Obec Raslavice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Raslavice, konaného dňa
13.12. 2019 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – D. Baláž, P. Demo, V. Droblienka, G.
Gdovin, Z. Husár, P. Saloky, J. Jarina, M. Kovalčin, M. Rakoš – starosta obce, S. Baláž –
prednosta OcÚ, L. Paľová – hlavná ekonómka OcÚ, Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka, hosť:
M. Klempay – riaditeľ ZŠ v Raslaviciach

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, zdržal sa hlasovania: 1
Mandátová komisia – P. Demo, G. Gdovin Hlasovanie: za: 8
Overovatelia zápisnice – M. Kovalčin, D. Baláž Hlasovanie: za: 6, 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. Úprava rozpočtu č. 12 a č. 13
6. Doplnenie programov do programového rozpočtu
7. Návrh rozpočtu na rok 2020
8. VZN o miestnych daniach a poplatkov za TKO, psa, atď.
9. VZN o prevádzke verejnej kanalizácie zneškodňovaní OV
10. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, NŠ, CVČ a ŠZ so
sídlom na území obce
11. VZN o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb OS, DS

12. Rôzne – Zmluva o nájme nebytových priestorov LSE – Life Star Emergency, s. r. o.
- Žiadosť KST Beskyd Svidník o sponzorský príspevok
13. Diskusia
14. Záver
Uznesenie č. 81/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ.

Hlasovanie: za: 8

4 Schválenie doplňujúceho – upraveného programu
M. Rakoš – starosta obce – Oboznámil prítomných s upraveným programom rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Ustanovenie pracovných funkcií
Schválenie zverejneného programu
Schválenie doplňujúceho a upraveného programu
Doplnenie programov do programového rozpočtu
VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO, psa, atď.
VZN o prevádzke verejnej kanalizácie a zneškodnení OV
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ a ŠZ so
sídlom na území obce
9. Dodatok k VZN o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb OS,
DS
10. Prejednanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 – Rekonštrukcia PZ –
dotácie + vlastné zdroje
11. Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu obce Raslavice na rok 2020
12. Úprava rozpočtu č.12 a č.13
13. Schválenie rozpočtu na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021 a 2022
14. Rôzne
a) Zmluva o nájme nebytových priestorov LSE – Life Star Emergency s. r. o.
b) Zrušenie vecného bremena Kláštorná ulica (pozemky p.Timko)
c) Doplnenie členov do školskej rady pri MŠ Raslavice
d) Schválenie uznesenia na projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Raslavice“
e) Rozpustenie RF na úhradu faktúr z minulých období
f) Príkaz na vykonanie inventúry – schválenie jednotlivých komisií, ich predsedov
a členov
g) Kanalizácia obce Vaniškovce
15. Diskusia
16. Záver

Uznesenie č. 82/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ.

Hlasovanie: za: 8

Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8 , t.j. 88,8 %, OZ je
uznášania schopné.
5 Doplnenie programov do programového rozpočtu
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – vysvetlila danú skutočnosť, prečo je dobré zrušenie
starých programov a schválenie nových – lepšia kontrola jednotlivých oddelení.
M. Rakoš – starosta obce – je to na posúdenie rentabilnosti alebo stratovosti jednotlivých
oddelení.

Uznesenie č. 84/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnenie a zrušenie programov do programového rozpočtu:
zrušenie programu 009.05 – dotácia na deti v hmotnej núdzi
schválenie programu 011 – spoločný stavebný úrad
schválenie programu 009.11 – vývarovňa

Hlasovanie: za: 8

6 VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO, psa, atď.
M. Rakoš – starosta obce – vymenoval všetky návrhy zmien v poplatkoch.
M. Kovalčin – reagoval na navrhovanú zmenu poplatku za psa, že sa značne zvýšil.
M. Rakoš – starosta obce – prišiel postreh, že to bude prínosom a zníži sa počet túlavých psov.

