ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 12. decembra 2019
Prítomní:
Starosta obce -

Dušan Daloš

Poslanci OZ

Daniel Današ
Ing. Marek Hevier
Janka Horylová
Anna Magalová
Monika Masárová

-

Ostatní prítomní: Jarmila Chnápková - zapisovateľka
Martina Micháliková – účtovníčka
Radovan Cupal – zástupca spoločnosti Mapa Slovensko Digital
Program rokovania:
Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Žiadosť o odkúpenie pozemku, odpredaj pozemku
Návrh dodatku č. 1 VZN obce Rakovice č. 24/2018, ktorým sa určujú podrobnosti
financovania materskej školy a školských zariadení na území Obce Rakovice
5. Návrh VZN obce Rakovice č. 24/2019 o financovaní materskej školy a školských
zariadení zriadených na území Obce Rakovice a centier voľného času zriadených na
území iných obcí
6. Zmena rozpočtu obce Rakovice na rok 2019
7. Návrh na čerpanie rezervného fondu
8. Návrh rozpočtu obce Rakovice na roky 2020 – 2022
9. Oslavy nového roku 2020 - ohňostroj
10. Informácia k projektu „Wifi pre Teba“
11. Rôzne
12. Diskusia
13. 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 Moniku Masárovú a Daniela Današa. Poslanci nemali pripomienky k programu,
o programe zasadnutia dal starosta hlasovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5

2
proti:
0
zdržal sa: 0
U z n e s e n i e č. 76/2019
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 29.10.2019 previedol
starosta obce p. Dušan Daloš. Konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho OZ boli splnené
alebo sa priebežne plnia.
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. 77/2019
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. Žiadosť o odkúpenie pozemku, odpredaj pozemku
Na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa schválil zámer odpredaja a odkúpenia
pozemkov žiadateľky pani Patrície Knoblochovej. Žiadateľke sme oznámili schválenie
zámeru a oznámili sme jej, že priamy odpredaj sa bude prerokovávať na zasadnutí OZ dňa
12.12.2019, čo je dnes. Je iný návrh od poslancov ako bol schválený zámer? Nie je a starosta
dáva hlasovať o odpredaji pozemkov a kúpe pozemkov podľa schváleného zámeru predaja
majetku obce Rakovice 02/2019 zo dňa 26.11.2019. 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. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
a) v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a ods. 8 písmeno e) odpredaj
pozemkov p. č. 67/11 – zastavaná plocha a nádvorie o veľkosti 53 m2 , parcela č. 71/4 záhrada o výmere 40 m2, parcela č. 70/16 – zastavaná plocha o výmere 14 m2 žiadateľke
Patrícií Knoblochovej, bytom Rakovice č. 181, za cenu vo výške 17,00 eur za 1 m2, spolu
107 m2 vo výške 1.819,00 eur. Novovytvorené parcely p. č. 71/4 a 70/16 boli vytvorené na
základe geometrického plánu č. 103/2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Ing.
Horňák – Ing. Jančiček, zo dňa 01.10.2019.
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b) kúpu pozemku – diel č. 1 o výmere 43 m odčlenený z parcely p. č. 71/1, ktorej
vlastníčkou je Patrícia Knoblochová, bytom Rakovice č. 181, za cenu za cenu 5,00 eur za 1
m2, spolu vo výške 215,00 eur. Diel č. 1 je v geometrickom pláne č. 103/2019 zlúčený
s dielom č. 2 o výmere 6 m2 vytvoreným z parcely č. 71/2, ktorej vlastníkom je Obec
Rakovice do novovytvorenej parcely č. 71/5, druh pozemku záhrady o výmere 49 m2.
Odôvodnenie predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: predávajúca
nehnuteľnosť- pozemok p. č. 67/11 je súčasťou fyzicky oploteného pozemku spolu
s pozemkami p. č. 72/1 a 73/1, ktoré v súčasnosti vlastní žiadateľka p. Patrícia Knoblochová.
Novovytvorené parcely p. č. 71/4 a 70/16 sú potrebné pre žiadateľku pre bezproblémový
vstup na pozemok žiadateľky p. č. 71/1. Obec tieto pozemky nepotrebuje pre vlastnú potrebu,
tieto pozemky samostatné sú pre obec nevyužiteľné. Z tohto dôvodu Obecné zastupiteľstvo
v Rakoviciach rozhodlo o odpredaji pozemkov p. č. 67/11, 71/4 a 70/16 žiadateľke Patrícií
Knoblochovej.
Náklady na vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností bude znášať kupujúci.
Bod 4. Návrh dodatku č. 1 VZN obce Rakovice č. 24/2018, ktorým sa určujú podrobnosti
financovania materskej školy a školských zariadení na území Obce Rakovice
Starosta otvoril ďalší bod rokovania. VZN č. 24/2018 rieši poskytnutie finančných
prostriedkov v roku 2019 pre jednotlivé školské zariadenia, ktorými sú : materská škola,
školská jedáleň, školský klub detí a centrum voľného času, ktorých zriaďovateľom je Obec
Rakovice. Jedná sa o originálne kompetencie, ktoré sú financované z rozpočtu Obce
Rakovice. Vo VZN sú určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku jednotlivých
zariadení na 1 žiaka konkrétneho zariadenia. Počet žiakov je daný vo výkaze o počte žiakov
č. V- 40 zostavovaný ku dňa 15.9.2018. Celková výška finančných prostriedkov, ktorá sa
poskytuje v roku 2019, sa vypočíta ako súčin počtu detí v jednotlivých zariadeniach a dotácie
na 1 žiaka. Základná škola s materskou školou Rakovice požiadala o navýšenie finančných
prostriedkov na školskú jedáleň na rok 2019 o 5.000,00 eur. Obecné zastupiteľstvo
v Rakoviciach uznesením č. 6/2019 zo dňa 13.02.2019 schválilo navýšenie rozpočtu na rok
2019 pre školskú jedáleň o 5.000,00 eur a schválilo uvedené navýšenie premietnuť do VZN
na financovanie škôl a školských zariadení. Toto navýšenie zatiaľ do VZN nebolo
premietnuté, nakoľko sme nevedeli či nebudeme potrebovať upravovať rozpočet pre školskú
jedáleň pre poskytovanie dotácie na stravovanie detí základnej školy, ktoré je realizované od
1.9.2019. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 24/2018 rieši navýšenie dotácie na 1 žiaka v školskej
jedálni z 255,00 eur na 282,6243 eur. Starosta dal o návrhu dodatku č. 1 k 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. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 24/2018, ktorým sa určujú podrobnosti financovania materskej školy
a školských zariadení na území Obce Rakovice.
Bod 5. Návrh VZN obce Rakovice č. 24/2019 o financovaní materskej školy a školských
zariadení zriadených na území Obce Rakovice a centier voľného času zriadených na území
iných obcí
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Starosta obce predkladá poslancom návrh VZN č. 24/2019 o financovaní materskej školy
a školských zariadení zriadených na území Obce Rakovice a centier voľného času zriadených
na území iných obcí. Uvedené VZN rieši poskytnutie finančných prostriedkov v roku
2020 pre jednotlivé školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rakovice, ktorými
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). Jedná sa
o originálne kompetencie, ktoré sú financované z rozpočtu Obce Rakovice. Vo VZN sú
určené finančné prostriedky na mzdy a prevádzku jednotlivých zariadení na 1 žiaka
konkrétneho zariadenia. Počet žiakov je daný vo výkaze o počte žiakov č. V- 40 zostavovaný
ku dňa 15.9.2019. Celková výška finančných prostriedkov, ktorá bude poskytnutá v roku
2020, sa vypočíta ako súčin počtu detí v jednotlivých zariadeniach a dotácie na 1 žiaka.
V roku 2020 sa počíta s navýšením rozpočtu pre jednotlivé školské zariadenia, nakoľko od
1.1.2020 budú platiť nové tabuľky pre výpočet miezd pre zamestnancov vo verejnej správe.
Starosta dal o návrhu VZN na rok 2020 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. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
VZN obce Rakovice č. 24/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení
zriadených na území obce Rakovice a centier voľného času zriadených na území iných obcí.
Bod 6. Zmena rozpočtu obce Rakovice na rok 2019
Starosta odovzdal slovo účtovníčke obce, tá vysvetľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2019:
v príjmoch neboli naplánované finančné prostriedky v takom rozsahu v akom sme ich
obdržali od Envirofondu, preto v príjmoch a vo výdavkoch za odpady sa navyšuje rozpočet
o 50.000,00 eur. V návrhu rozpočtu bolo len 120.000,00 eur a reálne plnenie je vyššie.
Výdavky na odpady sa používajú na nákup zberného miesta, na plat zamestnanca pre
odpadové hospodárstvo, na nákup pohonných hmôt. Starosta dal o návrhu na zmenu 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. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
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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 1,362.220,00 € a vo výdavkoch tvorí čiastku 1,362.220,00 €.
Bod 7. Návrh na čerpanie rezervného fondu
Účtovníčka predložila poslancom návrh čerpania rezervného fondu na rok 2019 (tvorí prílohu
zápisnice) na kapitálové výdavky v sume 2.150,00 € na vypracovanie žiadosti o dotáciu na
zberný dvor a na vypracovanie 2. zmeny územného plánu obce. 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. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
čerpanie rezervného fondu v sume 2.150,00 €.
Bod 8. Návrh rozpočtu obce Rakovice na roky 2020 – 2022
Starosta odovzdal slovo účtovníčke obce Martine Michálikovej. Do návrhu rozpočtu boli
rozdelené položky podľa toho, na čo sa v budúcom roku plánuje vynaložiť. Na daň z príjmov
FO sme uviedli 325 500,00 eur, rozpočet nám prišiel len včera, a je tu rozdiel len 500,00 eur,
avšak návrh máme už dávnejšie zverejnený. Poslankyňa Horylová navrhuje, aby bolo
poslancom do budúcna predložený rozpočet v takom tvare, aby videli položky ktoré majú
obsah. Do 31.1. sa na ministerstvo financií posiela rozpočet v takomto tvare. Zaujímala by ma
funkčná klasifikácia, aby sme videli na čo je rozpočet rozložený. Jedno je čo schválime,
a počas roka sa toho veľa zmení, čo by sme videli v priebehu roka. Nemusíme vytvárať nové
zostavy, dá sa to v programe URBIS vytvoriť. Na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
bude pre poslancov rozpočet v takomto tvare pripravený. Starosta dáva hlasovať za schválenie
rozpočtu na roky 2020 – 2022.
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. 83/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
a) s c h v a ľ u j e rozpočet obce Rakovice na rok 2020:
príjmy obce : 1,314.960,00 eur
- z toho príjmy bežného rozpočtu: 1,172.836,00 eur
- z toho príjmy kapitálového rozpočtu: 500,00 eur
- z toho príjmy z finančných operácií: 141.624,00 eur
výdavky obce : 1,314.960,00 eur
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z toho výdavky bežného rozpočtu: 1,086.383,00 eur
z toho výdavky kapitálového rozpočtu: 210.577,00 eur
z toho výdavky z finančných operácií: 18.000,00 eur

b) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet obce Rakovice na rok 2021:
príjmy obce : 1,215.845,00 eur
výdavky obce : 1,215.845,00 eur
c) b e r i e n a v e d o m i e rozpočet obce Rakovice na rok 2022:
príjmy obce
: 1,227.955,00 eur
výdavky obce : 1,227.955,00 eur
Bod 9. Oslavy nového roku 2020 - ohňostroj
Starosta sa pýta poslancov, že každoročne poriadame ohňostroj 1.1. a či budeme robiť aj tento
rok. Nadväzujeme na adventné nedele, medzi sviatkami robíme novoročný turnaj v kolkoch.
Poslankyňa Magalová hovorí, aby sme ho uskutočnili a Ing. Hevier hovorí, že je to už
tradícia. Ostatní poslanci sa zhodli na tom, že určite áno. Starosta hovorí poslancom, že
z obecného rozpočtu sa obvykle vyčlenilo 500,00 eur a ostatné finančné prostriedky získaval
starosta od sponzorov v obci, viacerí mu už prisľúbili. Ohňostroj nám zabezpečuje firma,
ktorá má na takéto práce oprávnenie. Poslankyňa Masárová navrhla vyčleniť sumu 500,00
eur. 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. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
uskutočniť dňa 1.1.2020 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.
Bod 10. Informácia k projektu „Wifi pre Teba“
Žiadosť nám bola akceptovaná, zaslali sa všetky doklady potrebné k podpisu zmluvy. Dotácia
nám bola schválená vo výške 14.250,00 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu
predstavujú čiastku 15.000,00 eur, a čiastka 750,00 eur sú vlastné zdroje financovania.
Čakáme na to, kedy nám Úrad podpredsedu vlády zašle zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku. V projekte boli presne určené miesta, kde bude Wifi fungovať.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

7
U z n e s e n i e č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o schválení nenávratného finančného príspevku na projekt „Wifi pre
Teba“ vo výške 14.250,00 eur.
Bod 11. Rôzne
11.1.
Starosta privítal Ing. Radovana Cupala zo spoločnosti MAPA Slovakia Digital, s.r.o.,
Bratislava, ktorý by poslancom osobne vysvetlil čo by obsahovala pasportizácia miestnych
komunikácií, na ktorú ponuku sme od uvedenej spoločnosti dostali ešte v máji 2019
a prerokovávali sme ju na zasadnutí OZ dňa 8.8.2019. Starosta odovzdal slovo Ing. Cupalovi.
Ten informoval poslancov, že ich spoločnosť spolupracovala s obcou Rakovice na vytvorení
mapového informačného systému, ktorý má obec nainštalovaný na internetovej stránke a slúži
pre vnútornú potrebu obecného úradu, ale aj občanom. Disponujeme zariadením mobilného
zmapovania komunikácií a ciest, ktoré v obci máte. V cenovej ponuke bolo uvedené, čo
všetko bude pasport obsahovať. P. Cupal názorne ukázal na mape inej obce ako bude pasport
aj našej obce asi vyzerať – aký bude výstup na mape. Tento dokument nebude celkom
zverejnený v mape na stránke. Na základe pasportu nám posúdi dopravný inžinier stav
dopravného značenia, navrhne aké dopravné značenie je potrebné doplniť, či existujúce je
v súlade s vyhláškou a zákonom. Cenová ponuka na vytvorenie pasportu MK v obci, jeho
spracovanie, vizualizácia, tlač a nasadenie v existujúcom mapovom portáli je vo výške
1.256,70 eur s DPH. Ing. Hevier hovorí, že grafická časť je na prezentáciu, a textová
a písomná časť bude potrebná na vybavovanie potrebných príslušných povolení. Ing. Hevier
sa pýta, či pasport podlieha nejakému schvaľovaniu. Áno, bude to dokument aj so
schvaľovacími pečiatkami. Ak pri vytváraní dokumentu prídu dopravní inžinieri k nejakým
nezrovnalostiam, navrhnú riešenie na odstránenie nedostatkov. Na základe neho budeme
môcť žiadať napríklad stavebný úrad o vybudovanie a osadenie značiek, prechodov a
podobne. Odporučenie k vypracovaniu pasportu miestnych komunikácií sme obdržali
z Okresného úradu Piešťany, odbor cestnej dopravy a miestnych komunikácií. Poslankyňa
Magalová hovorí, že keď tento dokument potrebujeme, tak by sme ho mohli objednať. Do
budúcna ho budeme potrebovať, nič nebude v budúcnosti lacnejšie. Mali by sme urobiť
všetko pre to, aby sme zvýšili bezpečnosť na cestách v našej obci. Poslankyňa Horylová
hovorí, že máme v návrhu rozpočtu financie na miestne komunikácie. 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. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
vyhotovenie pasportu miestnych komunikácií spoločnosťou MAPA Slovakia Digital, s.r.o.,
Bratislava.
11.2.
Starosta hovorí poslancom, že by sa chcel s nimi pobaviť o cestách. Dosť ho sklamalo to, čo
sa odohrávalo na sociálnych sieťach, kde sa dosť vulgárne vyjadrovali občania našej obce na
adresu starostu ohľadom cesty na obytnej zóne I. Ja som to priamo nečítal, ale bolo tam
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uvedené, že ešte budú cestu polievať, aby sa tam niekomu niečo stalo, aby mala obec
problémy. Chcel by som, aby sa budúci rok cesty pohli. Mali sme podané žiadosti, avšak
žiadne nevyšli. Máme 3 obytné zóny, kde by bolo treba vybudovať miestne komunikácie,
z vlastných zdrojov sa nám určite nepodarí cesty vybudovať. Mám prizvaných projektantov,
ktorí sa pozrú na cesty, čo by sa s nimi dalo v blízkej dobe urobiť. Nie som kúzelník, aby som
peniaze pričaroval. Najviac ma trápi to, že trpí celá moja rodina, čo sa na sociálnych sieťach
odohráva. V budúcom roku máme plánované v rozpočte z vlastných zdrojov kapitálové
výdavky na cesty. Uvidíme či budeme môcť v budúcom roku použiť financie z odpadov na
tieto cesty, uvidíme ako dopadneme s mierou triediteľnosti v budúcom roku za tento rok.
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. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce ohľadom budovania miestnych komunikácií na existujúcich
obytných zónach.
11.3.
Starosta poďakoval poslankyni Janke Horylovej za aktivity, ktoré vykonala po poslednom
zasadnutí zastupiteľstva, kedy sme hovorili o nájomných miestach na cintoríne
v Rakoviciach. Bol milo prekvapený, že si dala námahu a vytvorila ku každému hrobovému
miestu na cintoríne snímok, spracovala na cintoríne evidenciu hrobových miest
s pomenovaním.
11.4.
Vlastník nehnuteľnosti v obci Rakovice vedľa obytnej zóny II. predáva svoje pozemky na
výstavbu domov. Trnavská vodárenská spoločnosť sa vyjadrila, že už nikomu nepovolí sa tu
napojiť. Starosta sa pýtal prečo nechcú, odpoveď bola, že túto časť nemajú v prevádzke.
Starosta bol na rokovaní s TAVOSom, vyjadrili sa, že len keď budú mať túto časť obce
v prevádzke oni. Starosta navrhuje, aby sme TAVOSu dali vodovod do prevádzky, tak ako
máme v ich správe vodovod v celej dedine. Musíme na TAVOS predložiť viaceré dokumenty.
Ing. Hevier sa pýta či do majetku alebo len do správy. Do majetku nie, lebo majetková účasť
obcí je už uzavretá. Ak obce budujú vodovody, tak TAVOSu dávajú vodovody len do
prevádzky. Jedná sa o vodovod, ktorý obec vybudovala v časti obce obytná zóna II. a obytná
zóna III. 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. 88/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
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odovzdanie vodovodu vybudovaného v Obci Rakovice na obytnej zóne II. a III. do
prevádzky Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Piešťany.
11.4.
Starosta oboznámil poslancov, že dňa 11.12.2019 sme obdržali Žiadosť o prenájom
svetelných reklamných zariadení na autobusových zastávkach od spoločnosti ADTV, spol
s r.o., prevádzka Borovce. Svetelné reklamné zariadenia plánujú využívať na propagáciu
tlačiarenských a reklamných služieb prevádzky a propagáciu tretích strán, ktoré sú ich
klientmi. Ako odplatu za prenájom navrhujú spolu 250,00 eur ročne. Na požiadanie zaslal
žiadateľ doplňujúcu informáciu, kde sa zaväzujú neumiestňovať na uvedené miesta reklamy,
ktoré by narušovali mravnú výchovu detí a mládeže, na alkohol, cigarety a tabakové výrobky
a niektoré ďalšie. Ďalej sme žiadateľa požiadali o doplnenie žiadosti konkrétne čoho sa bude
reklama týkať. S doplnením žiadosti boli poslanci oboznámení. Poslankyňa Horylová sa pýta
či chcú osvetliť tabule, ktoré budú používať. My máme osvetlené vitríny v zastávkach,
žiadateľ použije tie tabule, čo tam máme. K žiadosti sa vyjadrila písomne aj kontrolórka,
ktorá sa na dnešnom zasadnutí nezúčastnila z pracovných dôvodov. Je potrebné, aby bolo
v nájomnej zmluve vymedzené, aké reklamy tam nesmú byť zverejnené, všetky náležitosti
platby, výpovednú dobu. Ing. Hevier dopĺňa aby tam nebola politická reklama. Poslanci
navrhujú, aby sa zmluva uzatvorila na 1 rok, s cenou súhlasia, treba vyzvať žiadateľa, aby
nám zmluvu najprv predložili. Starosta dal o žiadosti o prenájom 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. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
žiadosť o prenájom reklamných zariadení spoločnosti ADTV, spol. s r.o., Šenkvice,
prevádzka Borovce. Prenájom reklamného zariadenia bude upravený nájomnou zmluvou na
obdobie 1 roka s možnosťou predčasného ukončenia pri porušení zmluvy a vymedzenia
neprípustných druhov reklám, cena za ročný nájom obidvoch reklamných plôch je 250,00 eur.
11.5.
Cyklotrasa Trebatice – Veľké Kostoľany. V januári 2020 sa bude podávať žiadosť o územné
konanie na vybudovanie cyklotrasy, aby sme stihli podať žiadosti na dotáciu na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Z Trnavského samosprávneho kraja máme
dotáciu vo výške 39.000,00 eur, výškopis, polohopis, všetko to ide cez občianske združenie
Cyklocesta Holeška. Janka Horylová sa pýta, či by sme mohli aj vidieť ako to vyzerá. Starosta
to poslancom rozpošle. Ide sa od LAD v Borovciach popod park na poľnú cestu, prechádzame
Kapustniská, prechádzame na hlavnú cestu.
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. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu o príprave podkladov na podanie územného konania na vybudovanie
cyklocesty Trebatice – Veľké Kostoľany.
11.6.
Ing. Hevier sa pýta, či máme nejaký výstup zo systému ELWIS. Keď budeme mať výstup zo
systému, zašlem Vám ho. Budeme ešte hovoriť o výpočte miery triedenia zo systému.
Porovnáme údaje od Marius Pedersen a vyvezené zaevidované nádoby.
11.7.
Ing. Hevier oboznámil poslancov, že prišiel za ním so sťažnosťou p. Karol Kostelni na
suseda, avšak p. Hevier nebol doma, preto nemôže konkrétne povedať, že sa jemu sťažoval,
lebo hovoril len s jeho manželkou. P. Kostelni bol tiež za starostom. Starosta navrhuje, aby 2
poslanci – Ing. Marek Hevier a Daniel Današ a starosta išli na šetrenie.
Bod 12. Diskusia
Starosta informoval poslancov o tom, že možno ešte do konca roku by sme podávali žiadosť
o dotáciu na energetické zhodnotenie budov. Termín podávania žiadosti je však 23.12.
Zisťujeme či by sme takúto žiadosť mohli podať, jedná sa o starú kolkáreň, len však pri tomto
projekte nie je oprávnený náklad zmena strechy, keď je strecha sedlová. Ing. Hevier sa pýta,
či máme na to aj stavebné povolenie. Už sme žiadosť podávali, avšak nič z toho nebolo.
Žiadne oznámenie k tomuto sme zatiaľ nedostali. Súčasťou žiadosti je aj právoplatné stavebné
povolenie. Poslankyňa Horylová hovorí, že keď sú hotové projekty, máme už nejaké
vynaložené investície na prestavbu, čo je zachytené aj v účtovníctve.
Bod 13. 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:

Monika Masárová

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

Daniel Današ

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan Daloš
starosta obce

