Obec Raslavice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Raslavice, konaného dňa
29.10. 2019 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – D. Baláž, P. Demo, V. Droblienka, A.
Hudáčová, P. Saloky, J. Jarina, M. Kovalčin, M. Rakoš – starosta obce, S. Baláž – prednosta
OcÚ, Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie.

2. Ustanovenie pracovných funkcií
Starosta obce podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – V. Droblienka, V. J. Jarina Hlasovanie: za: 7
Mandátová komisia – P. Demo Hlasovanie: za: 7
Overovatelia zápisnice – M. Kovalčin Hlasovanie: za: 7
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. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 11
6. Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti - informácia
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ - schválenie
8. VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu ZŠ v Raslaviciach - schválenie
9. Rekonštrukcia zdravotného strediska - projekt
10. Dom sociálnych služieb – výstavba + rozpočet
11. Nadstavba ZŠ Raslavice - projekt

12. Ukončenie činnosti poskytovania služieb na úseku stavebného zákona a cestného
zákona na základe Zmluvy o zriadení spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov zo dňa
13.01.2003
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ.

Hlasovanie: za: 7

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 opatrenia č. 11
6. Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti - informácia
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ - schválenie
8. VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu ZŠ v Raslaviciach - schválenie
9. Rekonštrukcia zdravotného strediska - projekt
10. Dom sociálnych služieb – výstavba + rozpočet
11. Nadstavba ZŠ Raslavice - projekt
12. Ukončenie činnosti poskytovania služieb na úseku stavebného zákona a cestného
zákona na základe Zmluvy o zriadení spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov zo dňa
13.01.2003
13. Výstavba nájomných bytov cez ŠFRB
14. Správy zo zasadnutí komisií OZ
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver
Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje

doplnený program rokovania OZ.

Hlasovanie: za: 7

Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných , t.j. 77,7 %, OZ je
uznášania schopné.
5 Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenia č. 11
M. Rakoš – starosta obce – oboznámil prítomných s rozpočtovými opatreniami.
Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka – jednotlivé rozpočtové opatrenia vysvetlila podrobnejšie.
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil dotáciu pre OFK-SIM Raslavice.

Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A. berie na vedomie
úpravu rozpočtu
B. s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 11/2019
C. s c h v a ľ u j e
navýšenie dotácie pre OFK - SIM Raslavice o 3 360,- € - faktúra SFZ

Hlasovanie: za: 7

6 Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti - informácia
S. Baláž – prednosta OcÚ – predniesol prítomným smernicu.
Ľ. Kopčaková - hlavná kontrolórka – dovysvetľovala potrebu tejto smernice, že to vyplýva zo
zákona č. 54/2019 Z. z..

Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie

Smernicu o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení oznamovateľov
protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hlasovanie: za: 7

7 Zásady odmeňovania poslancov OZ - schválenie
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil potrebu prerokovania tohto bodu. Je spracovaná smernica
na odmeňovanie, ale za sobášenie pre poverených poslancov nie je v nej doplnená a schválená
odmena. Bod čl. 3 – mimoriadna odmena pre poslanca za mimoriadnu prácu, ktorú môže udeliť
a určiť starosta a uviesť to na zasadnutí OZ, môže to urobiť kedykoľvek počas roka, ale musí
o tom OZ informovať.
Ľ. Kopčaková - hlavná kontrolórka – nie je povinnosťou obce mať túto smernicu vypracovanú,
ale je dobré a prínosné, ak ju obec má.
P. Saloky – predniesol výhrady k tomu bodu smernice, ktorý pojednáva o mimoriadných
odmenách pre poslancov určených starostom.
M. Rakoš – starosta obce – Určenie výšky odmeny sobášiacemu poslancovi: 30€.
Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: za: 7

8

VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu ZŠ v Raslaviciach - schválenie

S. Baláž – prednosta OcÚ – oboznámil prítomných s potrebou tohto VZN a prečítal ho.
M. Rakoš – starosta obce – doplnil k tomu informácie. Každá obec už môže patriť iba do
jedného školského obvodu a to a to do toho, ktorý je najbližšie.
Ľ. Kopčaková - hlavná kontrolórka – doplnila informácie k tomuto VZN zo strany novely
zákona, ktorý sa toho týka. Dotýka sa to aj nároku na dopravné pre žiaka.
J. Jarina – Ktoré obce v okolí nemajú I. stupeň a spadajú pod Raslavice?
M. Rakoš – starosta obce – Vaniškovce a Buclovany.
D. Baláž – Ak by dieťa z Abrahámoviec chodilo na I. stupeň do školy do Raslavíc, má nárok
na dopravné? (Otázka bola položená pre zámer otvorenia športovej triedy v Raslaviciach už
na I. stupni.)

M. Rakoš – starosta obce – také dieťa nemá nárok na dopravné, lebo má I. stupeň
v Abrahámovciach.

Uznesenie č. 75/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s a u z n á š a na z n e n í
VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu ZŠ v Raslaviciach

Hlasovanie: za: 7

9

Rekonštrukcia zdravotného strediska - projekt

M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil situáciu, že už raz sme chceli rekonštruovať zdravotné
stredisko, ale nám to neschválili, lebo to vraj neprinášalo nič nové. Teraz je opäť výzva na tento
zámer, ale teraz chceme do zdravotného strediska niečo doplniť. Máme ísť do nadstavby
zdravotného strediska, aby sme mohli vytvoriť zariadenie opatrovateľskej služby zhruba pre 20
klientov. Financované by to malo byť z prostriedkov štátu a obec by táto služba nestála nič.
Predtým žiadala o NFP spoločnosť, ktorá vypracovala aj Vám predloženú vizualizáciu. Obecné
zastupiteľstvo vtedy nadstavbu neodsúhlasilo, odsúhlasilo iba rekonštrukciu a to spôsobilo, že
sme nedostali peniaze. Rekonštrukcia zdravotného strediska je už naozaj nevyhnutná
a nezodpovedá už dnešným parametrom. Predovšetkým treba rekonštruovať interiér. Ing. Ján
Králik z Bratislavy, jeden z ľudí, ktorí sa podieľali na formulácii výzvy nás usmernil pri
vypracovaní nového zámeru a žiadosti o NFP na Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti. Dal si svoje finančné podmienky za komplexné služby, ale vyplatiť ich žiada iba
v prípade, že bude schválený projektový zámer a schválená žiadosť o NFP. Na nadstavbu
nebude pravdepodobne dosť peňazí a tým obec ešte bude doplácať cca 100 000€. Bolo by preto
dobre porozmýšľať či plánovaná strecha bude podľa návrhu, ktorý máte pred sebou, alebo bude
jednoduchšia, čo samozrejme bude aj lacnejšie. Rozhodnime či chceme ísť do tohto zámeru so
spomínaným človekom a s inou nadstavbou.
J. Jarina – Ktoré služby by boli rozšírené?
M. Rakoš – starosta obce – ZOS pre 20 klientov a ambulancie pre externých odborných lekárov.
A. Hudačová – dovysvetľovala nové štandardy usporiadania priestorov v zdravotnom stredisku
slúžiacom pre deti aj pre dospelých.
M. Kovalčin – Priklonil by som sa k jednoduchšej streche a krajšej fasáde.

Uznesenie č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A. berie na vedomie

informáciu o projektovej dokumentácii na rekonštrukciu – nadstavbu zdravotného strediska.
B. s c h v a ľ u j e
zapojenie sa do Výzvy na Rekonštrukciu a rozšírenie zdravotného strediska „CIZS“ za
účelom rozšírenia o jedno podlažie s využitím ako Zariadenie ošetrovateľskej starostlivosti
(ZOS) v predpokladanej celkovej hodnote 800 000,- €
C. s c h v a ľ u j e
vypracovanie Žiadosti o NFP na základe ponuky od p. Ing. Jána Králika v sume - za projektový
zámer (PZ) 2 700,- € bez DPHa po schválení Žiadostí o NFP doplatok vo výške 4 700,- € bez
DPH