J. Jarina – VZN by mala pripravovať príslušná komisia, trojnásobné zvýšenie je veľa, nebolo
by lepšie radšej robiť väčšie kontroly.
M. Rakoš – starosta obce – tie peniaze by sme použili aj na odchyt túlavých psov.
D. Baláž – to znamená, že tí čo sa starajú o psov, budú doplácať na tých, ktorí neplatia
a nestarajú sa o nich.
V. Droblienka – tie peniaze by sa mali využívať na čistenie verejných priestranstiev.
S. Baláž – prednosta OcÚ – poplatok za psa vyplýva zo zákona, útulok je najbližšie
v Bardejove, ale ten berie len psov z Bardejova a jeho okolia – Dlhá Lúka, Bardejovská Nová
Ves, Bardejovské Kúpele, ...
Z. Husár – cudzí ľudia vypúšťajú na osade psov z áut a tí sa potom držia na osade a nemajú
majiteľa.
M. Rakoš – starosta obce – vyzval poslancov, aby dali nový návrh na výšku poplatku za psa.
J. Jarina – 7€.
J. Jarina – navrhol poplatok za ubytovanie nemeniť, ale viac kontrolovať.
S. Baláž – prednosta OcÚ – každý prevádzkovateľ by mal vystaviť doklad pre návštevníka
osobitne – poplatok za prenocovanie.
M. Rakoš – starosta obce – obec sa snažíme zatraktívňovať a priťahovať návštevníkov a mne
sa zdá terajší poplatok nízky
J. Jarina – hlasujme kto je za 0,50€ a kto za 1€.
Hlasovanie dopadlo. za 0,50€ hlasovali 2 poslanci a za 1€ hlasovalo 6 poslancov.
M. Rakoš – starosta obce – odpad sme doteraz zúčtovávali zle v súvislosti so zberným dvorom,
problém je, že každému narastá zákonný poplatok za 1 tonu odpadu, ktorý sa vyvezie. Obce
v okolí sa pohybujú v okolí navrhovanej ceny aj vyššie. Ak nechceme na vývoz odpadu
doplácať, sumou 14€ by sme mali vykryť náklady, je to dosť reálny návrh.
P. Saloky – neznižoval by som poplatok za vrece, lebo je to odpad naviac, tak túto sumu
neznižujme, ale udržme ju takú aká je.
M. Rakoš – starosta obce – momentálne je to prepočítaný náklad.
Ľ. Kopčaková - hlavná kontrolórka – obec nesmie doplácať za odpad a peniaze naviac môže
použiť zas len na riešenie odpadu (napríklad nákup veľkokapacitného kontajnera).
M. Rakoš – starosta obce – ak by bolo vyššie percento separovanosti, môžeme poplatok znížiť.
S. Baláž – prednosta OcÚ – poplatky sú určené podľa vytriedenosti, podľa kategórii.
M. Rakoš – starosta obce – má to aj výchovný charakter, ak sa nezlepší seperácia – kto nebude
separovať, môže sa mu zvýšiť poplatok.

Počas tejto diskusie prišiel na OZ hosť: Mgr. Martin Klempay, riaditeľ ZŠ v Raslaviciach

P. Saloky – výchovu vidím v tom, ako to bolo pred časom, kto separoval sa mu vyvážalo 1x
v mesiaci a platil menej a kto neseparoval vyvážalo sa mu 2 x v mesiaci a platil viac.
V. Droblienka – na zbernom dvore máme kamery na kontrolu, najprv zlepšujme služby a potom
dvíhajme poplatky.
J. Jarina – na zbernom dvore je to už celkom dobré, len tam chýba váha a pokladňa, aby sa za
odpad nemuselo chodiť platiť na OcÚ.
M. Rakoš – starosta obce – obec má povinnosť robiť 2x do roka veľkokapacitný odber. Pri 14€
sa dostaneme na nulu.
J. Jarina – akceptujeme túto taxu, ale komisia životného prostredia nech vypracuje nejakú
koncepciu na zlepšenie.
M. Rakoš – starosta obce – firma KOSIT pripravuje čipovanie kontajnerov.
S. Baláž – prednosta OcÚ – v zbernom kalendári na budúci rok bude na druhej strane napísané,
čo patrí do ktorého druhu odpadu a čo nepatrí.
M. Rakoš – starosta obce – navrhol ukončiť diskusiu k tejto téme a prešiel k bodu oslobodenie
od poplatkov – upraviť úľavu zo 100% na úľavu 50% poplatku, napríklad u detí, ktoré sa počas
roka zdržiavajú na internáte.

