Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach, ktoré sa uskutočnilo
07.06.2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – V. Pavel,
P. Demo,
J. Jarina,
P. Biroš, A. Hudačová, M. Rakoš – Starosta obce, P. Hudák – prednosta OcÚ, E. Markušová
–stavebná agenda.
Starosta obce privítal prítomných a podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – A. Hudačová, J. Jarina. Hlasovanie: 3 za, 2 sa hlasovania zdržali.
Mandátová komisia – P. Demo. Hlasovanie: všetci za.
Overovatelia zápisnice – V. Pavel, P. Biroš. Hlasovanie: 4 za, 1 sa zdržal.
Zapisovateľka – M. Duraková
Po ustanovení pracovných komisií Starosta obce oboznámil prítomných s programom
rokovania:
1. Spolufinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti –
Raslavice“.
2. Predloženie žiadosti o spolufinancovanie projektu „Dobudovanie systému
triedeného zberu v obci Raslavice“.
3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vytvorenie Centrum
sociálnych služieb.
4. Pripomienky k územnému plánu obce Raslavice.
5. Návrh zmluvy o odkúpení pozemkov pod chodníkom na ulici Toplianskej.
6. Zvýšenie ceny stravného v školských jedálňach v obci Raslavice.
7. Rôzne
Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 5, t.j. 55,5 %, OZ je
uznášaniaschopné.
Uznesenie: OZ schvaľuje program rokovania OZ s doplnením.
Hlasovanie: všetci za.
1. Spolufinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti –
Raslavice“.
Starosta obce – Pripravuje sa podrobný projekt, komunikácia s lekármi pokračuje, zdravotné
stredisko potrebuje rekonštrukciu a to predovšetkým zvnútra, vynovenie čakárni, ambulancii,
WC, výťah a pod.
A. Hudáčová – ako lekár pôsobiaci v zdravotnom stredisku potvrdzujem, že rekonštrukcia je už
naozaj potrebná.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
spolufinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Raslavice“ vo
výške 5% celkových oprávnených nákladov projektu, max. vo výške 45 000,- EUR v rámci
výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8.

B.) schvaľuje
systém financovania projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Raslavice“
nasledovne: nenávratný finančný príspevok vo výške 85% celkových oprávnených nákladov
projektu (EFRR), nenávratný finančný príspevok vo výške 10% celkových oprávnených
nákladov projektu (ŠR) a vlastné zdroje žiadateľa vo výške 5% celkových oprávnených
nákladov projektu.
Hlasovanie: všetci za.
2. Predloženie žiadosti o spolufinancovanie projektu „Budovanie systému triedeného
zberu v obci Raslavice
Starosta obce – Na zbernom dvore nemáme prispôsobené podmienky na skladovanie všetkých
druhov odpadov (šatstvo, stavebný odpad, oleje). Toto zatiaľ nemôžeme separovať a všetko to
ide do komunálneho odpadu. Chceme zakúpiť váhu na zberný dvor, zaobstarať ešte jeden
traktor s čelným nakladačom a zrekonštruovať WC – to všetko sú oprávnené náklady. V obci
by sa mali vybudovať tri kontajnerové stojiská, mali by byť zatvorené a zastrešené. Je tento
zámer pre obec potrebný, alebo nie? – otázka na poslancov. Do eurofondových výziev má
zmysel ísť.
J. Jarina – Rozprávalo sa aj o rozšírení priestorov, ráta sa v rozpočte tohto projektu aj
s odkúpením pozemkov?
Starosta obce – Áno, ráta sa s rozšírením priestoru, ale pozemky okolo sú obecné.
Prednosta OcÚ – odpad je v dnešnej dobe biznis, preto sa oplatí to toho investovať.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na správcovský orgán, pričom ciele
projektu „Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice“ sú v súlade s platným
Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Raslavice a platným územným plánom.
B.) schvaľuje
zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5% z celkových oprávnených
výdavkov
C.) schvaľuje
zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi
celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu žiadosti
o nenávratný finančný príspevok: Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice“
s kódom výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1.
Hlasovanie: všetci za.
3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vytvorenie Centrum
sociálnych služieb
Starosta obce – čakali sme na túto výzvu. Na tomto zámere sa intenzívne pracuje, do konca
júna sa má uzavrieť, ale možno ani to ešte nie je posledná varianta. Uvažovali sme so
zariadením do 40 klientov, ale táto výzva je maximálne do 12 klientov. Domov by mal podľa
zámeru vychádzať na 500 000,- EUR, z toho 5% spolufinancovanie obcou. Vybudovanie
takéhoto zariadenia môže podporiť aj zamestnanosť v obci.
J. Jarina – Žiadosť je iba na projektový zámer?

Starosta obce – Áno, ale už musíme vedieť aj výšku finančných prostriedkov na výstavbu.
Samozrejme, budeme ešte ďalej prednášať tento zámer a rokovať o ňom. Do tejto výzvy stačí
iba štúdia, projekt s celkovým rozpočtom zatiaľ nepotrebujeme a predbežné škice máme
pripravené.
P. Biroš – schváľme to teraz v takej podobe, v akej to je.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
zapojenie sa do výzvy na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových
a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.
B.) schvaľuje
spolufinancovanie projektu „Centrum sociálnej starostlivosti – Raslavice“ vo výške 5%
celkových oprávnených nákladov projektu, max. vo výške 24 222,- EUR v rámci výzvy na
predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.
C./ schvaľuje
systém financovania projektu „Centrum sociálnej starostlivosti – Raslavice“ nasledovne:
nenávratný finančný príspevok vo výške 85% celkových oprávnených nákladov projektu
(EFRR), nenávratný finančný príspevok vo výške 10% celkových oprávnených nákladov
projektu (ŠR) a vlastné zdroje žiadateľa vo výške 5% celkových oprávnených nákladov
projektu.
Hlasovanie: všetci za.
4. Pripomienky k územnému plánu Raslavice
Starosta obce – predniesol pripomienky Milana Vrábľa (ten nie je prítomný, ale problém na
ulici Pod kaštieľom je s ním poriešený). Tu sa uvažuje nad alternatívou, aby cez pozemok p.
Vrábľa sa zriadila cesta. Cesta by sa vytvorila prekrytím kanála. Navrhovala sa pôvodne
obojsmerná komunikácia, ale p. Vrábeľ nesúhlasil, vybuduje sa aspoň jednosmerná
komunikácia.
- predniesol aj pripomienky p. Marcina a p. Timka, jedná sa o územie poľnohospodárskeho
družstva v Nižných Raslaviciach. Toto územie je v územnom pláne obce vedené ako
priemyselná oblasť, majitelia pozemkov pod poľnohospodárskym družstvom a občania
bývajúci na Kláštornej ulici sa boja, že na tomto území by sa postavila nejaká veľká fabrika
a tým by sa zvýšila premávka na tejto ulici a zhoršila by sa bezpečnosť a kľud na tejto ulici.
P.Timko - ako väčšinový majiteľ pozemkov pod poľnohospodárskym družstvom navrhujem
zmeniť túto oblasť v územnom pláne obce z priemyselnej oblasti na oblasť pre výstavbu
rodinných domov. V tomto prípade som potom ochotný tieto pozemky na takýto účel odpredať.
P. Biroš – postoj p. Timka mi pripadá ako ultimátum.
p. Goliáš – majiteľ firmy Liana Golf – popri už stojacej a fungujúcej výrobnej hale chceme ako
firma urobiť prístavbu k terajšej budove (a predniesol svoju víziu, na aký účel by táto prístavba
slúžila).
Starosta obce – boli sme sa vo firme osobne pozrieť, výroba nie je hlučná.
P. Biroš – schváľme to, v tomto prípade niet o čom diskutovať.

Starosta obce – predniesol pripomienku Mileny Tomaškovej a Ing. Pavla Tomaška, Jána
Cundera a Márie Cunderovej, Jozefa Bednára a Evy Bednárovej a Milana Banasa aby sa
v územnom pláne obce ich pozemky zmenili z plánovanej bytovej výstavby na výstavbu
rodinných domov.
