Obec Raslavice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Raslavice, konaného dňa
23.10.2020 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – D. Baláž, V. Droblienka, P. Saloky, J. Jarina,
A. Hudáčová, G. Gdovin, M. Rakoš – starosta obce, Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka, L.
Paľová – hlavná ekonómka, Š. Buranovský

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 – V. Droblienka, P. Saloky Hlasovanie: za: 4, zdržal sa hlasovania: 2
Mandátová komisia – G.Gdovin Hlasovanie: za: 6
Overovatelia zápisnice – J. Jarina, D. Baláž Hlasovanie: za: 4, zdržal sa hlasovania: 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. Znalecké posudky a odsúhlasenie ručenia pre ŠFRB
6. Zmeny a doplnky č. 1/2020 územného plánu obce Raslavice
7. Schválenie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR - Vybudovanie verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc
8. Rôzne

9. Záver

Hlasovanie: za: 6

4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu
M. Rakoš – starosta obce – Oboznámil prítomných s upraveným programom rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Ustanovenie pracovných funkcií
3. Schválenie zverejneného programu
4. Schválenie doplňujúceho-upraveného programu
5. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 9 a č. 10
6. Stanovisko HK obce Raslavice o dodržaní podmienok na možnosť prijatia návratných
zdrojov financovania
7. Znalecké posudky a odsúhlasenie ručenia pre ŠFRB
8. Zmeny a doplnky č. 1/2020 územného plánu obce Raslavice
9. Schválenie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR - Vybudovanie verejne prístupných
elektrických nabíjacích staníc
10. Rôzne
11. Záver
Hlasovanie: za: 6
Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6 ,t.j. 66,6 %, OZ je
uznášania schopné.
Uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 6

Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 6

5. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.9 a č.10
M. Rakoš – starosta obce – vyzval ekonómku Mgr. Lenku Paľovú aby predniesla hlavné zmeny.
L. Paľová – hlavná ekonómka – predniesla hlavné zmeny v úprave rozpočte č. 9 a č. 10
k 23.10.2020.
M. Rakoš – starosta obce – veľké pohyby ešte širšie opísal a odôvodnil zmeny v rozpočte.
J. Jarina – reagoval na starostove vyjadrenie a vyjadril sa k chodníku ku cintorínu v Nižných
Raslaviciach, že bude po tabuľu obce, ale keďže sa ráta už aj s Lopuchovskou ulicou, bolo by
dobré ho potiahnuť až tam.
M. Rakoš – starosta obce – ráta sa aj s tým, ale zatiaľ riešime chodník po tabuľu, pokračovanie
výstavby bude až v ďalšej fáze a možno sa spraví na druhej strane cesty, v hornej časti sme už
s policajtami uvažovali aj o zastávkovom pruhu.
P. Saloky – v rozpočte treba upraviť: nie ulica Hájová, ale ulica Široká.

Uznesenie č. 56/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 9 a č. 10

Hlasovanie: za: 6

6. Stanovisko HK obce Raslavice o dodržaní podmienok na možnosť prijatia
návratných zdrojov financovania
M. Rakoš – starosta obce – vyzval kontrolórku k predneseniu stanoviska.
Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka – predniesla svoje stanovisko.

Uznesenie č. 57/2020
berie na vedomie
Stanovisko HK obce Raslavice o dodržaní podmienok na možnosť prijatia návratných zdrojov
financovania

Hlasovanie: za: 6

7. Znalecké posudky a odsúhlasenie ručenia pre ŠFRB
M. Rakoš – starosta obce – opísal problematiku, nanovo sa musí schváliť ručenie a urobiť
nové znalecké posudky (KC, budova Mediky, nájomné byty), je to lacnejšie ako banková
zábezpeka a je to už posledná podmienka pre schválenie úveru na výstavbu.
J. Jarina – pridajme hneď aj schválenie, aby v prípade potreby sa ručilo aj postupným
zakladaním financovanej nehnuteľnosti.

Uznesenie č. 58/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
upravuje
Uznesenie č. 9/2020 zo dňa 27.02.2020 v bode 16 takto:
16. Súhlas so zabezpečením záväzku voči ŠFRB nehnuteľnosťou:
1. budova a pozemky Multifunkčné centrum, znalecký posudok č. 16/2020 všeobecná
hodnota nehnuteľnosti zaokrúhlená 273 000,- €
2. budova a pozemky Hlavný sklad, znalecký posudok č. 15/2020, všeobecná hodnota
nehnuteľnosti zaokrúhlená 333 000,- €
3. nájomné byty ul. Vyšná 309, byt č. 2, 3 a nebytový priestor,
Vyšná 310, byt č. 4, 3, 2 a nebytový priestor,
znalecký posudok č. 60/2020, všeobecná hodnota nehnuteľnosti zaokrúhlená
180 000,- €
4. v prípade potreby aj s postupným zakladaním financovanej nehnuteľnosti
Hlasovanie: za: 6

8. Zmeny a doplnky č. 1/2020 územného plánu obce Raslavice
M. Rakoš – starosta obce – ide čisto o žiadosť firmy Liana Golf na rozšírenie prevádzky, sám
majiteľ si požiadal zaplatiť len proces, stačí už len odsúhlasiť túto zmenu aby sa dala zapísať,
susedské vzťahy a ich vysporiadanie boli vyriešené pred konaním.