Uznesenie č. 85/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
Všeobecne záväzného nariadenia obce Raslavice č. 4 /2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Raslavice podľa
predložených pripomienok

Hlasovanie: za: 8

7 VZN o prevádzke verejnej kanalizácie a zneškodnení OV
M. Rakoš – starosta obce – jedná sa o ceny, sme v mínuse pri odpadových vodách, návrh je aby
sme išli z 0,50€ na 0,70€/1m3 a tí, ktorí nemajú vodomer navrhujeme poplatok z 15€ na 21€ na
osobu. Zľavy na dané obdobia by boli podobné ako pri TKO.
P. Saloky – nevidím bod na zľavu pre tých, ktorí sa nezdržiavajú v obci celý rok.
M. Rakoš – starosta obce – ukončil diskusiu.

Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s a u z n á š a na z n e n í
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
a zneškodňovaní odpadových vôd podľa predložených pripomienok

Hlasovanie: za: 7
v miestnosti počas hlasovania)

8

zdržal sa hlasovania: 1(D.Baláž nebol prítomní

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ, CVČ
a SŽ so sídlom na území obce

M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil predloženú tabuľku ekonómkou, celkovo to zhodnotil
dobre, že na jednotlivé spomínané zložky by sme celkovo nemali doplácať, koeficienty sú
dané štátom a preto to môže zmeniť rozpočet.
P. Saloky – čiže toto vzniká na základe dohody.
M. Rakoš – starosta obce – áno, oni si dajú požiadavku a spoločne ju okrešeme a dohodneme
sa.
V. Droblienka – riaditeľovi ZUŠ som ako poslanec povedal, že ak potrebuje viac, napríklad
na kúpu veľkého nástroja, má dať osobitnú požiadavku.

Počas rokovania odišiel z OZ M. Kovalčin o 20:40 h..

J. Jarina – Chcel by som navýšiť pre ZUŠ aspoň 3000€.
M. Klempay – riaditeľ ZŠ Raslavice – vyjadril sa k rozpočtu pre ZŠ na rok 2020, že sa musel
okresať, ale so starostom sa napokon v konečnom dôsledku dohodli.

Uznesenie č. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s a u z n á š a na z n e n í
Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
území obce Raslavice a Centier voľného času

Hlasovanie: za: 7

9

Dodatok k VZN o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych
služieb, OS, DS

M. Rakoš – starosta obce – z dôvodu zvýšenia celkovej ceny za obedy sa navrhuje aj zvýšenie
ceny poplatku za obed pri opatrovateľskej službe a dennom stacionári z 1€ na 1,30€ aby boli
zaplatené aspoň potraviny.

Uznesenie č. 88/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
s a u z n á š a na z n e n í
Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní,
zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár –
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raslavice.

Hlasovanie: za: 7

10 Prejednanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 – Rekonštrukcia
PZ – dotácie + vlastné zdroje
M. Rakoš – starosta obce – sú spracované v tabuľke kto koľko žiada a koľko je obec ochotná
dať z rozpočtu na rok 2020 (Michal Čverha – „Raslavický pedál, Cirkevný zbor ECAV,
Cykloklub Raslavice, DHZ Raslavice, Centrum futbalových talentov – Academy Slovakia,
OFK SIM Raslavice, Ochotnícke divadlo NA SKOK, Poľovnícka organizácia Chalaš
Raslavice, Folklórna skupina Raslavičan, ZŠ na akciu „Memoriál J. Kovalčina“ a KST
Beskýd). Spolu bolo žiadané 45 200€ a schválilo sa 36 500€. Tibor Sahajda síce obec nežiadal
o nič, ale obec reprezentuje, tak navrhujeme dať niečo aj jemu. Navrhujeme 500€.
- rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – žiadali sme 30 000€ a prišlo nám schválenie na cca
11000€, ide o dotáciu MV SR pre DHZ, jedná sa vybudovanie novej garáže na ďalšiu techniku,
najväčší výrazný náklad je na strechu, skúsme rozhodnúť, či do toho ideme za takýchto
podmienok.

Uznesenie č. 89/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.) berie na vedomie
informáciu o Žiadostiach o dotáciu z rozpočtu Obce Raslavice na rok 2020 a navrhuje
zapracovať do rozpočtu upravené výšky žiadaných dotácií
B.) s c h v a ľ u j e

dofinancovanie Rekonštrukcie PZ z vlastných zdrojov do výšky 15 000,- €

Hlasovanie: za: 7

11 Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu obce Raslavice na rok 2020
Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka – sama predniesla svoje stanovisko a v závere odporúčala
poslancom OZ rozpočet schváliť.

Uznesenie č. 90/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2020 Obce Raslavice a viacročnému rozpočtu na
roky 2021 a 2022

Hlasovanie: za: 7

12 Úprava rozpočtu č. 12 a č. 13
L. Paľová – hlavná ekonómka – predniesla úpravy rozpočtu č.12 a č.13, úprava č. 12 sa týka
ZŠ, rozsiahlejšia je úprava č. 13 a tú podrobnejšie opísala.
Uznesenie č.83/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie navedomie
rozpočtové opatrenie č. 12/2019
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 13/2019

Hlasovanie: za: 7

13 Schválenie rozpočtu na rok 2020 s vyhliadkou na roky 2021 a 2022
M. Rakoš – starosta obce – najhlavnejší bod programu, aby bol vhodný a výhodný
predovšetkým pre občanov, rozobral jednotlivé položky a vysvetlil investičné výdavky v roku

2020, poprosil poslancov, aby sa k tomu vyjadrili, vysvetlil svoje postoje k niektorým
plánovaným investíciám.
J. Jarina – V rozpočte sú už zarátané aj nové odsúhlasené poplatky?
V. Droblieka – Synagógu chceš robiť cez Obecný podnik?
M. Rakoš – starosta obce – ešte neviem, či nebude potrebné verejné obstarávanie, ale chcel by
som, aby to robil Obecný podnik.
P. Demo – je nejaký časový harmonogram na jednotlivé práce v obci, ak sa bude robiť
rekonštrukcia ZŠ nad bazénom, na čo sa tie investície použijú.
M. Rakoš – starosta obce – 1. sprístupnili by sme sociálky pre ZŠ, oprná stena, ktorá má slúžiť
ako lezecká stena, poter veľkej hracej plochy, aspoň niektoré priečky, zatiaľ čakáme na presný
rozpočet tejto investície.
P. Demo – koľko pracovníkov by bolo k dispozícii z Obecného podniku v januári, februári
a marci?
M. Rakoš – starosta obce – sedem stálych na projekty, napríklad od januára s 5% spoúčasťou.
P. Demo – Čím sa bude pokračovať v jarnom období?
M. Rakoš – starosta obce – je plánovaná synagóga a medika podľa vysúťaženia a v lete v júni
bude prioritou škola.
P. Demo – Čo s rekonštrukciou ciest?
M. Rakoš – starosta obce – každý rok dáme do ciest cca 100 000€, ale nielen do nových, ale aj
do rekonštrukcií, myslím, že priorita Raslavíc nie je teraz ťahanie nových kobercov, ale
výstavba nových ciest – rozvoj v stavebníctve.
D. Baláž – na akútnu opravu ciest je potrebné vyčleniť nejaké tisíce.
P. Saloky – na rekonštrukciu podkrovia by som škrtal.
D. Baláž – ešte stále nemáme rozpočty na niektoré investičné akcie.
J. Jarina – na obecnej rade sme skoro všetci akceptovali ten 500 000€ úver, rekonštrukciu
podkrovia sme poslanci nechceli, ale čo cez tie zimné mesiace o Obecným podnikom.
P. Saloky – čo chce robiť obec na uliciach Široká a Hájová.
V. Droblienka – nemáš tu zarátanú kúpu traktora.
M. Rakoš – starosta obce – toto chceme robiť cez projekt.
Postupne poslanci ešte rozoberali jednotlivé položky a polemizovali nad nimi.

