ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakoviciach
konaného dňa 26. marca 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.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Odpredaj pozemku
Prerokovanie platu starostu
Jarné upratovanie
Hospodárenie spoločenských organizácií v obci
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. Navrhol doplniť do programu za bod 5 :
Hospodárenie spoločenských organizácií v obci. Za overovateľov zápisnice určil starosta obce
poslancov Radovana Bábika a Mgr. Romanu Dalošovú. O programe zasadnutia s doplnením
bodu programu 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. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
odporúča
rokovať na zasadnutí OZ podľa programu uvedeného na pozvánkach s doplnením bodu
programu Hospodárenie spoločenských organizácií.
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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. 28/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
k o n š t a t u j e,
že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
Bod 3. Odpredaj pozemku
Starosta obce p. Dušan Daloš otvoril ďalší bod rokovania. Vlastníčka nehnuteľnosti v našej
obci a občianka našej obce prišla za starostom so žiadosťou, že by chcela odkúpiť pozemok
nachádzajúci sa medzi jej nehnuteľnosťou a miestnou komunikáciou p. č. 66/1 vedúcu
k novým bytovkám. Jedná sa časť parcely p. č. 67/1. Na uvedenej parcele rastú stromy, ktoré
prirodzene odvlhčujú svah, ťahajú zo zeme vlhkosť, ktorá by pri prípadnom premokrení
mohla spôsobiť aj zosunutie svahu. Problémom p. Ďuračkovej je, že sa niekedy nemôže
dostať k svojej nehnuteľnosti s autom, nakoľko jej v ceste bráni vozidlo – kamión, ktorý tam
máva často odstavený p. Jozef Pinčár. Chcela by si odkúpiť časť parcely a na nej vybudovať
príjazd k svojej nehnuteľnosti. Poslanec Bábik povedal, že by nemala vyrúbať stromy zo
svahu. Nakoniec sa poslanci dohodli, že je potrebné, aby túto situáciu išla preveriť komisia
životného prostredia. Počkáme až na stanovisko komisie, ktoré nám na budúcom zasadnutí jej
predseda predloží. Po tomto vyjadrení sa bude uvažovať o odpredaji pozemku a až potom
bude žiadateľka upovedomená, či má urobiť nejaké kroky k zabezpečeniu geometrického
plánu na oddelenie pozemku. 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. 29/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
o d p o r ú č a s t a r o s t o v i o b c e,
aby bol prípadný odpredaj časti pozemku p. č. 67/1 v k. ú. Rakovice za účelom vybudovania
prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti s. č. 64 preskúmaný komisiou životného prostredia
a verejného poriadku na mieste.
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Bod 4. Prerokovanie platu starostu
Podľa Zákona č. 390/1990 Z. z. o obecnom zriadení sa uvádza v § 11, že Obecné
zastupiteľstvo určuje plat starostu podľa osobitného zákona, ktorým je Zákon č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí. Starostovi patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na
základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok
a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 7. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro
nahor. Takýto plat patrí starostovi už i v januári (keďže zákon upravuje nárok v sume, pre
výpočet ktorej sa použije priemerná mzda za predchádzajúci rok). Obec Rakovice mala ku
dňu 31.12.2014: 563 obyvateľov, preto patrí starostovi plat podľa tabuľky – podľa druhej
platovej skupiny, ktorou je 1,65 násobok priemernej mzdy v NH, čo znamená 858,00 eur
(priemerná mzda v NH za rok 2014) krát násobok: 1,65 = 1.415,70 eura = 1.416,00 eur.
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. 30/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
b e r i e n a v e d o m i e,
že plat starostu obce Rakovice podľa zákona č. 253/1994 o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov je stanovený v roku
2015 na sumu 1.416,00 eur.
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. môže obecné zastupiteľstvo plat starostu zvýšiť až
o 70 %. Zástupca starostu obce Ing. Šmýkal povedal, že bol poslancom už aj v minulom
volebnom období, vie posúdiť prácu starostu, veľakrát je práca starostu dosť náročná. Navrhol
starostovi obce schváliť plat navýšený o 65 % z toho dôvodu, aby bol priestor ešte na
navýšenie, ak aj občania budú s prácou starostu spokojní. Ďalší návrh podal poslanec
Radovan Bábik, ktorý navrhol zvýšenie minimálneho platu podľa zákona o 70 %. Iný návrh
nebol predložený. Starosta dal hlasovať o 1. návrhu - o návrhu Ing. Šmýkala na zvýšenie platu
o 65 %.
Hlasovanie:
Počet poslancov:
5
Počet prítomných poslancov:
5
Počet prítomných poslancov pri hlasovaní: 5
Hlasovanie: za :
3 (Ing. Šmýkal, Magalová, Ing. Baracka)
proti:
0
zdržal sa: 2 (Bábik, Mgr. Dalošová)
U z n e s e n i e č. 31/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie minimálneho platu
starostu o 65 %, t. j. na sumu 2.337,00 eur (slovom dvetisíctristotridsaťsedem eur) mesačne
s účinnosťou od 01.01.2015.
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Keďže bol prvý návrh na určenie platu starostu schválený, o druhom návrhu poslanca
Radovana Bábika sa nehlasovalo.
Bod 5. Jarné upratovanie
Starosta obce oznámil poslancov s tým, že má dotazy od občanov na termín jarného
upratovania v obci. Je už málo času na upratovanie pred Veľkou nocou, na budúci týždeň sú
už sviatky, preto by bolo vhodné jarné upratovanie urobiť až týždeň po Veľkej noci, čo
vychádza v termíne od 10.-11.4.2015. Kontajnery by sa rozmiestnili v piatok
v popoludňajších hodinách. Vyviezli by sa v piatok a v sobotu, spolu najviac 3-krát. Poslanci
sa dohodli na vývoze maximálne 15 kontajnerov. Biologický odpad a konáre zo stromov sa
budú vykladať pred nehnuteľnosti. Hneď tu sa konáre budú drviť a drvina sa odvezie na
kompostáreň. V tomto termíne sa v našej obci uskutoční aj zber nebezpečného odpadu, ktorý
pre nás zabezpečuje firma Marius Pedersen a firma BOMAT s.r.o. Poslanec Ing. Baracka
navrhol, aby sme ešte na kupovaný pozemok, kde by v budúcnosti mal byť vybudovaný
zberný dvor, nič nedávali, pokiaľ nie je pozemok celkom v našom vlastníctve. Pozemok bude
v našom vlastníctve až zápisom do katastra a ten sa uskutoční až uhradením ceny pozemku.
V tomto období sa schvaľuje nový zákon o odpadoch, budeme vidieť čo nám ten prinesie.
Starosta dal hlasovať o návrhu zabezpečiť jarné upratovanie za uvedených podmienok.
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. 32/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
zabezpečiť jarné upratovanie v obci Rakovice v dňoch 10.-11.4.2015 s rozmiestnením 5
kusov kontajnerov po obci, ktoré budú vyvezené každý maximálne 3 krát, spolu teda 15
kontajnerov.
Bod 6. Hospodárenie spoločenských organizácií v obci
V našej obci pôsobia 3 organizácie, ktoré získavajú dotácie a finančné prostriedky od obce.
Starosta tlmočil poslancom dotazy od občanov, aby tieto organizácie obci preukázali ich
hospodárenie. TJ Rakovice – kolkársky oddiel je samostatná právnická osoba, majú vlastné
IČO, vlastné hospodárenie, v roku 2014 nedostali od obce žiadnu dotáciu, od obce majú
v prenájme novú kolkáreň za nájomné 1,00 euro za 1 rok. Obec platí všetky energie na novej
kolkárni – vodné, plyn a elektrickú energiu. Odvoz komunálneho odpadu a stočné si kolkári
hradia sami. Dobrovoľný hasičský zbor nie je samostatnou organizáciou, jeho výdavky
financuje obec cez svoj rozpočet, majú však svoje vnútorné financovanie na bežné drobné
výdavky, ktoré si hradia z členského. Jednota dôchodcov v Rakoviciach je miestnou
organizáciou, majú pridelené svoje identifikačné číslo vrámci celoslovenskej organizácie
Jednota dôchodcov Slovenska. Majú svoje financovanie, kde si drobné výdavky hradia
z príjmov, ktoré tvoria ich vlastné členské príspevky. Bol podaný návrh, aby starosta obce
oboznámil uvedené organizácie so žiadosťou o predloženie správ o hospodárení za rok 2014
do budúceho zasadnutia OZ. Cieľom je poskytnúť približne rovnaké financie na činnosť
jednotlivým organizáciám, ktoré nemajú svoje vlastné príjmy.
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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. 33/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
o d p o r ú č a s t a r o s t o v i o b c e,
aby vyžiadal od spoločenských organizácií na území obce Rakovice správy o hospodárení za
rok 2014.
Bod 7. Rôzne
7.1.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že na základe dohody s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Piešťany budeme mať na obdobie 6 kalendárnych mesiacov
zamestnaných 5 pracovníkov na údržbu a čistenie verejných priestranstiev. Úrad práce nám
bude 95 % z celkovej ceny práce poskytovať na uvedených zamestnancov.
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. 34/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o dohode s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnanie 5
pracovníkov v Obci Rakovice.
7.2.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že pracuje na žiadostiach o poskytnutie finančných
prostriedkov na vybudovanie plynofikácie Obytnej zóny II. a III. a na multifunkčné ihrisko.
Obec podala už viacero žiadostí na multifunkčné ihrisko, avšak žiadna doposiaľ nebola
úspešná.
Obec Rakovice mala vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2006 –
2015. Tento rok nám PHSR končí. Zákon č. 309/2014 Z. z. novelizoval zákon č. 539/2008 Z.
z. o podpore regionálneho rozvoja s účinnosťou od 1.1.2015. Medzi najvýznamnejšie zmeny
v zákone patrí nová obsahová štruktúra programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
pozostávajúca z analytickej, strategickej, programovej, realizačnej a finančnej časti, ako aj
možnosť vytvorenia spoločného programu rozvoja obcí. Obsahová štruktúra kladie dôraz na
zapojenie verejnosti a sociálno-ekonomických partnerov do procesu tvorby PHSR a je
záväzná pre obce a vyššie územné celky. Medzi ďalšie zmeny patrí povinnosť obcí
každoročne do 31.5. zaslať príslušnému VÚC správu o plnení svojho PHSR. Na základe
zákona č. 539/2008 Z. z. akékoľvek čerpanie podporných zdrojov nie je možné bez tohto
programového dokumentu. Je vytvorený dotazník, ktorý je potrebné distribuovať občanom
starším ako 15 rokov do domácností. Poslanci si zoberú každý jeden úsek obce a budú osobne
chodiť do domácností, kde poskytnú občanom informácie o význame tohto dokumentu