- územný plán obce už dlhodobo počíta s týmto územím na výstavbu bytových domov.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
vyhodnotenie pripomienky pána Viliama Vrábeľa ku konceptu územného plánu obce
Raslavice, podľa ktorej nesúhlasí so zámerom vybudovania miestnej komunikácie na pozemku
CKN parcely č. 277 a č. 809 v katastrálnom území Nižné Raslavice.
Hlasovanie: všetci za
B.) schvaľuje
vyhodnotenie pripomienok Ing. Petra Marcina a pána Milana Timka ku konceptu Územného
plánu obce Raslavice, podľa ktorej požaduje zmeniť areál bývalého poľnohospodárskeho
družstva na plochu rodinných domov.
Hlasovanie: všetci za
C.) schvaľuje
vyhodnotenie pripomienok f-y Imrich Goliaš – LIANA ku konceptu územného plánu obce
Raslavice definovať ako plochy občianskej vybavenosti.
Hlasovanie: všetci za
D.) schvaľuje
vyhodnotenie pripomienok Mileny Tomaškovej a Ing. Pavla Tomaška, Jána Cundera a Márie
Cunderovej, Jozefa Bednára a Evy Bednárovej, Milana Banasa ku konceptu Územného plánu
obce Raslavice, podľa ktorých žiadajú definovať CKN parcely č. 598/2, č. 598/3, č. 605/5, č.
605/6, č. 605/7 a č. 605/9 v časti Nižné Raslavice ako plochy rodinných domov.
Hlasovanie: 3 za /A. Hudáčová, P. Demo, J. Jarina/, 2 proti /P. Biroš, V. Pavel/
5. Návrh zmluvy o odkúpení pozemkov pod chodníkom na ulici Toplianskej
Prednosta OcÚ a p. Markušová – na ulici Toplianskej, pri Evanjelickom kostole je urobený
chodník a pri dodatočnom zameraní sa zistilo, že malý kúsok pod chodníkom je súkromný
pozemok, ide o jeho odkúpenie a danie do poriadku.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
odkúpenie pozemku pod chodníkom pri evanjelickom kostole v časti Nižné Raslavice v zmysle
geometrického plánu č. 37119192-65/2017, spracovaného Beátou Tarcalovou a podpísanie
kúpnopredajnej zmluvy s predmetnými vlastníkmi za cenu 1 eur/m2.
Hlasovanie: všetci za.

6. Zvýšenie stravného v školských jedálňach v obci Raslavice
Prednosta OcÚ – vysvetlil situáciu a odporúčil pripraviť VZN platné od 1.9.2018.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie
žiadosť vedúcej školskej jedálne pri Základnej škole na Toplianskej ulici v Raslaviciach
o preradenie z 1. finančného pásma do 2. finančného pásma a zvýšenie ceny stravnej jednotky,
žiadosť vedúcej školskej jedálne pri Materskej škole na Alejovej ulici v Raslaviciach
o preradenie z 1. finančného pásma do 2. finančného pásma a zvýšenie ceny stravnej jednotky.
B.) odporúča
v súlade so žiadosťami vypracovať zmenu Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/201 o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov, materskej školy,
o výške príspevku v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
Centra voľného času zriadeného pri ZŠ Raslavice, o výške príspevku na stravovanie
v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup potravín.
Hlasovanie: všetci za.
7. Rôzne
Pripomienka P. Dema – Hlasitá hudba a výtržnosti rómov – ako to rieši občianska hliadka.
Starosta obce – Občianská hliadka má určitú pracovnú dobu počas pracovných dní. Keby mali
fungovať aj mimo toho, museli by sme nejako riešiť príplatky a tie projekt neprepláca.
P. Demo – občania Raslavíc ma oslovili, že im prekáža hlasná hudba v nočných alebo aj
skorých ranných hodinách z rómskej osady púšťaná cez silné repráky.
Starosta obce - cez komisie si môžeme nastaviť nové VZN.
P. Biroš – mohla by to riešiť aj polícia.
Hlasovanie: všetci za.
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /22:25/.
V Raslaviciach 07.06.2018
Zapísala: Mgr. M. Duraková
Overovatelia zápisnice: V. Pavel
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Starosta obce:

