Obec Raslavice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Raslavice, konaného dňa
16.08.2021 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – D. Baláž, V. Droblienka, P. Saloky, G.
Gdovin, P. Demo, J. Jarina, A. Lamanec, M. Rakoš – starosta obce, Š. Buranovský – prednosta
OcÚ, L. Paľová – hlavná ekonómka OcÚ, Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie o 19:00 h.

2. Ustanovenie pracovných funkcií
Starosta obce podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – D. Baláž, V. Droblienka Hlasovanie: za: 6
Mandátová komisia – P. Demo Hlasovanie: za: 6
Overovatelia zápisnice – P. Saloky, J. Jarina Hlasovanie: za: 4 zdržali sa: 2
Zapisovateľka – M. Duraková

3. Schválenie zverejneného programu
Starosta obce oboznámil prítomných s predloženým programom rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Ustanovenie pracovných funkcií
3. Schválenie zverejneného programu
4. Schválenie doplňujúceho-upraveného programu
5. Návrh VZN č. 2/2021 o výške poplatkov na stravovanie v jedálňach škôl
6. Schválenie projektových zámerov (MOPS, Opatrovateľská služba)
7. Schválenie zmlúv k projektom
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Niskač
9. Rozpočtové opatrenia č. 7/2021 a č. 8/2021

10. Čerpanie úveru
11. Správa zo zasadnutia finančnej komisie
12. Správa zo zasadnutia komisie verejného poriadku a životného prostredia
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

Hlasovanie: za: 6

4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu
M. Rakoš – starosta obce – prečítal doplnený program a vyzval prítomných k jeho možnému
ďalšiemu doplneniu.
(Nikto sa na doplnenie neprihlásil.)

1. Otvorenie zasadnutia
2. Ustanovenie pracovných funkcií
3. Schválenie zverejneného programu
4. Schválenie doplňujúceho-upraveného programu
5. Návrh VZN č. 2/2021 o výške poplatkov na stravovanie v jedálňach škôl
6. Schválenie projektových zámerov (MOPS, Opatrovateľská služba)
7. Schválenie zmlúv k projektom
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Niskač
9. Rozpočtové opatrenia č. 7/2021 a č. 8/2021
10. Čerpanie úveru
11. Správa zo zasadnutia finančnej komisie
12. Správa zo zasadnutia komisie verejného poriadku a životného prostredia
13. Rôzne
a) Memorandum o partnerstve a spolupráci s PSK
b) Odkúpenie pozemku na ulici Dujavská
c) Ponuka na spracovanie programu ochrany obce Raslavice pred lokálnymi záplavami,
zosuvmi, suchom, na ozdravenie klímy a rozvoja lokálnej ekonomiky obce
14. Diskusia
15. Záver
Hlasovanie: za: 6

Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6 ,t.j. 66,6 %, OZ je
uznášania schopné.
Uznesenie č. 47/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 6

Uznesenie č. 48/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 6

5. Návrh VZN č. 2/2021 o výške poplatkov na stravovanie v jedálňach škôl

M. Rakoš – starosta obce – vyzval prednostu OcÚ k vysvetleniu zmeny VZN.
Š. Buranovský – prednosta OcÚ – vysvetlil dôvod zmeny cenníka z 1,20€ na 1,30€.

Uznesenie č. 49/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 2/2021 o výške poplatkoch na stravovanie v jedálňach škôl

Hlasovanie: za: 6

6. Schválenie projektových zámerov (MOPS, Opatrovateľská služba)
M. Rakoš – starosta obce – vyzval p. Adamčákovu k vysvetleniu projektových zámerov.
Z. Adamčáková – projektová manažérka – vysvetlila tieto dva projektové zámery a podotkla,
že povinnou prílohou k žiadosti je aj doklad o schválení zámeru obecným zastupiteľstvom
a vydaním uznesenia.

