Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach konaného dňa
28.06.2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – Z. Remetová, P. Demo, J. Jarina,
P. Biroš, J. Herstek, V-. Droblienka, M. Rakoš – Starosta obce, P. Hudák – prednosta OcÚ,
Ľ.Kopčaková – hlavná kontrolórka obce, P. Marcin – ekonóm obce.
Starosta obce privítal prítomných a podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – V. Droblienka, J. Jarina. Hlasovanie: 4 za, 2 sa hlasovania zdržali.
Mandátová komisia – P. Demo. Hlasovanie: všetci za.
Overovatelia zápisnice – Z. Remetová, P. Biroš. Hlasovanie: 5 za, 1 sa zdržal.
Zapisovateľka – M. Duraková
Po ustanovení pracovných komisií Starosta obce oboznámil prítomných s programom
rokovania:
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
2. Správa nezávislého audítora za rok 2017 z auditu účtovnej závierky obce Raslavice
3. Záverečný účet obce za rok 2017
4. Úprava rozpočtu na rok 2018
5. Založenie Ďalšej obecnej obchodnej spoločnosti
6. Rôzne
Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6, t.j. 66,6 %, OZ je
uznášaniaschopné.
Uznesenie: OZ schvaľuje program rokovania OZ s doplnením.
Hlasovanie: všetci za.
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2018
Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka obce Raslavice – prečítala svoje stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2017 a to znelo: „Celoročné hospodárenie schvaľujem bez
výhrad.“
- komentáre prítomných poslancov k tomu neboli žiadne.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017.
2. Správa nezáviského audítora za rok 2017 z auditu účtovnej závierky obce Raslavice
Správu nezávislého audítora predniesol ekonóm obce P. Marcin.
- otázky k tomuto nemal nikto
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
B.) berie na vedomie
správu nezávislého audítora za rok 2017 z auditu účtovnej závierky obce Raslavice.

3. Záverečný účet obce za rok 2017
P. Marcin – ekonóm obce – prečítal záverečný účet obce za rok 2017 a zároveň vysvetlil
niektoré dôležité položky.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
C./ schvaľuje
celoročné hospodárenie obce Raslavice za rok 2017 bez výhrad.
D.) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške
39 188,59 eur.
E./ berie na vedomie
Účtovný výsledok hospodárenia za rok 2017 v sume +103 676,56 eur.
F.) schvaľuje
Preúčtovanie účtovného výsledku hospodárenia za rok 2017 na účet 428 – Nerozdelený
výsledok minulých rokov.
Hlasovanie: všetci za.
4. Úprava rozpočtu na rok 2018
P. Marcin – ekonóm – predniesol návrh na úpravu rozpočtu na rok 2018
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie
úpravu rozpočtu č. 7/2018
B.) schvaľuje
úpravu rozpočtu č.8/2018
Hlasovanie: všetci za
5. Rôzne
1. Žiadosť obce Kochanovce o dodávku obedov pre žiakov MŠ a dospelých stravníkov z obce
Kochanovce
Starosta obce Raslavice – dostali sme žiadosť od starostky obce Kochanovce o dodávku
obedov z našej obecnej vývarovne pre žiakov MŠ Kochanovce a dospelých stravníkov z obce
Kochanovce.
Prednosta OcÚ – dodávka obedov pre žiakov MŠ obce Kochanovce by bola za 2,10 eur/obed
a pre dospelých stravníkov z obce Kochanovce za 2,33 eur/obed. Dopravu obedov si obec
Kochanovce zabezpečí sama.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
dodávku obedov pre žiakov MŠ v obci Kochanovce za cenu 2,10 eur/obed a dospelých
stravníkov z obce Kochanovce za cenu 2,33 eur/obed, pričom dopravu si zabezpečí obec
Kochanovce.
Hlasovanie: všetci za.

2. Použitie rezervného fondu
Starosta obce Raslavice – rozobral situáciu s rezervným fondom a predniesol návrhy na jeho
použitie: a) odkúpenie pozemkov na ulici Lopuchovská za 13 €/m2 na výstavbu bytových
domov, b) vybudovanie infraštruktúry na ulici Nad železničnou stanicou.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 48 048,- eur na kúpu pozemkov CKN 867/23 a CKN
867/24, k. ú. Nižné Raslavice pre výstavbu bytových domov na ul. Lopuchovská.
B.) schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 10 000,- eur na vybudovanie infraštruktúry na ulici Nad
železničnou stanicou.
C.) schvaľuje
Presun položky rozpočtu miestna komunikácia na ul. Nad železničnou stanicou vo výške
10 000,- eur na položku vysprávky miestnych komunikácií.
Hlasovanie: všetci za.
3. Odsúhlasenie volebných obvodov, úväzku starostu a počtu poslancov
Prednosta OcÚ – oboznámil prítomných s problematikou nastávajúcich komunálnych volieb
plánovaných na mesiac november 2018. Je potrebné odsúhlasiť volebné obvody pre voľby do
samosprávy obcí na roky 2018 – 2022, úväzok starostu obce na roky 2018 – 2022 a počet
poslancov Obecného zastupiteľstva na roky 2018 -2022.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
dva volebné obvody pre voľby do samosprávy obcí na roky 2018 – 2022.
B.) schvaľuje
stopercentný úväzok starostu obce na roky 2018 – 2022.
C.) schvaľuje
počet deväť poslancov Obecného zastupiteľstva na roky 2018 – 2022.
Hlasovanie: všetci za.
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /21:10/.
V Raslaviciach dňa 28.6.2018
Zapísala: Mgr. M. Duraková
Overovatelia zápisnice: Z. Remetová
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