Hlasovanie: za: 7

10 Dom sociálnych služieb – výstavba + rozpočet
M. Rakoš – starosta obce – Vybudovanie nového sociálneho zariadenia v záhrade pri Kláštore
sv. Jozefa, kde nám zatiaľ cirkev dala záhradu do prenájmu na 20 rokov. Výzvy na to
momentálne nie sú ani v dohľadnej dobe nebudú. Vo výzve na zariadenie pre 12 klientov sme
neboli úspešní, ale nebolo by to ani rentabilné. Máme v ponuke jeden projekt z Prešova, ktorý
zodpovedá momentálnym podmienkam. Ide o dva nezávislé budovy navzájom prepojené. Spoli
by to bolo pre cca 40 klientov. Výstavba by sa financovala cez ŠFRB.
Uznesenie č. 77/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A. berie na vedomie
informáciu o projektovej dokumentácii na výstavbu CSS a jej odkúpenia za účelom výstavby
v obci Raslavice v predpokladanej sume 3 000,- € + náklady na úpravu projektu (zmena tvaru
strechy a spojovacieho átria)
B. berie na vedomie
finančnú analýzu CSS
C. s c h v a ľ u j e
zámer zapojenia sa do žiadosti na prefinancovanie výstavby zariadenia pre 40 klientov
prostredníctvom ŠFRB v celkovej výške 1 300 000,- €

Hlasovanie: za: 7

11 Nadstavba ZŠ Raslavice - projekt

M. Rakoš – starosta obce – projekt je prediskutovaný aj riaditeľom ZŠ Raslavice a v plnom
rozsahu s ním súhlasí. Jedná sa nadstavbu nad šatňami a rozšírenie budovy telocvične
a prepojenie s pavilónom. Popísal pôdorys a 1. nadzemné podlažie, ukázal pohľady.
V. Droblienka – Je na to určený rozpočet?
M. Rakoš – starosta obce – Nie je, ale stále rátame cca 200 000€, možno trocha viac. Do
ďalšieho zastupiteľstva bude hotový aj rozpočet a aj hygiena nám to musí schváliť.

Uznesenie č. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie navedomie
informáciu o projektovej štúdii na rekonštrukciu – nadstavbu telocvične ZŠ Raslavice
schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie podľa predloženej štúdie

Hlasovanie: za: 7

12 Ukončenie činnosti poskytovanie poskytovania služieb na úseku stavebného
zákona a cestného zákona na základe Zmluvy o zriadení spoločnej úradovne
obcí okresu Bardejov zo dňa 13.01.2003
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil o čo ide. Naša obec si už zabezpečuje svoje veci sama.
Životné prostredie ešte máme pod úradovňou. Starostovia z okolia sme sa rozhodli, že
vytvoríme vlastnú úradovňu. Ja Vás teraz žiadam, aby sme vystúpili z terajšej spoločnej
úradovne a vytvorili novú svoju vlastnú, ktorej sídlo bude u nás v Raslaviciach a pracovníčku
na to máme, je to Ing. Anna Kočambová z Janoviec. Nás to naviac nebude stáť nič, skôr na tom
môžeme privyrobiť. Je to dohodnuté a pripravené.
Ľ. Kopčaková - hlavná kontrolórka – objasnila prácu spoločných úradovni a ich financovanie
(Sveržov a Prešov) pre objasnenie a priblíženie.
Uznesenie č. 79/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach


schvaľuje rozhodnutie o vyňatí predmetu činnosti „Stavebný zákon“ /t. j. prenesený
výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku/ a činnosti „cestný zákon
(doprava)“ / t. j. prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho
stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie /, uvedených v Prílohe č. 1
k Zmluve o zriadení spoločnej úradovne obcí okresu Bardejov zo dňa 13.01.2003 s tým,
že od 01.01.2020 výkon týchto činnosti nebude zabezpečovať Obec Sveržov –
Spoločná úradovňa obcí okresu Bardejov so sídlom Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov,







súhlasí s vyňatím činností „Stavebný zákon“ /tj. prenesený výkon štátnej správy na
úseku stavebného poriadku/ a činnosti „cestný zákon( doprava)“ / t. j. prenesený výkon
štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne
a účelové komunikácie/ zo zoznamu činností, ktoré Spoločná úradovňa obcí okresu
Bardejov vykonáva pre Obec Raslavice podľa čl. 1 Zmluvy o zriadení spoločnej
úradovne obcí okresu Bardejov zo dňa 13.01.2003 s účinnosťou od 01.01.2020,
schvaľuje rozhodnutie o vstupe obce Raslavice do Spoločného obecného úradu
Raslavice zriadeného pre vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku
stavebného poriadku / tj. „Stavebný zákon“ / a preneseného výkonu štátnej správy na
vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové
komunikácie / tj. „cestný zákon (doprava)“ / s tým, že od 01.01.2020 výkon týchto
činnosti bude zabezpečovať Spoločný obecný úrad Raslavice so sídlom Hlavná 154/30,
086 41 Raslavice a to na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Raslavice
poveruje starostu Obce Raslavice vykonať toto uznesenie.

Hlasovanie: za: 7

13 Výstavba nájomných bytov cez ŠFRB
M. Rakoš – starosta obce – Už sme to na zastupiteľstve rozoberali. Zistil som, že môžeme ísť
ešte o jedno poschodie vyššie a tým vznikne nie 6 ale 8 bytových jednotiek v jednom bytovom
dome a môže to byť bez výťahu. Jedná sa o ten istý druh bytových domov, ktoré už slúžia
nájomníkom na Hraboveckej ulici. Bolo by dobré podať žiadosť na ŠFRB do konca tohto roka.
Nové žiadosti na byty máme a evidujeme. Spolu chceme 16 bytov. Pozemok, cesta a siete sú
pripravené a pozemky pripravené a pozemky vykúpené.
Vysvetlil aj dotáciu na tento balík výstavby. Byty by mali byť vystavené podľa normy A1 ako
tie predtým. Je reálna šanca, aby žiadosť cez ŠFRB prešla.
V. Droblieka – Nebolo by lepšie pri nových bytovkách namiesto jednoizbových bytov urobiť
dvojizbové byty, spraviť aj úložné priestory a prístrešky na odpad.
M. Rakoš – starosta obce – Úložné priestory nám nikto nezaplatí, iba obytné. Zvažuje sa
o zmenšení schodiska a z ušetreného priestoru urobiť úložný priestor. Nápad na úložný priestor
je dobrý, ale to už bude na náklady obce. Musíme však brať do úvahy, že môžeme robiť len
tak, ako nám to povolia. Môže byť aj tak, že bude iba 7 bytov a spoločný úložný priestor.
Uznesenie č. 80/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zámer výstavby nových štvorpodlažných nájomných bytov cez ŠFRB s možnosťou riešenia
skladových priestorov

Hlasovanie: za: 7

14 Správy zo zasadnutí komisií OZ
D. Baláž – predniesol správu zo zasadania Komisie kultúry, športu a mládeže konaného dňa
2.10.2019.
J. Jarina – predniesol správu zo zasadania Komisie finančnej správy, majetku, pre podporu
podnikania a cestovného ruchu konaného dňa 14.10.2019.
P. Saloky – predniesol správu zo zasadania Komisie verejného poriadku a životného prostredia
konaného dňa 25.09.2019.
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
b e r i e n a v e do m i e
Správu zo zasadnutia komisie finančnej, správy majetku, pre podporu podnikania
a cestovného ruchu, komisie verejného poriadku a ŽP a komisie kultúry, športu a mládeže

Hlasovanie: za: 7

15 Rôzne
Neboli žiadne príspevky.

16 Diskusia
S. Baláž – prednosta OcÚ – poprosil poslancov, aby reagovali emailovú korešpondenciu
a odpovedali na emaily.

17 Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /22:00 h./.

V Raslaviciach dňa 29.10.2019

Zapísala: Mgr. M. Duraková

Overovatelia zápisnice: M. Kovalčin

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

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

Starosta obce:

Marek Rakoš

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