(19:10 h. prišiel na zastupiteľstvo poslanec Gabriel Gdovin)

Duraková – soc. prac. OcÚ – na vyzvanie starostu oboznámila prítomných o dopyte po
opatrovateľskej službe v obci, o jej registrácii na PSK.
J. Jarina – V novom projekte MOPS by bolo dobré zlepšiť kontrolu nad pracovníkmi MOPS.
A. Lamamec – Za mňa, práca MOPS v obci bola neefektívna, za ich existencie došlo v obci aj
ku krádeži.
Z. Adamčáková – projektová manažérka – informovala prítomných o bežiacich aj plánovaných
projektoch v obci a ich stave.
M. Rakoš – starosta obce – zdôraznil akú celkovú hodnotu majú tieto projekty a na druhej strane
koľko v rámci spoluúčasti stoja obec.
P. Demo – K umelej tráve na ihrisko: Dotácia z PSK nám prišla?
M. Rakoš – starosta obce – Čakáme zatiaľ na druhé kolo.
V. Droblienka – Zdravotné stredisko, dosť nízke ceny. Sú overené a zdôvodnené?
M. Rakoš – starosta obce – Rokovali sme, malo by to tak byť, no dopredu sa to preveriť nedá.

Uznesenie č. 50/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP s názvom „Miestna občianska poriadková služba v Raslaviciach III“, kód
výzvy: OPLZ-PO8-2021-1;
obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s
platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce;
obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min.
5% z celkových oprávnených výdavkov,
obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré
vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 1 (p. Lamanec)

Uznesenie č. 51/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP s názvom „Opatrovateľská služba v obci Raslavice III“, kód výzvy:
OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01;
obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú v
súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce;
obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu
t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov,
obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov,
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie: za: 7

7. Schválenie zmlúv k projektom
M. Rakoš – starosta obce – Schválenie zmlúv OZ je povinné.

Uznesenie č. 52/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
oprávňuje
starostu obce ako štatutárneho zástupcu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane
prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v zmysle žiadosti o NFP č.
310020ACN8 „Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice“
Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 1 (A. Lamanec)

Uznesenie č. 53/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
oprávňuje
starostu obce ako štatutárneho zástupcu obce uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane
prípadných dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v zmysle žiadosti o NFP č.
302020AWQ7 s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice“

Hlasovanie: za: 7
Uznesenie č. 54/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
uzatvorenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác pre projekt „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Raslavice“, vysúťažený dodávateľ: INGSTAV SK s.r.o, Tallerova 4, 81102
Bratislava

Hlasovanie: za: 7
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Niskač
M. Rakoš – starosta obce – oboznámil prítomných s problémom na ulici lúčna, záujem
o odkúpenie časti pozemku od obce, pozemok sa nachádza oproti rodinnému domu cez cestu,
žiadatelia sa o tento pozemok doteraz starali. Otázka je, či obec to chce predať, alebo si to
nechať.
P. Saloky – Čo na to okolití susedia na pozemku za cestou?
G. Gdovin – Tie pozemky vlastnia úplne cudzí ľudia, ich vlastníkmi nie sú vlastníci rodinných
domov oproti cez cestu.
J. Jarina – Navrhujem, že odkúpenie neschvaľujeme, ale môžeme dať pozemok do dlhodobého
prenájmu na základe nájomnej zmluvy a ako parkovisko na auto to môžu naďalej používať.
A. Lamanec – Ja osobne som za predaj, je to malý kúsok, je to čisté riešenie.

Uznesenie č. 55/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) s c h v a ľ u j e
Predaj obecného pozemku p. Marošovi Niskačovi v katastrálnom území Vyšné Raslavice na
parcele CKN 627 o výmere 52m2
Hlasovanie: za: 4

proti: 3

b) u k l a d á
starostovi obce začať proces odpredaja pozemku CKN 627 o výmere 52 m2 v zmysle
ustanovení zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ a s cenou 5€ za
m2 pozemku.
Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 1(P.Saloky)

9. Rozpočtové opatrenia č. 7/2021 a č. 8/2021
M. Rakoš – starosta obce – vyzval ekonómku p. Paľovú, aby predniesla úpravu rozpočtu
a vysvetlila dané rozpočtové opatrenia.
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – prešla úpravu rozpočtu a predniesla návrh.

