Obec Raslavice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Raslavice, konaného dňa
14.12.2020 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – D. Baláž, V. Droblienka, P. Saloky, A.
Hudáčová, G. Gdovin, P. Demo, M. Kovalčin, M. Rakoš – starosta obce, S. Baláž – prednosta
OcÚ, Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka, L. Paľová – hlavná ekonómka, Š. Buranovský, M.
Klempay – riaditeľ ZŠ

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie o 18:45 h.

2. Ustanovenie pracovných funkcií
Starosta obce podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – V. Droblienka, A. Hudačová Hlasovanie: za: 7
Mandátová komisia – P. Demo Hlasovanie: za: 7
Overovatelia zápisnice – G. Gdovin, P. Saloky 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
6. Návrh rozpočtu na rok 2021
7. Návrh majetku na vyradenie
8. Žiadosť o kúpu pozemku p. Obšut
9. Žiadosť o zníženie nájmu Vladimír Gdovin - Fontána

10. Návrh VZN o podmienkach zverejňovania dotácie z rozpočtu obce
11. Návrh VZN o pohrebníctve podľa platného zákona 2020
12. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch za KO 2020
13. Žiadosti o dotácie
14. Návrh prevádzkového poriadku – DS, FI
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

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 č. 11, 12, 13 a 14
6. Návrh - VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za KO
7. Návrh – VZN č. 4/2020 o miestnych podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
8. Návrh – VZN č. 5/2020 o pohrebníctve podľa platného zákona 2020
9. Aktualizácia VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
dieťaťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území Obce Raslavice a CVČ
10. Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
11. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky2022 a 2023
12. Návrh na vyradenie majetku
13. Žiadosti na kúpu a odpredaj pozemkov
14. Žiadosť o zníženie nájmu Vladimír Gdovin – Fontána
15. Návrh prevádzkového poriadku – Divadelná sála a futbalové ihrisko
16. Rôzne
a) Určenie výšky platov volených predstaviteľov, odmien poslancov OZ a členov komisií
b) Odmena – životné jubileum
c) Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021
17. Diskusia

18. Záver
Hlasovanie: za: 7
Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7 ,t.j. 77,7 %, OZ je
uznášania schopné.
Uznesenie č. 62/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 7

Uznesenie č. 63/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 6

5. Úprava rozpočtu - rozpočtové opatrenie č.11,12,13,14
M. Rakoš – starosta obce – vyzval ekonómku Mgr. Lenku Paľovú aby predniesla hlavné zmeny.
L. Paľová – hlavná ekonómka – predniesla hlavné zmeny v úprave rozpočtu č. 11, 12, 13, 14.
P. Saloky – Prišlo už 50 000,-€ od p. Timka
L. Paľová – hlavná ekonómka – áno, 40 000€ už máme na účte a 10 000€ prídu ešte do konca
tohto roka, časť peňazí už bola aj použitá.

Uznesenie č. 64/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 11, 12, 13 a 14

Hlasovanie: za: 7

6. Návrh – VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a poplatkoch za KO
S. Baláž – prednosta OcÚ – vysvetlil dôvod zmeny poplatkov a rozdiel v cenách za odvoz
odpadu pre FO a PO.
M. Rakoš – starosta obce – vyzval poslancov aby sa vyjadrili k navrhovaným cenám a žiadal
reálne návrhy od poslancov.
(19:05h. - prišiel do miestnosti poslanec M. Kovalčin)
P. Demo – V obci, ktorej odpad vyváža taktiež firma KOSIT platia podnikatelia iba 50€ a vy
chcete 100€? Nepáči sa mi to, že živnostníci by mali platiť viac, 70€ pre živnostníka je ideálna
cena.
A. Hudáčová, V. Droblienka – Dobré by bolo odpad pred vývozom prevážiť.
S. Baláž – prednosta OcÚ – Obec by nemala doplácať za odvoz odpadu, ale obec teraz dopláca.
M. Rakoš – starosta obce – Skúsme hlasovať za 70€.

Uznesenie č. 65/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 3/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v obci Raslavice

Hlasovanie: za: 7

7. Návrh VZN č. 4/2020 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce
Š. Buranovský – predniesol dôvody zmeny tohto VZN.

Uznesenie č. 66/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 4/2020

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Hlasovanie: za: 7
8. Návrh VZN č. 5/2020 o pohrebníctve podľa platného zákona 2020
P. Saloky – predstavil hlavné zmeny v tomto VZN a uviedol, že na zmenách pracoval so Š.
Buranovským a J. Olšavským. Ruší sa osobitné VZN pre Vyšné Raslavice a osobitné pre Nižné
Raslavice. Nové VZN bude platiť všeobecne pre obec Raslavice aj pre všetky cintoríny,
prevádzkovateľom pohrebiska je obec Raslavice. V novom VZN sú zakomponované nutné
právne zmeny podľa Občianskeho zákonníka, jednotlivé články zo starého VZN sa doplnili a je
tam zadefinované aj ekologické pochovávanie, tlecia doba sa predĺžila z 10 na 15 rokov.
M. Rakoš – starosta obce – Bolo by dobré vybrať hlavné veci z VZN a umiestniť ich na
vhodnom mieste na cintoríne.
L. Paľová – hlavná ekonómka – Pohrebné auto by sme mali prenajímať, lebo auto je obecné
a p. Olšavský je živnostník.
M. Rakoš – starosta obce – Toto budeme riešiť osobitne, nie je to súčasťou tohto VZN.

Uznesenie č. 67/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
uznáša

sa na znení

VZN č. 5/2020
o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku v Raslaviciach
ktorým sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 3/2015 zo dňa 27.3.2015 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Raslavice –Vyšné Raslavice
Všeobecne záväzné nariadenie obce Raslavice č. 4/2015 zo dňa 27.3.2015 o
prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Raslavice –Nižné Raslavice a všetky
ostatné VZN s tým spojené

Hlasovanie: za: 7

9. Aktualizácia VZN č. 6/2019 o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a školských zariadení so sídlom na území Obce
Raslavice a CVČ
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil aktualizovanú tabuľku týkajúcu sa dotácií pre ZUŠ. Otázka
pre riaditeľa ZUŠ: Peniaze určené pre CVČ by sa mohli používať aj na iné, napríklad športové
činnosti v obci, 40% z dotácie môže byť použité aj na inú činnosť.

M. Klempay – riaditeľ ZŠ – Nemám s tým najmenší problém.
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil výšku dotácie pre ZUŠ.
D. Baláž – Tých 15 000€ z rozpočtu obce je z podielových daní?
M. Rakoš – starosta obce – Áno, dá sa to tak povedať.
D. Baláž – Prečo bola vyššia požiadavka?
M. Rakoš – starosta obce – Predpokladalo sa, že koeficient bude vyšší a bolo to aj preto, lebo
v školstve sa zvyšujú každý rok mzdy, obec je povinná dať 80% z toho, čo príde na obec.

Uznesenie č. 68/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Dodatok k VZN č. 6/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťaťa
v MŠ a školských zariadení so sídlom na území Obce Raslavice a CVČ

Hlasovanie: za: 7

10. Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na
roky 2020 a 2023
11. Schválenie rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022 a
2023
M. Rakoš – starosta obce – navrhol zlúčiť tieto dva body, pridali by sme hneď aj dotácie,
môžeme sa k ním vrátiť, ale sú zakomponované aj v návrhu rozpočtu.
D. Baláž – Poskytnutie dotácie pre šport sme schválili v plných výškach.
M. Rakoš – starosta obce – Rozpočet je prejdený dosť podrobne, mal by byť dobre nastavený.
Predniesol základné prvky rozpočtu.
Ľ. Kopčáková – hlavna kontrolórka obce – predniesla odborné stanovisko k rozpočtu na rok
2021 a viacročný rozpočet.
M. Rakoš – starosta obce – vyzval prítomných k diskusii.
D. Baláž – S úverom súhlasím, ale s jeho výškou nie, akceptujem, že na základe apelu si
ponížil výšku úveru, myslím, že je v rozpočte ešte stále priestor na škrtanie, viem si
predstaviť cca o 80 000€ nižší úver. Navrhol počítať v rozpočte s navýšením na opravu
a rozšírenie miestneho rozhlasu a na miestne komunikácie, na opravu jestvujúcich.
M. Rakoš – starosta obce – Čo sa povedalo pri tvorbe rozpočtu, to sa zakomponovalo, čistilo
sa to cez víkend. Čo sa týka opravy rozhlasu, práve na tom pracujeme. V budúcnosti sa
v spolupráci s Telekomunikáciami a VSE so zlepšovaním rozhlasu do ďalších rokov počíta
a tým to zníži aj náklady na obnovu miestneho rozhlasu. Čo sa týka starých ciest, podľa mňa

nie sú až také katastrofálne a radšej riešme nové komunikácie aby pritiahli do obce nových
občanov a rozširovala sa tu výstavba. Vznik nových ulíc starosta preferuje.
D. Baláž – chcel si vydiskutovať niektoré položky a boli mu vysvetlené starostom aj hlavnou
ekonómkou.
M. Kovalčin – ja som za dokončenie priestoru nad bazénom – sauny a chcem sa opýtať čo sa
myslí pod rekonštrukciou konosály.
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil zámer rekonštrukcie.
P. Saloky – tiež mal otázky k viacerým položkám, ktoré mu boli vysvetlené.
M. Rakoš – starosta obce – objasnil ako je to s plánovaním, s ľuďmi a technikou na údržbu
a čistotu obce.
V. Droblienka – zaujímala ho súvislosť: technika, obec a obecný podnik.
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil.
P. Demo – navrhol navýšiť úver o 30 000€ na rekonštrukciu ciest.
G. Gdovin – Cesty môžeme rekonštruovať aj z ušetrených peňazí.
M. Rakoš – starosta obce – Súhlasím s navýšením úveru o 30 000€.