6
a zabezpečia,
aby
dotazníky
vyplnili jednotliví občania, nie napríklad jeden člen
domácnosti za všetkých pre objektivitu poskytnutých údajov v dotazníku.
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. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
berie na vedomie
informácie starostu obce o pripravovanom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce a krokoch k jeho príprave.
7.3.
Starosta obce oboznámil poslancov, že dňa 24.3.2015 navštívil aj s poslancami Ing. Júliusom
Šmýkalom a Ing. Jánom Barackom Obce Široké. V uvedenej obci majú zavedenú obecnú
menu – širocký sokol, ktorý bol námetom Ing. Šmýkala pre zavedenie takejto meny aj v našej
obci. Stretli sa so starostom obce Široké, ten ich oboznámil s históriou zavedenia meny, jej
používanie v obci. Mena Širocký sokol je prvou obecnou menou na Slovensku. Autorom
myšlienky obecnej meny je Ing. Stanislav Bartoš, starosta obce Široké.
Toto platidlo sa môže k občanom dostať viacerými spôsobmi. Ako výhra v rôznych
súťažiach organizovaných obcou, ako cena v tombolách, no najmä ako darček pri oslavách
Dňa matiek. Darujú ju rôznym návštevám obecného úradu, alebo za cenu 1,- € sa dá zakúpiť
v obchode s obecnými suvenírmi. Obecnou menou sa dá platiť za bežný tovar v zmluvnom
obchode, za služby a tiež ju možno použiť do zvončeka v kostole v Širokom. Je vhodným
darčekom, ale tiež je cenená ako numizmatická zaujímavosť. Hodnota obecnej meny je krytá
majetkom obce Široké. Podľa vyjadrenia starostu obce Široké by obecná mena v našej obci
nemala veľkú perspektívu, máme málo obyvateľov, málo podnikateľov. Obec má prijaté VZN
na používanie mince, vedú ju a aj predávajú ako ceninu. Obec vydala aj strieborné mince
s certifikátom, ktoré však majú inú hodnotu. Prvá minca bola posvätená v kostole, pri prvej
razbe vydali 3100 kusov a polovica sa im nevrátila, ľudia si ich nechali. Starosta sa pýta
poslancov, či ideme do toho, aby sa mohli vykonať ďalšie potrebné úkony a mohli sme sa
pohnúť ďalej. Ing. Baracka povedal, že by bolo potrebné, aby sa urobila medzi ľuďmi osveta,
je potrebné osloviť miestnych podnikateľov, či by boli ochotní s touto menou pracovať. Ďalej
navrhol, aby Ing. Šmýkal ako iniciátor pripravil materiál – informácie ohľadom obecnej meny
a dotazník, ktorý by sa dal do každej domácnosti, aby sa občania mohli k tomuto vyjadriť.
Keď budú poslanci navštevovať domácnosti s dotazníkmi ohľadom PHSR, hneď by bolo
vhodné, aby im poskytli informácie s dotazníkom ohľadom obecnej meny. Starosta dal
o návrhu Ing. Baracku 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. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
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schvaľuje
osloviť miestnych podnikateľov a občanov obce s dotazníkom k zavedeniu obecnej meny
v Obci Rakovice.
7.4
Poslanec Radovan Bábik mal dotaz od viacerých občanov, či sa tento rok nebude konať
verejná schôdza občanov. V minulom roku po verejnej schôdzi sa poslanci zhodli na tom, že
by sa mala schôdza zvolávať aspoň každé 2 roky. Na poslednej verejnej schôdzi sa zúčastnilo
23 občanov, z toho bolo 5 poslancov, 1 starosta a 2 pracovníčky obecného úradu. Občania
pravdepodobne nemajú záujem, alebo nie sú nespokojní s prácou starostu, obecného
zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu, keď bola taká malá účasť. V novembri boli
voľby a v decembri sa menilo obecné zastupiteľstvo. Je teda potrebné zvolávať verejnú
schôdzu? Poslanci sa zhodli na tom, že zatiaľ nie.
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. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach
schvaľuje
v roku 2015 nezvolať verejnú schôdzu občanov.
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:

Radovan Bábik

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

Mgr. Romana Dalošová

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

Jarmila Chnápková

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

Dušan D a l o š
starosta obce

