalej pošty, kde spevácka skupina Rakovičanka zaspieva 2-3 piesne, zaznie znelka
(pošty). Potom bude privítanie hostí, príhovor Ing. Marcela Pilku, posvätenie poštovej
pečiatky a prehliadka historickej budovy bývalej pošty. Nasledovať bude slávnostný obed pre
pozvaných hostí v jedálni Strednej odbornej školy v Rakoviciach. O 14,00 hodine sa
uskutoční súťaž s historickou požiarnou technikou. Na novej kolkárni sa uskutoční turnaj
v kolkoch registrovaných. Od 19,00 hodine sa uskutoční tanečná zábava s hudobnou skupinou
New Generation. V nedeľu sa o 10,30 hodine uskutoční slávnostná svätá omša pri príležitosti
10. výročia vysviacky kostola. Celebrovať omšu bude pán farár Kubinec. Medzi pozvanými
hosťami budú aj všetci kňazi, ktorí tu v našej farnosti za toto obdobie pôsobili. Po omši bude
slávnostný obed v reštaurácii u Kohúta vo Veselom pre pozvaných hostí. Po obede vystúpi na
ihrisku dievčenská kapela One Reason o 15,00 hodine a o 17,00 hodine vystúpi ľudová
hudba. Tradične sa na ihrisku uskutoční súťaž v kopaní jedenástok, súťaž v pití a držaní piva.
Pri príležitosti 170. výročia otvorenia pošty bude vyrobená magnetka v počte 100 kusov.
V počte 300 kusov sa dajú vyrobiť magnetky obce Rakovice, ktoré by sa potom využili ako
upomienkový predmet aj pre návštevu z českých Rakovíc. Pri príležitosti vysviacky kostola
sa dá vyrobiť sklenený hranol s vyobrazením kostola a erbom Rakovíc. Občerstvenie po
všetky 3 dni hodov zabezpečí p. Jozef Búš. Na ihrisku sa postaví náš stan, druhý zapožičiame
z Boroviec, stoly a stoličky budú zapožičané z Dubovian a z Trebatíc. Starosta dal o návrhoch
na program hodov, osláv 170.výročia otvorenia pošty a 10.výročia vysviacky kostola
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. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
a) uskutočnenie osláv hodov v Rakoviciach spojené s oslavami 170. výročia otvorenia pošty
v Rakoviciach a osláv 10. výročia vysviacky Kostola sv. Cyrila a Metoda v dňoch 3. –
5.7.2015 s kultúrno-spoločenskými a športovými akciami.
b) zabezpečenie upomienkových predmetov pri príležitosti 170. výročia otvorenia pošty
v Rakoviciach a 10. výročia vysviacky kostola v Rakoviciach.
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Bod 6. Rôzne
5.1.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že na súťaž s historickou hasičskou
technikou si hasiči sami zabezpečia ceny do súťaže. Potrebovali by prispieť na zabezpečenie
týchto cien. Dajú si vyrobiť drevené miniatúry hasičských striekačiek. Poslanec Ing. Šmýkal
navrhol prispieť hasičom finančným príspevkom vo výške 100,00 eur. 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. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
finančný príspevok Dobrovoľnému hasičskému zboru na zabezpečenie cien do súťaže
s historickou hasičskou technikou vo výške 100,00 eur, ktorý bude vyplatený predsedovi
DHZ p. Jánovi Hevierovi z pokladne obce.
5.2.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že nám bola doručená žiadosť ZŠ s MŠ Rakovice
o zakúpenie medailí pre žiakov na XL. Športovú olympiádu organizovanú pri príležitosti
MDD. Olympiáda sa uskutoční dňa 5.6.2015. Požadovaný počet medailí pre základnú školu je
72 (24 zlatých, 24 strieborných a 24 bronzových), pre materskú školu vyžadujú 42 kusov
rovnakých medailí. Poslankyňa Anna Magalová povedala, aby sme pre deti medaile
zabezpečili, tak ako každý rok. 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. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zakúpenie medailí na XL. Športovú olympiádu pre deti Základnej školy s materskou školou
Rakovice, ktorá sa uskutoční dňa 5.6.2015.
5.3.
Starosta obce oboznámil poslancov, že nám bola doručená žiadosť Poľovníckeho združenia
Dolinka o sponzorský príspevok na športovo-kultúrnu akciu. Dňa 6.6.2015 usporiadajú
verejný strelecký pretek na strelnici vo Veselom. Poslanec Ing. Šmýkal povedal, že
každoročne poľovníkom prispievame na strelecký pretek. S poľovníkmi máme veľmi dobrú
spoluprácu, keď potrebujeme prispieť mäsom na guláš pri rôznych príležitostiach, vždy nám
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pomoc neodmietnu. Výšku finančného príspevku
Magalová, a to 180,00 eur. Starosta dal o návrhu hlasovať.

navrhla

poslankyňa

Anna

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. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
finančný príspevok pre Poľovnícke združenie Dolinka vo Veselom vo výške 180,00 eur, ktoré
budú zaslané na účet poľovníckeho združenia číslo: 0048279194 / 0900, na zabezpečenie
akcie Verejný strelecký pretek, ktorý sa uskutoční dňa 6.6.2015 na strelnici vo Veselom.
5.4
Starosta obce informoval poslancov, že ho oslovil s návrhom na pripomenutie si dávnej
histórie našej obce jeden náš občan. Majiteľom rakovického kaštieľa bol začiatkom 19.
storočia barón Alojz Medňanský a jeho syn Dionýz. Bol to významný rod, barón Medňanský
bol aj členom uhorského snemu. Bohatou históriou sa nemôže pýšiť každá obec, bolo by viac
ako vhodné takého velikána histórie si uctiť a mať napríklad jeho obraz v kancelárií starostu.
Namaľovanie obrazu v olejomaľbe, rám obrazu a plátno by vyšli na 270,00 eur. Poslankyňa
Anna Magalová povedala, že navrhuje dať takýto obraz namaľovať. 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. 55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zabezpečiť olejomaľbu obrazu baróna Alojza Medňanského v cene cca 270,00 eur a jeho
umiestnenie v kancelárií starostu obce.
5.5.
Starosta obce oboznámil poslancov s materiálmi, ktoré obdržal od organizácií obce ohľadom
ich hospodárenia za rok 2014. Hospodárenie predložili DHZ Rakovice, ZO JDS Rakovice
a TJ Rakovice. Účtovníčka obce predložila poslancom aj údaje o tom, koľko finančných
prostriedkov sa vynaložilo v roku 2014 na energie: elektrina, plyn a voda podľa vyúčtovaní,
ktoré prišli v roku 2015. Poslanci vzali tieto oboznámenia sa s hospodárením jednotlivých
organizácií na vedomie.
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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. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie jednotlivých spoločenských organizácií v obci Rakovice o ich hospodárení za rok
2014.
5.6.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s hospodárením Obecnej kanalizačnej s.r.o. za
rok 2014. Stredisko Rakovice dosiahlo za rok 2014 náklady vo výške 17.373,70 eur a výnosy
vo výške 21.239,95 eur, hospodársky výsledok tvorí čiastku 3.866,25 eur. Za I. Q 2015
dosiahlo stredisko Rakovice náklady vo výške 3.253,97 eur a výnosy vo výške 4.801,44 eur,
s hospodárskym výsledkom vo výške 1.547,47 eur. Z uvedeného vidieť, že za posledné
obdobie celkom dobre hospodárime, len aby neprišli žiadne väčšie opravy na kanalizácií.
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. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o hospodárení Obecnej kanalizačnej, s.r.o.
5.7.
Starosta obce už na minulom zasadnutí OZ oboznamoval s návrhom dodatku k
„Nepomenovanej zmluve“, ktorá bola uzatvorená dňa 16.12.2013 a účinná 18.12.2013 a ktorá
bola uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Obcou Rakovice, spoločnosťou Rakovice s.r.o.,
Mariusom Pedersenom, a.s., Trenčín a Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou, s.r.o.
Kostolné. K tomuto dodatku sa čakalo na vyjadrenie kontrolórky obce. V krátkosti bolo
predmetom zmluvy splácanie pôžičky, ktorú si spoločnosť Rakovice s.r.o. požičala od
spoločnosti LOBBE – Lobbe Slovakia, s.r.o., Bratislava ešte v roku 2001 vo výške
26.600.000,00 Sk, t.j. 882.958,24 €. Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., sa v dôsledku zlúčenia
stala univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti LOBBE – Lobbe Slovakia, s.r.o. Ku dňu
1.1.2014 bola výška nesplateného úveru v čiastke 125.000,00 €. Obec Rakovice prevzala časť
dlhu plynúceho z tejto pôžičky uvedenou zmluvou. Prevádzkovateľ skládky Kopaničiarska
odpadová spoločnosť, s.r.o. platí podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch obci, na ktorej
katastrálnom území je skládka, poplatok za uloženie odpadov. Z tohto poplatku za uloženie
odpadov sa vypočíta tzv. „konkrétny poplatok“, ktorý vznikne vynásobením každej tony
uloženého odpadu jedným eurom. Tento vypočítaný konkrétny poplatok sa nezašle obci
Rakovice, ale použije sa na splátku pôžičky. Účtovne sa tento poplatok prevedie na
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spoločnosť Rakovice s.r.o. a tá ho účtovne zašle zase na účet Marius Pedersena, a. s.
Z dôvodu zaúčtovaného výnosu spoločnosti Rakovice s.r.o. musela spoločnosť Rakovice
s.r.o. uhradiť daň z príjmu vo výške 5.687,73 eur za rok 2014. Tento výnos vlastne
v skutočnosti výnosom nie je, lebo Obec Rakovice prevzala časť dlhu namiesto spoločnosti
Rakovice s.r.o., ktorej je Obec Rakovice 100 % - ným vlastníkom. Dodatok ustanovuje, že sa
Obec Rakovice stáva veriteľom peňažnej pohľadávky namiesto pôvodného veriteľa – teda
spoločnosti Rakovice s. r.o. Nový postup sa bude aplikovať od februára 2015, kedy nastala
splatnosť Konkrétneho poplatku za január 2015. Starosta dal o návrhu tohto dodatku 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. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
dodatok č. 1 ku nepomenovanej zmluve (§ 269 ods. 2 OBZ) medzi zmluvnými stranami:
Obcou Rakovice, spoločnosťou Rakovice s.r.o., Mariusom Pedersenom, a.s., Trenčín
a Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou, s.r.o. Kostolné.
5.8.
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh Ing. Marcela Pilku na zhotovenie
príležitostnej známky pri príležitosti 170. výročia otvorenia pošty v Rakoviciach. Táto
známka s personalizovaným kupónom by vyšla v počte 25 kusov, pričom by cena za známky
bola 189,50 eur, t.z. 1 známka by stála 7,58 eura. Poslanci sa zhodli na tom, že je to dosť veľa
na známku, ktorá má hodnotu 0,45 eura. Poslanec Ing. Šmýkal navrhol dať hlasovať o návrhu
na vyhotovenie známky. Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
0
proti:
5
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
neschvaľuje
vyhotovenie príležitostnej známky pri príležitosti 170. výročia otvorenia pošty v Rakoviciach.
5.9.
Starosta obce informoval poslancov o tom, že v tomto roku vychádza MDD na deň v týždni
na pondelok. Budeme robiť oslavy MDD alebo nie? V škole bude športová olympiáda
v piatok 5.6. Poslankyňa Anna Magalová navrhla, aby sa oslavy robili a navrhla termín
7.6.2015 a čas okolo 15,00 hod., nakoľko ešte pred dňom MDD (1.6.) budú majstrovstvá
sveta v kolkoch, v sobotu 6.6. je zase v Piešťanoch otvorenie letnej kúpeľnej sezóny a aj vo
Veselom sú strelecké preteky. Ďalej navrhla, aby sa oslavy uskutočnili v areáli pohostinstva
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u Búša, nakoľko je tam dosť miesta, je tam sedenie a na ihrisku sa nemusí stavať stan.
Starosta osloví Katku Rafajdusovú, či by nám nepomohla so súťažami. Urobí sa asi 5
stanovíšť, kde budú deti súťažiť v rôznych disciplínach, za ich absolvovanie dostane každý
odmenu vo forme lízanky, džúsu, napolitánky, cukrovej vaty. Takisto sa oslovia hasiči, či by
pre deti neurobili nejaké stanovište s hasičskou technikou. Nakoniec by mohli pre deti vyrobiť
penu. To ich najviac láka, vyblázniť sa v pene. Starosta dal o týchto 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. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
usporiadať dňa 7.6.2015, t. j. v nedeľu, o 15,00 hodine na dvore miestneho pohostinstva
oslavy MDD so súťažami pre deti a občerstvením.

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:

Mgr. Romana Dalošová

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

Ing. Ján Baracka

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan D a l o š
starosta obce