Uznesenie č. 69/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A. b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu finančného rozpočtu na rok 2021
a viacročného rozpočtu na roky 2022 a 2023
B. s c h v a ľ u j e
rozpočet na rok 2021
C. b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023
Hlasovanie: za: 5

zdržali sa hlasovania: 2 (D. Baláž, P. Saloky)

12. Návrh na vyradenie majetku
M. Rakoš – starosta obce – uviedol prítomných do problematiky a požiadal hlavnú ekonómku
o predstavenie a vysvetlenie návrhu.
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – odôvodnila situáciu a predložila návrh v písomnej forme
– zoznam.

Uznesenie č. 70/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
vyradenie majetku podľa predloženého zoznamu

Hlasovanie: za: 7

13. Žiadosti o kúpu a odpredaj pozemkov
M. Rakoš – starosta obce – postupne čítal žiadosti ako prichádzali.
a) Štefan Obšut (ul. Papajova) – cenu teraz ešte neodsúhlasíme, lem určíme postup.
b) Vybudovanie prístupu od cintorína ku kaštieľu: Martin Opett je ochotný odpredať obci
pozemok o výmere 109 m2 za 4€/m2.
c) Pozemok Timko, Hrušovská – odkúpené obcou na cestu za 1€ (100m2 za 1€)
d) Rodina Horvátová je ochotná predať na otočisko cesty 48m2 za 4€/m2, spolu za 192€ a
Ružičová Jana a Kundrátová Ľudmila predajú 23m2 za 92€, čo taktiež činí 4€/m2.
e) Jozef Olšavský – kúpa obecného pozemku za jeho pozemkom za 1€/m2

Uznesenie č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
a) odpredaj spoluvlastníckeho podielu 16/56 na pozemku p. CKN 341 o výmere 618
m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č. 1532 v k. ú Vyšné Raslavice žiadateľovi
p. Štefanovi Obšutovi, bytom Vyšná 263/6, 086 41 Raslavice v cene 1,- € za m2
b) odporúča
starostovi obce začať proces odpredaja spoluvlastníckeho podielu 16/56 na pozemku
p. CKN 341 O výmere 618 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č. 1532 v
zmysle ustanovení zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ
a s cenou 1 € za m2 pozemku.

Uznesenie č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach

Schvaľuje
ponuku na predaj pozemku na parcele CKN 210/4 o výmere 109 m2, druh pozemku
orná pôda v k. ú Nižné Raslavice podľa geometrického plánu č. 37119192-132/2020
na oddelenie nehnuteľností, vypracovaným Mgr. Beátou Tarcalovou – Geotar, od
majiteľa pozemku Opeta Martina, bytom Kláštorná 446/18, 086 41 Raslavice za
ponúkanú cenu 4,- EUR/m2 a podpísanie starostom obce kúpno-predajnú zmluvu s
predmetným vlastníkom spolu za cenu 436,- EUR

Uznesenie č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
a) ponuku na predaj pozemku na parcele CKN 867/78 o výmere 1269 m2 , druh
pozemku - orná pôda a CKN 135/37 o výmere 1357 m2 , druh pozemku - zastavaná
plocha a nádvorie na LV 1285 v k. ú. Nižné Raslavice od majiteľov pozemku Timko
Milan, rod. Timko, bytom Bayerova 2851/9, 080 01 Prešov, Fedorková Janka,
rod. Eliášová, bytom Ku amfiteátru 520/23, 086 41 Raslavice, Margicinová
Anna, rod. Timková, bytom Vaniškovská 198/5 086 41 Raslavice, Ing. Hrušovská
Júlia, rod. Eliášová, Ing, Ku amfiteátru 517/19, 086 41 Raslavice, za ponúkanú cenu 1,EUR/celok a podpísanie starostom obce kúpno-predajnú zmluvu s
predmetnými vlastníkmi spolu za cenu 1,- EUR.
b) ponuku na predaj pozemku na parcele CKN 835/1 o výmere 1100 m2 , druh
pozemku - zastavaná plocha a nádvorie na LV 1767 v k. ú. Nižné Raslavice od
majiteľov pozemku Timko Milan, rod. Timko, bytom Bayerova 2851/9, 080 01
Prešov, Margicinová Anna, rod. Timková, bytom Vaniškovská 198/5 086 41
Raslavice, Ing. Hrušovská Júlia, rod. Eliášová, Ing, Ku amfiteátru 517/19, 086 41
Raslavice, za ponúkanú cenu 1,- EUR/m2 a podpísanie starostom obce kúpnopredajnú zmluvu s predmetnými vlastníkmi spolu za cenu 1100,- EUR.
Uznesenie č. 74/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
a) ponuku na predaj pozemku na parcele CKN 839/13 o výmere 48 m2 , druh pozemku
- zastavaná plocha a nádvorie na LV 2132 v k. ú. Nižné Raslavice od
majiteľov pozemku Horváta Pavla, bytom Na brehu 229/23, Jakubovany, 083 01 a
Ing. Moniky Horvátovej bytom Stuľany 5, 086 43, , SR, za ponúkanú cenu 4,EUR/m2
a podpísanie
starostom
obce kúpno-predajnú zmluvu s
predmetnými vlastníkmi spolu za cenu 192,- EUR.

