Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach konaného
dňa 28.4.2017 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny - Zuzana Remetová, Vladimír Pavel, Peter Demo,
Peter Biroš, Vladimír Droblienka, Marek Rakoš – starosta obce, Peter Paľa – prednosta OcÚ,
Peter Marcin – ekonóm, Ľ. Kopčáková - kontrolór obce. Gabriela Gabužďová, Alžbeta
Hudačová, Gabriel Balšaj, Jozef Jarina – ospravedlnené.
Marek Rakoš, starosta obce – privítal prítomných a podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – V. Droblienka, P. Biroš. Hlasovanie: 4 za, 1 sa zdržal.
Mandátová komisia – P. Demo. Hlasovanie: všetci za.
Overovatelia zápisnice – V. Pavel, Z. Remetová. Hlasovanie: všetci za.
Zapisovateľ – P. Marcin
Po ustanovení pracovných komisií starosta obce oboznámil prítomných s programom rokovania:
Úprava rozpočtu na rok 2017
Poplatok obce za vypúšťanie znečisťujúcich látok z ČOV do vodného toku
Informácia o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom
Zásady krátkodobého prenajímania majetku Obce Raslavice v správe Základnej školy
v Raslaviciach - doplnenie
5. Komunitný plán sociálnych služieb
6. Zásady hospodárenia s majetkom
7. Žiadosť o odpredaj pozemkov s ohľadom na osobitný zreteľ – manž. Kuchcikovi.
8. Odkúpenie pozemkov CKN 797/3 – 233 m2 – časť novej komunikácie – pokračovanie ul. Na
Kameni, CKN 821/5 – časť pozemku pod parkoviskom pri MŠ, CKN 251/2 – 1 m2 pod
Domom smútku
9. Zámer sprístupnenia hrabovej aleje pre verejnosť
10. Vzdanie sa odmeny členky komisie OZ
11. Rôzne
Doplnenie bodu rôzne o:
12. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ
13. Zloženie sľubu nového poslanca
14. Žiadosť CFT Academy o dotáciu vo výške 500,- EUR
15. Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality vzdelávacích
procesov v ZŠ Raslavice realizovaného v rámci výzvy s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13“.
1.
2.
3.
4.

P. Biroš – žiadal doplniť program – bod „Rôzne“ - o elektrifikáciu cintorínu - osvetlenie.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 5, t.j. 55,55 %. OZ je
uznášaniaschopné.
Uznesenie: OZ schvaľuje program zastupiteľstva s doplnením.
Hlasovanie: všetci za.
Starosta obce – navrhol, aby boli ako prvé 2 body programu prerokované vzdanie sa mandátu
poslanca OZ a zloženie sľubu nového poslanca. Poslanci súhlasili.

1.Vzdanie sa mandátu poslanca OZ – G. Gabužďová (pôvodne bod č.12)
Starosta obce – informoval o písomnej informácii o vzdaní sa mandátu poslanca OZ.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva p. Mgr. Gabrielou Gabužďovou.
Hlasovanie: všetci za.
2./ Zloženie sľubu nového poslanca /pôvodne bod č.13/
Starosta obce – informoval, že p. S. Sabol informoval písomne o vzdaní sa mandátu poslanca
a tiež aj p. D. Žolták zo zdravotných dôvodov sa vzdal mandátu poslanca.
Prednosta OcÚ – prečítal písomné doklady o vzdaní sa mandátu poslanca p. D. Žoltáka a p. S.
Sabola.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva náhradníkom p. Slavomírom Sabolom.
Hlasovanie: všetci za.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva náhradníkom p. Dušanom Žoltákom.
Hlasovanie: všetci za.
Starosta obce – informoval, že p. Jaroslav Herstek ako ďalší náhradník prijal funkciu poslanca
OZ a vyzval p. Hersteka, aby sa vyjadril, či prijíma funkciu poslanca OZ.
J. Herstek – prečítal sľub poslanca a potvrdil prijatie funkcie poslanca.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že na uprázdnený mandát poslanca OZ nastupuje
ako náhradník Jaroslav Herstek, ktorý dňa 28.4.2017 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva v Raslaviciach.
Hlasovanie: všetci za.
Mandátová komisia – p. P. Demo predniesol správ mandátovej komisie nasledovne: z celkového
počtu 9 poslancov je prítomných 6, t.j. 66,66 %. Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
3. Úprava rozpočtu na rok 2017 (pôvodne bod 1.)
Starosta obce – informoval o návrhu na úpravu rozpočtu. Vyzval na otázky na P. Marcina a Ľ.
Kopčákovú.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Raslavice na rok 2017
v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: za 5 – poslanci, 1 – dočasne neprítomný.

4. Poplatok obce za vypúšťanie znečisťujúcich látok z ČOV do vodného toku (pôvodne bod
2.)
Starosta obce – informoval o výmere na poplatok za vypúšťanie znečisťujúcich látok z ČOV do
vodného toku za rok 2016 vo výške 8 511,87 Eur. Starosta informoval, že správca ČOV
poukazuje na vypúšťanie splaškových vôd od hospodárskych zvierat do kanalizácie. Tiež
informoval o úpravách, ktoré sa už realizovali, budú sa realizovať a aké opatrenia sa prijímajú na
riešenie tejto situácie. Dôležité je, aby občania nevypúšťali splaškové vody od hospodárskych
zvierat do kanalizácie, pripraví sa článok do Raslavického občasníka. Starosta informoval
o situácii s napojenosťou domácností a firiem do kanalizačnej siete. Zostáva cca. 90 domácností,
z toho cca. 30-40 nie je technicky možné momentálne napojiť. Pripojených je 450 subjektov.
Informoval aj o možnosti zvýšenia ceny poplatkov za stočné v budúcom roku v prípade, ak budú
pretrvávať tieto problémy a občania nebudú rešpektovať pravidlá prevádzkovania kanalizačnej
siete.
P. Biroš – dal otázku, či firma nemá povinnosť spoluúčasti na poplatku za vypúšťanie
znečisťujúcich látok z ČOV.
Starosta obce – firma W-Control prevádzkuje ČOV od 1.10.2016 a poplatok je za celý rok 2016,
takže firma nemôže znášať poplatok za obdobie, kedy neprevádzkovala ČOV a za
nedisciplinovanosť občanov.
P. Biroš – vyjadril sa, aby Obecný úrad pristúpil k sankcionovaniu domácností, ktoré sa nechcú
pripojiť a riešiť v rámci zákona.
Z. Remetová – vyjadrila sa, aby Obecný úrad postupoval v zmysle vyššie uvedeného.
P. Biroš – vyzval Obecný úrad, aby postupoval podľa platného VZN a vyžadoval doklady od
domácností o likvidácii splaškových vôd.
J. Herstek – spýtal sa, či ČOV je technicky spôsobilá, aby mohla zvládnuť celú obec.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informáciu starostu obce o poplatku za
vypúšťanie znečisťujúcich látok z ČOV do vodného toku.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úrad postupovať voči nepripojeným na
verejnú kanalizáciu v zmysle platného VZN obce Raslavice o prevádzkovaní kanalizácie.
Hlasovanie: všetci za.

5. Informácia o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom (pôvodne bod 3.)
Prednosta OcÚ – informoval OZ o prieskume nakladania s komunálnym odpadom, spočítavaní
počtu vyvážaných KUKA nádob s počtom osôb, za koľko sa platí. V 80 prípadoch domácností
využívajú domácnosti viac KUKA nádob ako majú nárok podľa platného VZN a počtu
obyvateľov. Tieto zistenia boli prednesené na rokovaní komisie životného prostredia.
V. Droblienka – informoval o rokovaní komisie životného prostredia 25.4.2017. Prezentoval
návrhy komisie – dávať domácnostiam nálepku, ktorou by domácnosť označila KUKA nádobu,
ktorá by bola domácnostiam vyvážaná. Druhá možnosť by bola, aby domácnosti mali možnosť si
zaplatiť poplatok 3,- eur za vývoz ďalšej KUKA nádoby nad limit vo VZN. Komisia tiež
odporučila znížiť poplatok za vývoz KUKA nádoby pre podnikateľov na 3,- EUR za vývoz. Tiež
odporučila nainštalovať 4 fotopasce na eliminovanie čiernych skládok. Ďalším návrhom je
zriadenie SMS brány, aby občanom mohli byť zasielané SMS oznamy.
Starosta obce – informoval o príprave SMS brány pre občanov v súvislosti s novou web stránkou
obce.
V. Droblienka – dodal, že navrhujú, aby zmeny boli platné od 1.1.2018.

P. Biroš – spýtal sa, koľko stála nová web stránka
P. Paľa – vysvetlil výhody novej web stránky, možnosť prístupu viacerého počtu zadávateľov
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie informáciu prednostu obecného úradu o nakladaní so zmesovým
komunálnym odpad
B. berie na vedomie správu Komisie verejného poriadku a životného prostredia.
C. ukladá obecnému úradu spracovať návrh zmeny VZN o poplatkoch za komunálne odpady so
zapracovaním zmien navrhovaných komisiou verejného poriadku a životného prostredia
s termínom do 31.10.2017 a účinnosťou od 1.1.2018.
D. ukladá Obecnému úradu osadiť v miestach tvorby nelegálnych skládok 4 fotopasce v termíne
do 31.8.2017.
Hlasovanie: všetci za.
6. Zásady krátkodobého prenajímania majetku Obce Raslavice v správe Základnej školy v
Raslaviciach – doplnenie (pôvodne bod 4.)
Starosta obce oboznámil prítomných s doplnením zásad krátkodobého prenajímania majetku
Obce Raslavice v správe ZŠ.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady krátkodobého prenajímania majetku Obce
Raslavice v správe Základnej školy v Raslaviciach.
Hlasovanie: všetci za.
7. Komunitný plán sociálnych služieb (pôvodne bod 5.)
Prednosta OcÚ – informoval o povinnosti mať vypracovaný takýto dokument. Návrh bol
poslancom zaslaný mailom a bol zverejnený na internetovej stránke obce. Prednosta predstavil
tento dokument, jeho jednotlivé časti.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Raslavice
na roky 2017-2022.
Hlasovanie: za -5, zdržal sa - 1
8. Zásady hospodárenia s majetkom (pôvodne bod 6.)
Starosta obce - predniesol návrh zásad hospodárenia s majetkom obce.
Prednosta obce – informuje o pripomienkach právničky k návrhu zásad hospodárenia
s majetkom obce.
Ľ. Kopčáková - informovala o nemožnosti poskytovania pôžičiek z rozpočtu obce Raslavice

Starosta obce – argumentoval kvalifikovanosťou právničky a možnosťou v iných obciach.
P. Biroš – navrhoval zrušiť možnosť schváliť výpožičku občanovi starostom obce bez
akéhokoľvek limitu
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Raslavice
v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: všetci za.
9. Žiadosť o odpredaj pozemkov s ohľadom na osobitný zreteľ – manž. Kuchcikoví
(pôvodne bod 7.)
Starosta obce – obci bola doručená žiadosť manželov Kuchcikových o odpredaj pozemku.
Prednosta – informoval o spôsobe nadobudnutia predmetného pozemku.
Starosta obce – informoval o odpredajoch v minulosti za cenu 1,- EUR
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje žiadosť Heleny Kuchcikovej o odpredaj vlastníckeho podielu obce Raslavice na
parcele CKN 621, k.ú. Vyšné Raslavice.
B. odporúča Starostovi obce začať proces odpredaja ¼ podielu obce na pozemku CKN 621, k.ú.
Vyšné Raslavice v zmysle ustanovení zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s ohľadom na
osobitný zreteľ a s cenou 1 € za m2 pozemku.
Hlasovanie: všetci za.
10. Odkúpenie pozemkov CKN 797/3 – 233 m2 – časť novej komunikácie – pokračovanie
ul. Na Kameni, CKN 821/5 – časť pozemku pod parkoviskom pri MŠ, CKN 251/2 – 1m2
pod Domom smútku (pôvodne bod 8.)
A. CKN 797/3
Prednosta OcÚ – informoval o odkúpení polovice pozemku CKN 797/3 na miestnu
komunikáciu ul. Na Kameni
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie vlastníckeho podielu v parcele CKN
737/3, k.ú. Vyšné Raslavice o výmere 233 m2 pod budúcu miestnu komunikáciu – pokračovanie
ul. Na Kameni a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy s vlastníčkou predmetného vlastníckeho
podielu Boženou Labudovou, rod. Matisovou za cenu 1 € / m2.
Hlasovanie: všetci za.
B. CKN 251/2
Prednosta OcÚ – informoval o odkúpení pozemku CKN 251/2 vo výmere 1m2 pod budovou
Domu nádeje.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku CKN 251/2, k.ú. Vyšné
Raslavice o výmere 1 m2 pod Domom smútku a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy s
predmetnými vlastníkmi za cenu 1 € / m2.

Hlasovanie: všetci za.
C. Cintorín Vyšné Raslavice
Starosta obce – informoval o situácii s odkupovaním pozemkov v areáli cintorína vo Vyšných
Raslaviciach. Podal správu o tom, že sú občania, ktorí sú ochotní odpredať pozemky v areáli
cintorína vo Vyšných Raslaviciach za cenu 1,- EUR/1m2, ale sú aj takí vlastníci, ktorí požadujú
oveľa vyššiu cenu, ktorú starosta nie je ochotný akceptovať.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov pod Cintorínom vo Vyšných
Raslaviciach a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými vlastníkmi za cenu 1 € / m2.
Hlasovanie: všetci za.
D. Rozšírenie MK nad ŽSR
Starosta obce – informoval o odkúpení pozemku na rozšírení ulice nad Železničnou stanicou.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku pod budúcu miestnu
komunikáciu – rozšírenie MK nad ŽSR v zmysle geometrického plánu č. 37119192-35/2017,
spracovaného Beátou Tarcalovou a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými vlastníkmi
za cenu 1 € / m2.
Hlasovanie: všetci za.
E. CKN 821/5
Starosta obce – informoval o parcele CKN 821/5 pod chodníkom pri parkovisku pri Materskej
škole na Toplianskej ul.
P. Biroš – navrhol do budúcnosti pripraviť uznesenie, ktorým by sa stanovil limit pre
odkupovanie pozemkov v maximálnej sume do 1,- EUR.
Starosta obce – súhlasil s návrhom a preverí takéto uznesenie z legislatívneho hľadiska.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie parcely EKN 92/13, k.ú. Nižné Raslavice
pod miestnou komunikáciou Ku amfiteátru a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými
vlastníkmi za cenu 1 € / m2.
Hlasovanie: všetci za.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemku CKN 821/5, k.ú Nižné
Raslavice pod časťou parkoviska pri MŠ, Toplianska 152 v zmysle geometrického plánu č.
37119192-11/2017, spracovaného Beátou Tarcalovou a podpísanie kúpnopredajnej zmluvy s
vlastníčkou Máriou Horoščákovou za cenu 1 € / m2.
Hlasovanie: všetci za.
11. Zámer sprístupnenia hrabovej aleje pre verejnosť (pôvodný bod 9.)
Starosta obce – oboznámil prítomných so zámerom sprístupnenia hrabovej aleje v areáli
Materskej školy na Alejovej ulici pre verejnosť. Informoval o čiastočnom oreze tejto aleje,
starostlivosti o túto lokalitu, prebiehajúcom dedičskom konaní u vlastníkov pozemkov rod.
Maršalových a zámere v tejto lokalite.

P. Biroš – vyjadril sa za dlhodobý prenájom celej záhrady v areáli kaštieľa a jednanie
s vlastníkmi.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer sprístupnenia hrabovej aleje pre verejnosť
spojenú s vytvorením oddychovej zóny v parku pri Dolnom kaštieli.
Hlasovanie: všetci za.
12. Vzdanie sa odmeny členky komisie OZ (pôvodný bod 10.)
Starosta obce – oboznámil prítomných so vzdaním sa odmeny členky komisie OZ p. Kornélie
Liščinskej.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa odmeny členky komisie kultúry
a športu OZ Kornélie Liščinskej.
Hlasovanie: všetci za.
13. Predloženie žiadosti o NFP (pôvodný bod 15.)
Prednosta obce – informoval o výzve na zapojenie sa do projektu „Zvýšenie kvality
vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice“ na vybavenie jednotlivých učební v ZŠ. Opísal obsah
žiadosti, materiálne vybavenie a samotný prínos v prípade úspešnosti. Taktiež informoval
o celkovej výške žiadaného finančného príspevku a výške spolufinancovania zo strany obce.
Uznesenie:
A. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu
„Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice realizovaného v rámci výzvy s
kódom IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce;
B. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci;
C. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci tj.
9 898€ z celkových oprávnených výdavkov tj. 197 960€;
D. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: všetci za.
14. Schválenie limitu kontokorentného úveru (pôvodný bod 11.)
Starosta obce – oboznámil prítomných s výškou kontokorentného úveru doteraz 160 000,- EUR
a navrhovanou výškou 150 000,- EUR. Tiež informoval o len nepatrnom využívaní tohto
kontokorentného úveru.
P. Marcin – informoval o výške aktuálne čerpaného kontokorentného úveru a výške úrokov.

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie kontokorentného úveru vo výške 150 000,00
EUR, ktorý bude zabezpečený blankozmenkou obce spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k
blankozmenke a ktorý bude použitý na financovanie prevádzkových potrieb obce.
Hlasovanie: všetci za.
15. Žiadosť CFT Academy o dotáciu vo výške 500,- EUR (pôvodný bod 14.)
Starosta obce – oboznámil prítomných o žiadosti a doplnení žiadosti zo strany CFT Academy –
p. Herstek, dokladoval odbornosť trénerov, absolvovanie stáží.
P. Demo – vyjadril podporu a navrhol schválenie žiadosti vo výške 500,- EUR.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie vo výške 500,- EUR CFT
Akademii na činnosť do konca roka 2017.
Hlasovanie: všetci za.
16. Žiadosť o elektrifikáciu cintorína - osvetlenie
Starosta obce – oboznámil prítomných s požiadavkou p. P. Biroša na osvetlenie cintorínov.
P. Biroš – vysvetlil postupnosť, pripraviť projekt, využiť staré svetlá, aby sa zrealizovalo
osvetlenie cintorínov v obci.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu obstarať projekt osvetlenia
cintorínov, vrátane rozpočtu v termíne do 31.8.2017.
Hlasovanie: všetci za.
Keďže program zasadnutia bol vyčerpaný, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil /21.56/.
V Raslaviciach, dňa: 28.4.2017
Zapísal: Ing. Peter Marcin
Overovatelia zápisnice: V. Pavel
Z. Remetová
Starosta obce:

Marek Rakoš, v.r.
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