ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 13. februára 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
Ing. Ján Baracka

Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Evidencia odpadov
Separovaný zber odpadov
Financovanie školskej jedálne pri MŠ Rakovice
10. výročie cezhraničnej spolupráce Rakovice SK – Rakovice CZ
Rôzne
Diskusia
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 Daniela Današa a Ing. Mareka Heviera. 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. 1/2019
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 14.12.2018 previedol
starosta obce p. Dušan Daloš. Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené.
Pri uznesení na schválenie uskutočnenia ohňostroja starosta povedal, že pre nepriaznivé
počasie bol ohňostroj presunutý z 1.1.2019 na 2.1.2019.
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. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Evidencia odpadov
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Už koncom roku 2017 a naplno
v roku 2018 sme nabehli na evidenčný systém odpadov od spoločnosti JRK Slovensko, od
čoho sme si sľubovali, že sa nám zníži množstvo komunálneho odpadu a zvýši sa separácia
odpadu v našej obci. Dúfali sme, že sa občania viac zapoja do separácie. Nejde všetko hneď.
Na základe evidencie odpadov sa vyhodnotil celý rok 2018 – evidenčný systém vyhodnotil
mieru triediteľnosti každej zaevidovanej domácnosti. Začínali sme analýzou odpadov, ktorá
však nedopadla podľa predstáv. V komunálnom odpade sa nachádzalo veľa biologického
odpadu, ktorý do komunálneho odpadu – teda na skládku odpadov vôbec nepatrí. Pristúpili
sme teda k evidencii odpadov. Tí čo boli nad čiarou boli spokojní a tí čo boli pod ňou boli
nespokojní. Čiara sa tým myslí percento triediteľnosti, ktoré poslanci určili vo VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, od ktorej sa počíta
úľava na miestnom poplatku. Niektorí občania sa nám sťažujú, že separujú a nemajú úľavu.
Čo je dôsledná separácia? Máme od občanov dotazy ako sa určila miera triediteľnosti a ako sa
zisťuje. Pracovník obce zapisuje množstvá odpadu – objem nádoby, čo je prepočítané
koeficientom, ktorý bol utvorený za spolupráce viacerých organizácií, koeficient je v prepočte
8 kg. Ako to však urobiť, aby bola separácia pre občanov zaujímavá. Ako to urobiť, aby to
bolo čo najobjektívnejšie. Tento rok sa zamýšľame nad možnosťou porovnávať litre odpadu.
Príklad dám: moja dcéra separuje, má však malé dieťa a plienky, nedostala sa však do
tabuľky, aj keď dôsledne separuje. Všetci sa hrdia, že dôsledne separujú, a oproti roku 2017
nám stúplo množstvo komunálneho odpadu, z 89 ton na 91 ton. Pribudlo občanov, teda ja
nádob, avšak viacerí hovoria, že viac separujú. Ako by to bolo najlepšie urobiť? Bola by
potrebná dôslednejšia evidencia, teraz je prácnejšia. Ing. Hevier hovorí, že sa zverejnila miera
separácie, ako sa obec dopracovala k výsledku, ľudia začali rozmýšľať, eviduje sa všetok
odpad, je to v hľadáčiku. Splnilo to účel, že sa táto miera zverejnila. Pri porovnateľnom počte
vyvezených nádob môžeme vidieť aj rôzne množstvá vyvezeného odpadu. Bolo by potrebné
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zverejniť metodiku, máme tu jeden podnet – dopyt na to, ako sa počítala miera triediteľnosti,
tiež je tu ďalší podnet, podľa toho je vidno, že ako sa počíta miera triediteľnosti nepoznalo
ani predchádzajúce zastupiteľstvo. Mali by sme ju vedieť všetci, aj my. Z údajov
elektronického systému sa však nevidí kto koľko vyseparoval skla, tetrapakov, kovov, tieto
nápočty sú len za obec. Vidíme len komunálny odpad, papier a plasty, to čo ide od občanov
priamom z domácností. Mali by sme zverejniť akým spôsobom sme sa dopracovali
k záverom, na verejnej schôdzi v roku 2018 boli len čiastkové výsledky. Na stránke je dosť
miesta, treba to tam dať, aj občania potrebujú dostať odpoveď. Výsledky urobila externá
firma, je potrebné zverejniť ako metodikou sa počítal vzorec. Každý dostal domov list
k daniam a poplatkom 2019. Keby sme mali k separovanému odpadu, čo je v domácnosti,
pripočítavať aj odpady ako sklo, tetrapaky, kovy, čo máme zber v kontajneroch na stojiskách
v obci, museli by mať občania v domácnosti nádoby alebo mechy na uvedený odpad, alebo by
ich nosili na zberný dvor. To by sme zrušili po obci stojiská. Ing. Hevier hovorí, že človek je
lenivý a nepôjde v sobotu cez 2 hodiny, čo je otvorený zberný dvor, vyhodiť pár fliaš alebo
tetrapakov. Budeme mať ďalšie kopy odpadov po okrajových častiach obce. Alternatívou sú
aj videopasce, to však nie je jednoznačné, pre zákon o ochrane osobných údajov sa dostávame
do problému s identifikáciou osoby. Zverejníme teda vzorec na výpočet miery triediteľnosti,
oboznámia sa občania s otváracím hodinami na zbernom dvore s informáciou čo sa môže na
zberný dvor nosiť, mal by sa zabezpečiť kontajner na papier, aby občania mohli aj cez rok
priniesť papier, ktorý deti zberajú v škole vrámci akcie zberu papiera. Všetok separovaný zber
by mal ísť cez organizácie zodpovednosti výrobcov, na našom prípade cez spoločnosť ENVIPAK. Nový systém evidencie odpadov, ktorý bol prezentovaný p. Molnárom zo spoločnosti
JRK Slovensko na zasadnutí 14.12.2018, zabezpečuje evidenciu nádob s odpadmi cez QR
kódy. Nádoby by mali byť označené týmito kódmi, je to inovácia systému, je modernejšia
evidencia, ale aj drahšia a jednoduchšia. Zamestnanec obce ide pred smetiarmi po obci
s prístrojom, ktorý zoskenuje QR kód na nádobe, zapíše ju do evidencie, zamestnanec len
zapíše naplnenosť nádoby. Keď ide pracovník skoro pred smetiarmi, nie sú ešte všetky
nádoby vyložené, môže to ovplyvňovať výsledky. Veľa ľudí keď počuje, že idú smetiari, tak
vykladajú nádoby. Poslankyňa Horylová hovorí, či by sa nemohlo vyhlásiť, aby občania
vykladali nádoby už v nedeľu večer. Poslanec Hevier hovorí, že sa hlási pri papieri a plastoch.
Ďalej hovorí, že systém, ktorý nám bol prezentovaný na minulom zasadnutí OZ, je krok
dopredu. Stojí to financie, ale z nejakých informácií musíme vychádzať. Uľahčíme prácu
zamestnancom, ale hádam budú aj výsledky presnejšie. Treba upraviť rozpočet, aby sme
mohli systém zakúpiť. Navrhuje aby sme systém zakúpili. Poslankyňa Horylová navrhuje,
aby sa napríklad po roku vypracovala hodnotiaca správa k systému. Iný návrh nebol
predložený. Starosta dal o návrhu na zakúpenie evidenčného a motivačného systému ELWIS I
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. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zakúpenie evidenčného a motivačného systému ELWIS I od spoločnosti JRK Slovensko,
s.r.o., Bratislava.
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Bod 4. Separovaný zber odpadov
Pri evidencii odpadov sa stretávame s názormi občanov, že nové obecné bytovky majú
spoločný kontajner na odpady, tu musíme ísť v evidencii odpadov len prepočet priemerom.
Staré bytovky majú každý byt svoju nádobu, avšak tiež pravdepodobne nevhadzujú odpad
každý do tej svojej nádoby. Vyriešením problému na nových bytovkách by bolo, aby mal
každý byt svoju uzamykateľnú nádobu, ktorú by však musel pred vývozom odomknúť.
Poslanci sa zhodli na tom, aby sa 1100 litrový kontajner na komunálny odpad vymenil za 120
litrové nádoby pre každú domácnosť. Starosta dal o návrhu vymeniť kontajner za nádoby
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. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
výmenu 1100 litrového kontajnera na komunálny odpad za 120 litrové nádoby na komunálny
odpad pre každý byt v bytovom dome s.č. 209 a 210.