b) ponuku na predaj pozemku na parcele CKN 839/15 o výmere 23 m2 , druh pozemku
- zastavaná plocha a nádvorie na LV 1381 v k. ú. Nižné Raslavice od
majiteľov pozemku
Ružičkovej Jany,
Hlavná 527/53,
086
41
Raslavice a Kundrákovej Ľudmily, Jurkovičova 6577/6, 080 01 Prešov za ponúkanú
cenu 4,- EUR/m2 a zároveň podpísanie starostom obce kúpno-predajnú zmluvu s
predmetnými vlastníkmi spolu za cenu 92,- EUR.
Uznesenie č. 75/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Schvaľuje
kúpno-predajnú zmluvu o predaji majetku obce, ktorou Obec Raslavice odpredáva
kupujúcemu Jozefovi Olšavskému pozemok na parcele CKN 468, k. ú. Nižné
Raslavice, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 218 m2 za cenu určenú
uznesením Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach č. 48/2020 zo dňa 04.09.2020 v
sume 1,- eur/m2 , spolu za 218,- eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
zákona č. 138/91 Zb., o majetku obcí, § 9a, ods.8 písm. b) prípad hodný osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o parcelu, ktorú Jozef
Olšavský užíva desaťročia.
Hlasovanie: za: 7
14. Žiadosť o zníženie nájmu Vladimír Gdovin – Fontána
M. Rakoš – starosta obce – oboznámil prítomných so žiadosťou a s prílohami, ktoré žiadateľ
predložil na odôvodnenie žiadosti.
P. Demo – Navrhujem odsúhlasiť, je preukazateľné, že v uvedenom období neprevádzkoval.

Uznesenie č. 76/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zníženie nájmu žiadateľa Vladimíra Gdovina – Fontana za obdobie od 15.3.2020 do 31.5.2020
a od 15.10.2020 do 30.11.2020 o 50%

Hlasovanie: za: 7

15. Návrh prevádzkového poriadku – Divadelná sála a futbalové ihrisko
M. Rakoš – starosta obce – vyzval D. Baláža na odprezentovanie prevádzkového poriadku
v Divadelnej sále a Š. Buranovského na odprezentovanie návrhu prevádzkového poriadku
futbalového areálu.

D. Baláž – odprezentoval prevádzkový poriadok Divadelnej sály.
Š. Buranovský – predniesol prevádzkový poriadok futbalového areálu.

Uznesenie č. 77/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
A. s c h v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok divadelnej sály
B. s c h v a ľ u j e
Prevádzkový poriadok futbalového areálu

Hlasovanie: za: 7

16. Rôzne
- a) Určenie výšky platov volených predstaviteľov, odmien poslancov OZ
a členov komisií
- b) Odmena – životné jubileum
- c) Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil a odôvodnil riešenie týchto bodov.

Uznesenie č. 78/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
Ruší
platnosť uznesení
č. 21/2020, 22/2020, 23/2020 k 31.12.2020

Hlasovanie: za: 7

Uznesenie č. 79/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
príspevok pri príležitosti životného jubilea p. Heleny Bělunkovej

Hlasovanie: za: 7

Uznesenie č. 80/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021

Hlasovanie: za: 7

17. Diskusia
D.Baláž – predniesol Uznesenie komisie kultúry, športu a mládeže pri OZ v Raslaviciach.

Uznesenie č. 81/2020
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Správu Komisie kultúry, športu a mládeže pri OZ Raslavice

Hlasovanie: za: 7

P. Saloky – navrhol, že by sa v obecných novinách mala uverejniť mapka s ulicami Raslavíc,
mohla by to zabezpečiť p. Markušová.
M. Rakoš – starosta obce – Nechajme si to ešte na rozmyslenie na ďalšie zastupiteľstvá.

18. Záver
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /23:50 h./.

V Raslaviciach dňa 14.12.2020

Zapísala: Mgr. M. Duraková

Overovatelia zápisnice: G. Gdovin

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

P. Saloky

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

Marek Rakoš

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

Starosta obce:

