ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 22. júla 2015
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

Ing. Ján Baracka
Radovan Bábik
Anna Magalová
Monika Masárová – nová poslankyňa
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.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Zánik mandátu poslanca
Zloženie sľubu nového poslanca
Predloženie návrhu PHSR
Rakovické lukošenie
Oslavy SNP
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 Ing. Jána Baracku a Ing. Júliusa Šmýkala. O programe zasadnutia dal starosta
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
4
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 74/2015
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:
4
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za :
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 75/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Zánik mandátu poslanca
Starosta obce navrhol zvoliť mandátovú komisiu v zložení poslancov Ing. Július Šmýkal,
Anna Magalová a Ing. Ján Baracka, ktorej úlohou bude preskúmať, či nastali zákonom
stanovené podmienky pre zánik mandátu poslankyne Mgr. Romany Dalošovej a pre
nastúpenie náhradníčky Moniky Masárovej a jej zloženie sľubu.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
4
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za :
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 76/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) v o l í
mandátovú komisiu v zložení Ing. Július Šmýkal, Anna Magalová a Ing. Ján
Baracka,
b) v y m e d z u j e
mandátovej komisii preskúmať, či nastali zákonom stanovené
podmienky pre zánik mandátu poslanca Mgr. Romany Dalošovej a pre nastúpenie náhradníka
Moniky Masárovej.
Mandátová komisia po oboznámení sa s listom Mgr. Romany Dalošovej, bytom Rakovice
102, doručeného dňa 30.6.2015 na Obecný úrad v Rakoviciach, zaevidovaného
v registratúrnom denníku pod číslom 250/2015 dňa 30.6.2015 konštatuje, že mandát
poslankyne Mgr. Romany Dalošovej zanikol zo zákona dňom doručenia oznámenia o vzdaní
sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach dňa 30.6.2015, podľa § 25 ods.
2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko
sa menovaná poslankyňa písomne vzdala mandátu poslanca. Ďalej sa mandátová komisia
oboznámila s listom, ktorý bol zaslaný náhradníčke Monike Masárovej, v ktorom Dušan
Daloš ako starosta obce oboznamuje p. Moniku Masárovú s tým, že sa uprázdnil mandát
jedného z poslancov Obecného zastupiteľstva. Podľa § 51 ods. 1 a 2 Zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca
obecného zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo
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volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát. Podľa výsledkov volieb do orgánov
samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 v obci Rakovice ako náhradník získala najväčší
počet hlasov (73) p. Monika Masárová. V liste bola požiadaná o vyjadrenie, či uprázdnený
mandát poslanca prijíma. P. Monika Masárová písomne oznámila starostovi obce, že
uprázdnený mandát poslanca prijíma.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
4
Počet prítomných poslancov:
4
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 4
Hlasovanie: za :
4
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 77/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informáciu mandátovej komisie o splnení zákonom stanovených podmienok pre nástup
náhradníka p. Moniky Masárovej za poslankyňu OZ v Rakoviciach
Bod 4. Zloženie sľubu nového poslanca
Na základe predchádzajúcich skutočností vyzval predseda mandátovej komisie Ing. Július
Šmýkal p. Moniku Masárovú, aby zložila do rúk starostu obce zákonom predpísaný sľub
poslanca. P. Monika Masárová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca do rúk starostu
obce, ktorý jej odovzdal osvedčenie, že sa stala poslankyňou Obecného zastupiteľstva
v Rakoviciach.
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. 78/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informáciu mandátovej komisie, že p. Monika Masárová zložila zákonom predpísaný sľub
a stala sa tak poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach.
Bod 5. Predloženie návrhu PHSR
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že komisia pre vypracovanie programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja už zasadala 3 krát. Návrh analytickej a strategickej časti
je vypracovaný, má 37 strán. Starosta priblížil poslancom jednotlivé časti názorne cez počítač
na obrazovke. Dokument bude vypracovaný na 10 rokov, na roky 2015 – 2025, tvoril sa na
základe vyhodnotenia vyplnených dotazníkov od občanov a členov v pracovnej skupine. Do
programu, do SWOT analýzy – hospodársky (ekonomický) rozvoj je potrebné ešte dopísať:
dobudovanie plynofikácie a inžinierskych sietí, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov
v užívaní obce (bolo uvedené v správe obce). Starosta dal o návrhu analytickej a strategickej
časti programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 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. 79/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
analytickú a strategickú časť programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rakovice na
roky 2015 – 2025.
Bod 6. Rakovické lukošenie
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že sa už stáva tradíciou usporiadať koncom
prázdnin v termíne 29. augusta akciu “Rakovické lukošenie“. Hlavným iniciátorom
a usporiadateľom tohto podujatia je náš občan p. Peter Bernát st. Tento rok by sa mala táto
akcia usporiadať v areáli parku v Rakoviciach po rokovaniach s pani riaditeľkou SOŠ
v Rakoviciach. Potom by sa presunula akcia na miestne ihrisko v Rakoviciach. Pre víťazov
tejto súťaže zabezpečíme ceny. 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. 80/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť akciu „Rakovické lukošenie“ v spolupráci so združením lukostrelcov „Horné
Húščie“ dňa 29.8.2015 v Obci Rakovice.
Bod 7. Oslavy SNP
Starosta obce oboznámil poslancov, že minulý rok sme začali s oslavami SNP, kedy sme
oslavovali 70. výročie tejto významnej udalosti v dejinách našich národov. Táto akcia, pri
ktorej sa pripravil kultúrny program v spolupráci so speváckou skupinou Rakovičanka a pri
ktorej miestna organizácia Jednoty dôchodcov podávala rôzne ochutené cestoviny, sa
občanom mimoriadne páčila. Takúto akciu by sme mohli v podobnom znení usporiadať aj
tento rok. Na konci zapálime vatru zvrchovanosti za asistencie miestnych hasičov. Starosta
dal o usporiadaní akcie oslavy SNP v spolupráci s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov
hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
5
proti:
0
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zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 81/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť dňa 29.8.2015 oslavy SNP na dvore miestneho pohostinstva v Rakoviciach.
Bod. 8 Rôzne
8.1.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že s novou lokalitou umiestnenia zberného dvora
v obci Rakovice budeme mať problém pri predkladaní žiadosti o nenávratný finančný
príspevok. Územný plán obce bol schválený dňa 28.5.2010. Zo stavebného zákona vyplýva,
že obce a samosprávne kraje sú povinné najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený
územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo či netreba obstarať nový
územný plán. Starosta obce oslovil projektanta, ktorý nám vypracovával územný plán Ing.
arch. Jaroslava Copláka. Ponuka na spracovanie zmien a doplnkov územného plánu Obce
Rakovice tvorí čiastku 2.930,00 eur. Spoločnosť Ecocities s.r.o. nám vypracovávala územný
plán v roku 2010 a má aj všetky potrebné podklady. Ďalej bude treba v územnom pláne
preklasifikovať niektoré rozvojové plochy pre bývanie z výhľadu na návrh. Starosta dal
hlasovať o spracovaní zmien a doplnkov Územného plánu spoločnosťou Ecocities s.r.o.
Piešťany.
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. 82/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu Obce Rakovice spoločnosťou Ecocities s.r.o.
Piešťany.
8.2.
Ďalej starosta oboznámil poslancov s tým, že nás oslovila spoločnosť Diakonie Broumov so
zberom použitého textilu a iných potrieb do domácnosti. Poslanec Ing. Baracka povedal, že
máme zabezpečený zber textilu formou kontajnerov na textil, navrhol nezapojiť sa tohto zberu
textilu a ostatných potrieb. 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. 83/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
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nezapojiť sa do zberu textilu a ostatných potrieb pre spoločnosť Diakonie Broumov.
8.3.
Ďalej starosta oboznámil poslancov s tým, že ho oslovil majiteľ nehnuteľnosti v obci
Rakovice s tým, že budú mať rodinnú oslavu v našej obci a chcel by si požičať náš
veľkokapacitný stan na víkend. Doteraz sme náš stan nikde mimo obce nepožičiavali, len
Obci Borovce požičiame náš stan pri príležitosti osláv hodov v Borovciach a oni nám zase
požičiavajú ich stan, keď máme hody my v Rakoviciach. Je dosť náročné stan postaviť
a poskladať, pri stavaní musí byť viacej ľudí, minimálne 8. Ing. Šmýkal navrhol, aby sme stan
požičali, ale len na území našej obce, za stavanie a za skladanie stanu navrhuje stanoviť cenu
po 15,00 eur, za každý deň výpožičky aj začatý navrhuje cenu 10,00 eur. Poslanci nemali
k uvedenému pripomienky, 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. 84/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zapožičanie veľkokapacitného stanu vo vlastníctve obce Rakovice občanom na území obce
Rakovice za cenu: 15,00 eur postavenie stanu, 15,00 eur poskladanie stanu, 10,00 eur za
každý aj začatý deň výpožičky stanu.
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:

Ing. Ján Baracka

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

Ing. Július Šmýkal

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan D a l o š
starosta obce