Ďalej dal starosta hlasovať o návrhu Ing. Heviera na zverejnenie vzorca a informácií
o zbieraní údajov elektronickým systémom na internetovej stránke obce.
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. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zverejnenie vzorca a informácií o zbieraní údajov elektronickým systémom spoločnosti JRK
Slovensko s.r.o. Bratislava na internetovej stránke obce Rakovice.
Bod 5. Financovanie školskej jedálne pri MŠ Rakovice
Starosta obce oboznámil poslancov, že od 1.1.2019 platia na odmeňovanie zamestnancov vo
verejnej správe nové tabuľky pre výpočet miezd. Máme pre školské zariadenie - školskú
jedáleň schválený rozpočet na žiaka, ktorý sa schvaľoval v roku 2018. Keď sa však
zverejňoval návrh rozpočtu na rok 2019, ešte neboli známe nové tabuľky výpočtu miezd a ani
neboli prepočítané mzdy. Podľa nových tabuliek by mali mať zamestnanci v školskej jedálni
zvýšené platy, na čo však v rozpočte nemajú dostatok finančných prostriedkov. Odmeňovanie
v školstve sa riadi kolektívnou zmluvou, kde má zamestnávateľ dohodu s odborármi.
Rozpočet školskej jedálne je schválený vo výške 46 155 eur (mzdy 31 155,- eur, poistné
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11 000,- eur, prevádzkové náklady 4 000,- eur), čo však nepokryje zvýšené náklady na mzdy
a odvody pracovníkov. ZŠ s MŠ žiada o navýšenie finančných prostriedkov vo výške 5 000,eur (3 700,-eur mzdy, 1 300,- eur poistné). Potrebovali by sme však aj rozšírenie jedálne,
nakoľko tzv. „obedy zadarmo“ majú predškoláci od 1.1.2019 a je schválené, že všetci školáci
budú mať obedy zadarmo od 1.9.2019, načo však kapacita našej kuchyne nepostačuje. Na
rozšírenie kuchyne by sme potrebovali 230 000,- eur. Ing. Hevier hovorí, že pre valorizáciu
platov by sme mali hľadať finančné prostriedky v našom rozpočte, pretože to tým
zamestnancom patrí. Nie aby sme dopadli ako v Trnave, že nemá kto variť. Poslankyňa
Horylová hovorí, že určite sú navýšené podielové dane oproti návrhu v rozpočte, tak budeme
hľadať financie na navýšenie výdavkov cez príjem z daňového úradu, určite treba rezervy
hľadať v rozpočte. Starosta hovorí, že budeme potrebovať aj ďalšie finančné prostriedky
zatiaľ nezahrnuté v rozpočte, nakoľko tento rok pôjdu elektrické káble v 1. uličke pri ihrisku
do zeme, máme tam verejné osvetlenie, budeme musieť investovať do nových stĺpov. Vedúce
školských jedální mali školenie ohľadom dotácií na obedy začiatkom februára, tam im bolo
odprezentované, že je potrebné zmeny vo financovaní obedov premietnuť aj do všeobecne
záväzných nariadení obcí. Jednou z možností získať ďalšie finančné prostriedky do školskej
jedálne, že zavedieme poplatok na réžiu od jednotlivých stravníkov. Niektoré obce majú réžiu
na každé odobraté jedlo, niektoré majú paušál. Súhlasili by poslanci s takýmto návrhom, aby
sa zapracoval do návrhu VZN? Poslanci súhlasili, réžia by sa však zaviedla až od nového
školského roka – od 1.9.2019. V uvedenými zmenami sa pripraví návrh VZN o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. Starosta dal
o návrhu na zvýšenie finančných prostriedkov na financovanie školskej jedálne 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. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
navýšenie finančných prostriedkov na financovanie školskej jedálne na rok 2019, ktoré bude
premietnuté do zmeny rozpočtu na rok 2019, do zmeny VZN na financovanie škôl
a školských zariadení , ktorých zriaďovateľom je obec a do zmeny VZN pre určenie výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých je obec Rakovice
zriaďovateľom.
Bod 6. 10. výročie cezhraničnej spolupráce Rakovice SK – Rakovice CZ
Starosta obce oboznámil poslancov, že v roku 2019 uplynie 10 rokov spolupráce medzi
českými a slovenskými Rakovicami. Dňa 18. apríla 2009 bola uzatvorená dohoda. Mali by
k nám prísť občania z českých Rakovíc. Akú návštevu a kedy by sme pre nich pripravili. Mali
by určite navštíviť také miesta, kde ešte neboli, napríklad zámok Hlohovec, kaštieľ
v Chtelnici. Na hody by sme ich určite nepozývali, lebo vtedy by toho bolo veľa. Niekedy
v strede mája alebo v druhý júnový týždeň. Porozmýšľajte poslanci nad upomienkovými
predmetmi. Poslankyňa Magalová navrhuje plátenú tašku s motívom a do nej dať med
z Rakovíc, džem z Boroviec a pečený čaj z Veselého. Poslankyňa Horylová navrhuje plaketu
pre obec, nie pre občanov. Musíme vedieť aj koľko občanov by prišlo z Čiech, aby sme
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prispôsobili program. Zatiaľ poslanci len vzali na vedomie prípravy na oslavu 10.výročia
spolupráce.
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. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
prípravy na oslavy 10. výročia cezhraničnej spolupráce Rakovice SK a Rakovice CZ.
Bod 7 a 8. Rôzne a diskusia
7.1.
Starosta oboznámil poslancov, že máme prijaté VZN na poskytovanie dotácií právnickým
osobám v Obci Rakovice. V minulom roku sme napríklad jednote dôchodcov poskytli 1000
eur. V tomto roku napríklad ide Jednota dôchodcov Rakovice, ale sú tam prihlásení aj iní
občania z Rakovíc a z Veselého, na púť do obce Ladce. Mal som dotaz, či oni dotáciu môžu
použiť na takúto akciu alebo im obec prispeje. Poslanci sa zhodli na tom, že ak dostanú
dotáciu, určite im obec nebude prispievať na iné. Aby sa nestala taká vec, že obec dá dotáciu
1000 eur a ešte 1000 eur dáme mimo na ďalšie akcie. To si musia vyriešiť s tými, ktorí sa
takýchto akcií zúčastňujú.
7.2.
Starostu obce oslovil podnikateľ, ktorí by chcel vybudovať v obci obchod, hľadá vhodný
pozemok, oslovil aj majiteľov objektu obchodu a pohostinstva s ponukou odkúpenia tohto
objektu. Ing. Hevier hovorí, že ak by sa aj našiel nejaký pozemok, muselo by to byť
obsiahnuté v zmene územného plánu.
7.3.
Starosta obdržal od neznámeho občana (nepodpísal sa) list, v ktorom poukazuje na to, že do
vody na prvom kanáli pod mostom niekto vyviezol odpad. Dúfa, že sa nám podarí nespratníka
nájsť a pokarhať. Čo je však veľmi ťažké, keď nie je svedok, ktorý by dotyčného videl.
Je veľa občanov, ktorým sa ťaží nájsť si čas a vyviesť odpad na zberný dvor, radšej ho
vyložia popri cestách, do kanálov. Poslankyňa Horylová hovorí, že aj v zákone o obecnom
zriadení sa hovorí, že občania sú povinní si vo svojom okolí poupratovať. Jeden krát za rok
však nestačí. Po obci je veľa špiny. Starosta hovoril, že na streleckých pretekoch ho oslovili
poľovníci, či by sa nezorganizovala brigáda na upratanie chotára. Skúsme na jar zorganizovať
brigádu, veď každému musí záležať na našom okolí.
7.4.
Poslankyňa Masárová sa pýta, či do lokality kde bývajú nebude chodiť smetiarske auto na
vývoz odpadu. Budeme to riešiť s vývoznou spoločnosťou.
7.5.
Starosta oboznámil poslancov, že nájomné bytové domy stoja už 10 rokov, bolo by potrebné
dať vymaľovať spoločné priestory.
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Bod 9. 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:

Daniel Današ

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

Ing. Marek Hevier

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