Uznesenie č. 91/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Rozpočet na rok 2020
berie na vedomie

Rozpočet na roky 2021 a 2022

Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 1 (Droblienka)

14 Rôzne
a.) Zmluva o nájme nebytových priestorov LSE – Life Star Emergency, s. r. o.
M. Rakoš – starosta obce – nová firma preberá RZS, sú upravené ceny oproti starému
nájomcovi.

Uznesenie č. 92/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o nájme nebytových priestorov LSE – Life Star Emergency, s.r.o.

Hlasovanie: za: 7

b.) Zrušenie vecného bremena Kláštorná ulica ( pozemky p. Timko )
S. Baláž – prednosta OcÚ – požiadal o zrušenie vecného bremena – verejná kanalizácia.

Uznesenie č. 93/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A.) s c h v a ľ u j e
Zmluvu o zrušení vecného bremena pre dané parcely 867/35, 835/1, 135/18, 135/17, 135/16,
135/15 a EKN 293/105 na LV 1767 v časti C: Ťarchy - zriadené vecné bremeno spočívajúceho
v práve obce Raslavice ako oprávneného z vecného bremena zriadiť a prevádzkovať na
pozemkoch vo vlastníctve povinných z vecného bremena verejnú kanalizáciu, vrátane jej
údržby a opráv a podpísanie zmluvy o zrušení vecného bremena s predmetnými
spoluvlastníkmi: 1. Anna Margicinová, Vaniškovská 198/5, Raslavice, 2. Janka Fedorková, Ku
Amfiteátru 520/23, Raslavice , 3. Ing. Júlia Hrušovská 517/19, Raslavice a Milan Timko,
Bayerová 285/9, Prešov
B.) s c h v a ľ u j e
Zmluvu o zriadení vecného bremena IN REN - Geometrickým plánom č. 37119192136/2019 vypracovaný Mgr. Beátou Tarcalovou – Geotar zo dňa 13.12.2019 na vyznačenie
práva uloženia inžinierskej siete na pozemkoch 867/35, 835/1, 135/18, 135/17, 135/16, 135/15

a EKN 293/105 je vyznačené vecné bremeno na parcelách za účelom uloženia, prevádzky,
údržby, opravy, rekonštrukcie, revízie kanalizačného potrubia v rozsahu vyznačenom
v grafickej časti predmetného geometrického plánu a schvaľuje podpísanie zmluvy
o zriadení vecného bremena IN REN s predmetnými spoluvlastníkmi Anna Margicinová,
Vaniškovská 198/5, Raslavice, 2. Janka Fedorková, Ku Amfiteátru 520/23, Raslavice , 3. Ing.
Júlia Hrušovská 517/19, Raslavice a Milan Timko, Bayerová 285/9, Prešov.

Povinní z vecného bremena, zriaďujú touto zmluvou v prospech oprávneného z vecného
bremena vecné bremeno in rem spočívajúce v práve trpieť prechod kanalizačnej prípojky a
umožniť vstup technickými prostriedkami / motorové pracovné stroje a vozidlá, osoby/ pri
zriaďovaní prípojok, odstraňovania prevádzkových porúch na prípojkách, prevádzky, údržby,
opravy, rekonštrukcie, revízie kanalizačného potrubia v rozsahu vyznačenom v grafickej časti
predmetného geometrického plánu cez pozemky uvedené v zmluve.

Hlasovanie: za: 7

c.) Doplnenie členov do Školskej rady pri MŠ Raslavice
M. Rakoš – starosta obce – dvoch členov nám treba nominovať za zastupiteľstvo a pracovníkov
obecného úradu, je viac detí, rozšírila sa škôlka a rada by mala mať 9 členov.

Uznesenie č. 94/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnenie členov do Rady školy pri MŠ Raslavice:
-

Marek Rakoš
Ing. Gabriel Gdovin

Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 1 (Gdovin)

d.) Schválenie uznesenia na projekt „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Raslavice“
M. Rakoš – starosta obce – už skôr prediskutované, máme dve možnosti: - robiť to
s nadstavbou a v strede na sociálne služby ambulantné a sociálnu činnosť, alebo – pôjdeme len
do rekonštrukcie terajšieho stavu, ale ohrozí to chod zdravotného strediska a terajších lekárov.
J. Jarina – koľko by to predstavovalo spoluúčasť obce s nadstavbou a bez.
M. Rakoš – starosta obce – keby sme išli do nadstavby, 150 000€ pri jednoduchej nadstavbe.

J. Jarina – začiatok realizácie tejto stavby by bol až v roku 2021?
M. Rakoš – starosta obce – áno, až v roku 2021.
J. Jarina – hlavná otázka je či s nadstavbou, alebo bez.
M. Rakoš – starosta obce – musíme to rozhodnúť do konca tohto mesiaca.

Uznesenie č. 95/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
A.)
a) predloženie projektového zámeru a následne žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 na predkladanie projektových
zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania
centier integrovanej zdravotnej starostlivosti z Integrovaného regionálneho operačného
programu (IROP) vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva SR na projekt „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice“ (ďalej len „projekt“ alebo „CIZS“)
a zároveň schvaľuje realizáciu projektu;
b) nasledovnú formu a druh poskytovaných služieb CIZS na podklade záujmu
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti oslovených v súlade s pravidlami
transparentnosti výberu poskytovateľov služieb:
- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých (min. 2-krát),
- všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast,
- špecializovaná gynekologická ambulantná zdravotná starostlivosť,
- iná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť.
c) financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 823.529,41 EUR,
z ktorých minimálne 5% spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je vo výške
41.176,47 EUR;
d) zabezpečenie partnerstva CIZS vo forme zmluvy o partnerstve medzi hlavným
partnerom, ktorým bude obec Raslavice a partnermi, ktorými budú poskytovatelia
ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie: za: 5

zdržali sa: 2 (Saloky, Gdovin)

Uznesenie č. 96/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Nadstavbu zdravotného strediska aj bez možnosti vybudovania pobytovej časti zariadenia, t.j.
iba ambulantnej formy poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Hlasovanie: za: 5

zdržali sa: 2 (Saloky, Gdovin)

e.) Rozpustenie rezervného fondu na úhradu faktúr z minulých období
L. Paľová – hlavná ekonómka – vysvetlila prítomným sitáciu.

Uznesenie č. 97/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Použitie rezervného fondu na úhradu faktúr z minulých rokov vo výške 22 010,26 €.

Hlasovanie: za: 7

f.) Príkaz na vykonanie inventúry – schválenie jednotlivých komisií, ich predsedov
a členov

Uznesenie č. 98/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie navedomie
Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2019. Členovia komisií za poslancov OZ sú Mgr.
Dávid Baláž, Peter Saloky, Ing. Vladimír Droblienka.

Hlasovanie: za: 7

g.) Kanalizácia obce Vaniškovce
M. Rakoš – starosta obce – ide o rozšírenie vodnej stavby – kanalizácia Vaniškovce, ide
o domy z Vaniškoviec, ktoré sa napájajú na Vaniškovskú ulicu, ale aj ostatné domy
z Vaniškoviec, čo sa týka kapacity, my už priestor na to nemáme, celú obec by sme už pripojiť
nemohli, starosta obce Vaniškovce je ochotný sa spolupodieľať na rozšírení ČOV.

Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach

schvaľuje
A.) Napojenie kanalizačnej vetvy RA a RA1 po nový cintorín s podmienkou doloženia
presnej dokumentácie zoznamu pripojených a predpokladaných odberateľov obcou
Vaniškovce
B.) Ostatné trasy napojenia za podmienky rozšírenia ČOV obce Raslavice

Hlasovanie: za: 7

15 Diskusia
16 Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /01:40 h./.

V Raslaviciach dňa 13.12.2019

Zapísala: Mgr. M. Duraková

Overovatelia zápisnice: M. Kovalčin

Starosta obce:

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

D. Baláž

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

Marek Rakoš

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