(21:30 h. odišiel z OZ poslanec A. Lamanec)

D. Baláž – Už sa niečo fakturovalo na synagógu?
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – Pozrieme sa.

Uznesenie č. 56/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) s c h v a ľ u je
rozpočtové opatrenie č. 7/2021
b) b e r i e n a v e d o m i e
rozpočtové opatrenie č. 8/2021

Hlasovanie: za: 4

zdržal sa: 1 (P. Saloky)

proti: 1 (D. Baláž)

10. Čerpanie úveru
M. Rakoš – starosta obce – poprosil stanovisko hlavnej kontrolórky obce.
Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka obce – zhrnula stanovisko a skonštatovala, že obec spĺňa
zákonné podmienky na čerpanie úveru v stanovenej výške.
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil v globále svoje fungovanie na pozícii starostu už druhé
volebné obdobie, s akým dlhom preberal vedenie obce na začiatku a ako ho znížil počas svojho
pôsobenia doteraz.
P. Demo – Keď zoberieme na budúci rok ešte ďalší úver ktorý je plánovaný cca 300 000€, bude
to už spolu 50% úverové zaťaženie obce.
D. Baláž – Ja som za to, aby bol spracovaný nejaký plán, lebo obecný podnik začal veľa prác,
má ich všetky rozrobené a nič nedokončené.

Uznesenie č. 57/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
b e r i e na v e d o m i e
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Raslavice k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania

Hlasovanie: za: 5

zdržal sa: 1 (D. Baláž)

L. Paľová – hlavná ekonómka obce – Plánuje sa čerpanie dlhodobého úveru vo výške
509 003€ a krátkodobeho úveru v sume 90 000€.

Uznesenie č. 58/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) schvaľuje prijatie investičného úveru vo výške 509 003,- EUR, na financovanie investičných
potrieb obce v rokoch 2021/2022, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu s
Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
b) schvaľuje prijatie úveru na financovanie projektu Rekonštrukcia židovskej synagógy vo
výške 90 000,- EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu s Dohodou
o vyplňovacom práve k blankozmenke.

Hlasovanie: za: 4

zdržal sa: 1 (P. Saloky)

proti: 1 (D. Baláž)

11. Správa zo zasadnutia finančnej komisie
J. Jarina – predniesol uznesenie zo zasadnutia finančnej komisie a komisia odporučila
predovšetkým rekonštrukciu a opravu niektorých miestnych komunikácii.
M. Rakoš – starosta obce – Oslovíme firmy, rozpočítame a určíme postup prác.

Uznesenie č. 59/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
správu zo zasadnutia finančnej komisie
Hlasovanie: za: 6

12. Správa zo zasadnutia komisie verejného poriadku a životného prostredia
P. Saloky – predniesol správu zo zasadnutia komisie verejného poriadku a životného prostredia
konaného 2.8.2021: oboznámil prítomných, že miestny jarok na Toplianskej ulici okolo kostola
sv. Trojice, ktorý ústi do potoka Hrabovec, priekopa na ulici Na kameni až k Hlavnej ulici
a kanál na ulici Vyšná po ústie do potoka Sekčov, sú zanesené a nevyčistené, ďalej poznamenal,
že by bolo dobré stanoviť kompetencie na riešenie občianskych sporov, oboznámil prítomných
s riešením sporu medzi rodinami Kohutová a Minariková, ohľadom pripojenia sa rodiny
Kohutovej na kanalizačnú prípojku, ktorá sa nachádza na pozemku rodiny Minarikovej, situácia
je podľa zistenia momentálne neriešiteľná, rodina Minariková je prístupná k riešeniu, ale iba za
podmienky, že budú splnené najprv ich viaceré oprávnené podmienky.
M. Rakoš – starosta obce – vyjadril sa k možnostiam vybavenia niektorých požiadaviek, je
nedostatok pracovnej sily na obci a je to predovšetkým z dôvodu pozastavených projektov
zamestnanosti prostredníctvom ÚP.

Uznesenie č. 60/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
správu zo zasadnutia komisie verejného poriadku a životného prostredia
Hlasovanie: za: 6

13. Rôzne
a) Memorandum o partnerstve a spolupráci s PSK
M. Rakoš – starosta obce – Bol zriadený nadačný fond PSK – vytvorenie zbierky ktorá by sa
za určitých podmienok použila pri rozličných katastrofach. Predniesol podmienky spolupráce
a vyzval poslancov aby rozhodli či sa do toho zapoja aj Raslavice.
J. Jarina – Zámer je to dobrý, takže ak sme správny hospodári, mali by sme myslieť aj na horšie
časy.

Uznesenie č. 61/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
vstup obce Raslavice do Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na riešenie
krízových situácii
Hlasovanie: za: 5

(V. Dorblienka nebol počas hlasovania prítomní v miestnosti)

b) Odkúpenie pozemku na ulici Dujavská
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil problémy súvisiace s domom a pozemkom na ulici
Dujavská. Otázka je, či by obec chcela odkúpiť pozemok od banky, vyzerá to, že podmienky
na odkúpenie sú výhodné, získame najprv od banky konkrétne podmienky a je dobré, aby som
ako starosta pri vyjednávaní podmienok z bankou mal nejaký podklad, že OZ ma poverilo na
jednanie s bankou v tejto veci.

Uznesenie č. 62/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
odporúča
starostovi obce získať informácie potrebné k možnému odkúpeniu pozemkov CKN 427
a CKN 428/1 na ul. Dujavská k. ú. Vyšné Raslavice
Hlasovanie: za: 6

c) Ponuka na spracovanie programu ochrany obce Raslavice pred lokálnymi záplavami,
zosuvmi, suchom, na ozdravenie klímy a rozvoja lokálnej ekonomiky obce
M. Rakoš – starosta obce – Už viacerí občania tlačili na obec aby riešila polder smerom na
Tročany, oslovili sme odborníka a poprosili o jeho stanovisko, či to má zmysel a ak nie, polder,
čo iné by pomohlo obci. Je tu ponuka manažmentu zachytávania vody, spracovanie projektu na
riešenie tohto problému do budúcnosti.
J. Jarina – Projekty robia tak, aby zadržiavanie vody donieslo aj výhody, napríklad vytvorenie
jazierok, je to aj na zatraktívnenie celého intravilánu obce.
P. Saloky – Celý ten princíp je veľká pomoc, ale týmito opatreniami sa porieši iba naša obec,
ale čo ostatné obce?
M. Rakoš – starosta obce – Je to výzva do budúcnosti. Je to odborník uznávaný aj v zahraničí.
Starosta vyzval poslanca J. Jarinu, aby dohodol s týmto odborníkom stretnutie.

Uznesenie č. 63/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie

informáciu starostu obce o možnosti spracovania „Programu ochrany obce Raslavice pred
lokálnymi záplavami, zosuvmi, suchom, na ozdravovanie klímy a rozvoja lokálnej ekonomiky
obce“
Hlasovanie: za: 6

14. Diskusia
V. Doblienka – Vrátim sa k čisteniu kanálov, bolo by dobré vypracovať harmonogram a či by
sa nemohli niektorí títo pracovníci zberného dvora podieľať aj na čistení kanálov v obci
a taktiež zvážiť, či sa nám oplatí robiť triedený zber aj iným obciam.
P. Saloky – Dávam návrh: poslanecký prieskum v priestoroch nad bazénom a taktiež prejsť
všetky faktúry súvisiace s rekonštrukciou bazéna a priestorov nad bazénom.
V. Droblienka – Bolo by dobré aby sme dodržali systém, že keď budem potrebovať náhle
nepredpokladanú investíciu, napríklad 30 000€, nenavyšovať úver, ale škrtnúť ich niekde inde
a určiť prioritu.
D. Baláž – vyzdvihol divadelná súbor Na skok a jeho úspechy, taktiež spomenul aj mladého
občana obce Raslavice Mateja Čverhu, ktorý sa zúčastnil MS v šípkach v Nových Zámkoch
a získal 2. miesto.

15. Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /23:35 h./.

V Raslaviciach dňa 16.08.2021

Zapísala: Mgr. M. Duraková

Overovatelia zápisnice: J. Jarina

Starosta obce:

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

P. Saloky

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

Marek Rakoš

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