Uznesenie č. 59/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
uznáša

sa na znení

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Raslavice

Hlasovanie: za: 6

Uznesenie č. 60/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach podľa §11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 zb. v zn. neskorších predpisov / ďalej len zákon o obecnom zriadení /a § 26 ods. 3
a §27 ods. 3 stavebného zákona č. 50/1976 v platnom znení / ďalej len stavebný zákon /:
1. berie na vedomie
1.1. Správu – informáciu o postupe obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov č. 1/2020
ÚPN- O Raslavice
1.2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 1/2020.
1.3. Výsledok preskúmania Zmien a doplnkov č. 1/2020 ÚPN-O Raslavice podľa §25
stavebného zákona Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa
.9.10.2020
č. .OU-PO-OVBP1-2020/045673-003 ako príslušným orgánom územného
plánovania
2. súhlasí
2.1. s vyhodnotením všetkých stanovísk a pripomienok a s návrhom na rozhodnutie
o námietkach a pripomienkach k Zmenám a doplnkom č. 1/2020 , ÚPN-O
3. schvaľuje
3.1. v súlade s § 11 ods. 4 písm. c/ zákona o obecnom zriadení , Zmeny a doplnky č. 1/2020
ÚPN-O Raslavice vypracované Ateliérom URBEKO – Ing. arch. Vladimírom Ligusom
.

Počet prítomných poslancov : 6

hlasovali :

za 6

proti 0 zdržali sa 0

3.2. v súlade s § 11 ods. 4 písm. g/ zákona o obecnom zriadení ,Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Počet prítomných poslancov : 6

hlasovali :

za 6

proti 0 zdržali sa 0

4. žiada starostu obce prostredníctvom poverenej osoby
4.1. zverejniť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 1/2020 ÚPN-O , v zmysle § 27 ods. 4
stavebného zákona a to :
a) vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým
spôsobom
b) doručením dotknutým orgánom
zodpovedný: Eva Markušová

termín: do 30 dní

4.2. označiť Zmeny a doplnky č. 1/2020 ÚPN-O v zmysle § 28 ods. 1 stavebného zákona
schvaľovacou doložkou
zodpovedný : Eva Markušová

termín : do 30 dní

4.3. uložiť Zmeny a doplnky č. 1/2020 ÚPN-O , v zmysle §28 ods. 3 stavebného zákona
na týchto miestach:
a) na obci -obecnom úrade v Raslaviciach
b) na stavebnom úrade v Raslaviciach
c) na Okresnom úrade v Prešove , odbore výstavby a bytovej politiky .
zodpovedný : Eva Markušová

termín : do 30 dní

4.4. vyhotoviť registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou
uznesenia o schválení doručiť na Ministerstvo dopravy a výstavby ,,sekcia výstavby ,
odbor územného plánovania, Námestie slobody 6 , 810 05 Bratislava .
zodpovedný: Eva Markušová

termín: do 3 mesiacov

Hlasovanie: za: 6

9. Schválenie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR - Vybudovanie
verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
Š. Buranovský – vysvetlil túto dotáciu, jej účel a využitie po realizácii.
M. Rakoš – starosta obce – bude to nabíjačka pre elektromobily, ale dali sme aj požiadavku na
nabíjanie elektrobicyklov.
J. Jarina – nabíjacia stanica bude nízkeho výkonu, mala by postačovať iba na krátky čas nabitia,
napríklad počas nakupovania, tak cca 30 minút.
D. Baláž – V správe by to mala obec?

Š. Buranovský – V správe by to mala spoločnosť, ktorá to zriadi.
D. Baláž – tak potom to môže priniesť obci zisk.

Uznesenie č. 61/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
podanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy MH SR z 2.9.2020:
Kód výzvy:

č.: 11378/2020-4210-52028

Názov projektu:

Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice Raslavice

Schválená výška spolufinancovania projektu je 263,17 €, t. j. 5% oprávnených nákladov
z dotácie na zriadenie nabíjacej stanice.

Hlasovanie: za: 6

10. Rôzne
V. Droblienka – ZUŠ keď funguje dištančne, či sa nebudú znižovať poplatky za vyučovanie.
M. Rakoš – starosta obce – aj keď vyučovanie prebieha dištančne, malo by sa platiť, ale keď
ZUŠ nevykonáva činnosť v niektorom odbore, mohli by zrušiť poplatky.
D. Baláž – ZUŠ s týmito peniazmi ráta, idú na dofinancovanie miezd učiteľov a tí pracujú,
vyučovací proces prebieha, aj keď je dištančný.
J. Jarina – vo VZN by bolo dobré zohľadniť aj takú situáciu, ako je teraz – Korona.
D. Baláž – treba to prebrať s riaditeľom ZUŠ aj to ak je niekto nespokojní s touto formou
vyučovania a s vyučujúcim.
M. Rakoš – starosta obce – treba pripraviť na ďalšie zastupiteľstvo návrh, ak daná situácia bude
trvať dlhšie.
P. Saloky – ja pripomínam CVČ – poplatky počas uzatvorenia školy.
D. Baláž – keď sa futbal do konca roka nebude hrať, nemusíme čerpať pridelené navýšené
prostriedky.

11. Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /21:25 h./.

V Raslaviciach dňa 23.10.2020

Zapísala: Mgr. M. Duraková

Overovatelia zápisnice: J. Jarina

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

D. Baláž

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

Marek Rakoš

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

Starosta obce:

