Obec Raslavice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Raslavice, konaného dňa
17.12.2021 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – D. Baláž, J. Jarina, V. Droblienka, P. Saloky,
G. Gdovin, P. Demo, D. Pribula, M. Kovalčín, M. Rakoš – starosta obce, Š. Buranovský –
prednosta OcÚ, Ľ. Kopčáková – hlavná kontrolórka OcÚ, L. Paľová – hlavná ekonómka OcÚ,
xxx – riaditeľ ZUŠ Raslavice - hosť

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie o 18:35 h.

2. Ustanovenie pracovných funkcií
Starosta obce podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – J. Jarina, V. Droblienka Hlasovanie: za: 7 zdržal sa: 1(Jarina)
Mandátová komisia – P. Demo Hlasovanie: za: 8
Overovatelia zápisnice – P. Saloky, G. Gdovin Hlasovanie: za: 6 zdržali sa: 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. 12/2021, č. 13/2021
6. Návrh VZN č. 3/2021 o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo
vlastníctve obce Raslavice
7. Návrh VZN č. 4/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
8. Návrh VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ MŠ ŠK ŠJ

9. Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024
10. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024
11. Zmluva o zriadení vecného bremena p. xxx
12. Rozšírenie distribučnej siete STL Plynovodu
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

Hlasovanie: za: 8

4. Schválenie doplňujúceho – upraveného programu
M. Rakoš – starosta obce – prečítal doplnený program.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Ustanovenie pracovných funkcií
3. Schválenie zverejneného programu
4. Schválenie doplňujúceho-upraveného programu
5. Návrh VZN č.3/2021 o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo
vlastníctve obce Raslavice
6. Návrh VZN č.4/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
7. Návrh VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ MŠ ŠK ŠJ
8. Zmluva o zriadení vecného bremena p. xxx
9. Rozšírenie distribučnej siete STL Plynovodu
10. Správa nezávislého audítora
11. Úprava rozpočtu č. 11/2021, č. 12/2021, č. 13/2021
12. Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024
13. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024
14. Žiadosti na kúpu a odpredaj pozemku (p. xxx, p. xxx, p. xxx, PSK)
15. Žiadosť o predĺženie ulice Pod Kaštieľom
16. Príkaz na vykonanie inventarizácie
17. Návrh na vyradenie majetku
18. Nájomná zmluva xxx s.r.o.
19. Zriadenie špecializovanej interaktívnej prírodovednej učebne v ZŠ Raslavice
20. Rôzne (MPC, kúpa auta, návrh na spolufinancovanie cesty p. xxx)

21. Diskusia
22. Záver

M. Rakoš – starosta obce – vyzval prítomných k jeho možnému ďalšiemu doplneniu.

Nikto sa s ničím neprihlásil.

Hlasovanie: za: 8

Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8 ,t.j. 88,8 %, OZ je
uznášania schopné.
Uznesenie č. 83/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ.

Hlasovanie: za: 8

Uznesenie č. 84/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ.

Hlasovanie: za: 8

5. Návrh VZN č.3/2021 o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov,
ktoré sú vo vlastníctve obce Raslavice
M. Rakoš – starosta obce – Prehodnotili sme naše výšky nájmov a porovnali sme ich
s ostatnými obcami, na porovnanie nám je najbližší Zborov, tam účtujú 15€/m2, v našich
nájmoch sú rôzne výšky. (V tabuľke ukázal kto koľko platí obci nájomné za rok, približne je to
od 11€ do 15€/m2.)

J. Jarina – Chcem vysvetliť prečo sú také rozdiely v nájmoch, lebo je to podľa dní koľko tieto
priestory v roku nájomcovia využívajú.
M. Rakoš – starosta obce – Predniesol návrh nových cien: pohostinské a reštauračné priestory
19€/m2/rok, obchodné priestory a komerčné kancelárie 18€/m2/rok, služby, výrobné
a administratívne priestory 15€/m2/rok, lekárom špecialistom by sme mohli dať symbolickú
cenu, aby sme si ich tu udržali, poprípade získali aj iných špecialistov, navrhujem výšku nájmu
v zdravotnom stredisku 16€/m2/rok a pre špecialistov 2€/m2/rok. Môžeme ostať pri takých
návrhoch?
Poslanci – jednohlasne súhlasili, lebo ceny sa už viac rokov nedvíhali.
M. Rakoš – starosta obce – VZN nadobudne účinnosť od 2.1.2022.

Uznesenie č. 85/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 3/2021 o výške nájomného nebytových priestorov a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve
obce Raslavice.

Hlasovanie: za: 8

6. Návrh VZN č.4/2021 o príspevkoch v školských zariadeniach
Š. Buranovský – prednosta OcÚ – Mení sa položka za pobyt dieťaťa v MŠ, čiastočná úhrada
rodiča z 8€ na 10€, 8€ za poldenku a 15€ za dieťa mladšie ako 3 roky.
D. Baláž – Na rade sme to prebrali a boli aj vyššie návrhy, ale zhodli sme sa iba na jemnom
zvýšení.

Uznesenie č. 86/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 4/2021 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: za: 8

7. Návrh VZN č.5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku ZUŠ MŠ ŠK ŠJ
M. Rakoš – starosta obce – Zo všetkých týchto zložiek nám prišli rozpočty a požiadavky, už
vieme presné koeficienty počtu detí v jednotlivých zložkách a tak sme si vedeli aj vypočítať
koľko na jednotlivé zložky dostaneme a koľko je potrebné dofinancovať. (Privítal na OZ aj
riaditeľa ZUŠ xxx a dal mu slovo.)
xxx – riaditeľ ZUŠ – Všetky kapitálové výdavky ktoré boli schválené na tento rok sa presúvajú
do budúceho roka, dodávka hudobných nástrojov sa má realizovať od konca januára do konca
marca.

Uznesenie č. 87/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
sa uznáša na znení
VZN č. 5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier
voľného času.
Hlasovanie: za: 8
8. Zmluva o zriadení vecného bremena p. xxx
Š. Buranovský – prednosta OcÚ – Pán xxx má obecnú kanalizáciu na svojom pozemku
a v prípade poruchy budeme potrebovať voľný prístup k nej, preto potrebujeme zriadiť toto
vecné bremeno, menovaný s tým súhlasí.

Uznesenie č. 88/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena IN REM medzi Obcou Raslavice a xxx na
parcele CKN 845/33 v k.ú. Nižné Raslavice.

Hlasovanie: za: 8

9. Rozšírenie distribučnej siete STL Plynovodu
M. Rakoš – starosta obce – Na Vodárenskej ulici je novovybudovaný plynovod, bežná rutinná
vec, po postavení to dať plynárom, skolauduje sa a potom je možné pripojiť sa na tento
plynovod.

Uznesenie č. 89/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ za 1€ pre SPP distribúcia a. s., na ul. Vodárenská
„Rozšírenie distribučnej siete STL Plynovodu v dĺžke 298 m v k. ú Vyšné Raslavice.

Hlasovanie: za: 8

10. Správa nezávislého atudítora
M. Rakoš – starosta obce – vyzval pani kontrolórku k zhrnutiu tejto správy.
Ľ. Kopčáková – hlavná kontrolórka – zhrnula správu nezávislého audítora a predniesla jej
záver.

Uznesenie č. 90/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Raslavice
k 31.12.2020.

Hlasovanie: za: 8

11. Úprava rozpočtu č. 11/2021, č. 12/2021, č. 13/2021
L. Paľová – hlavná ekonómka – predniesla návrh úpravy č. 11/2021, ktorý sa týka
predovšetkým štátnych peňazí, návrh č. 12/2021 – taktiež ide o štátne peniaze a návrh č.
13/2021 tu ide predovšetkým o preúčtovanie nevyčerpaných peňazí.

M. Rakoš – starosta obce – dovysvetlil úpravy v krátkosti a vyzval poslancov k diskusii.

Uznesenie č. 91/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) b e r i e n a v e d o m i e
Úpravu rozpočtu č. 11/2021
Úpravu rozpočtu č. 12/2021
b) s c h v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu č. 13/2021.
Hlasovanie: za:8

12. Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na
roky 2023 a 2024
13. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024
Ľ. Kopčáková – hlavná kontrolórka – predložila stanovisko k návrhu rozpočtu so záverom, že
spĺňa všetky náležitosti.
M. Rakoš – starosta obce – poďakoval za prednesenie a skratke dovysvetlil detaily týkajúce sa
rozpočtu, projektov a ich ukončenia.
P. Demo – Všetky projekty chcete robiť cez Obecný podnik, alebo aj cez iné firmy?
M. Rakoš – starosta obce – Cez Obecný podnik: vodozadržné zariadenia, ihrisko zemné práce,
chodník, synagóga, zberný dvor. Ešte nebol taký rok, aby prišlo toľko európskych peňazí, ako
tento rok.
J. Jarina – Už rozpočet ukazuje na náročnosť finalizácie stavieb. Položka Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku, z čoho očakávame nárast o 80 000€?
L. Paľová – hlavná ekonómka – Za nájom priestorov.
P. Saloky – Pri kalkulaciach na práce ktoré sú v pláne sa ráta s tým, že ich urobí Obecný podnik,
ale keď to nebude stíhať a budeme to musieť dať urobiť niekomu inému, tak sa to navýši.
M. Rakoš – starosta obce – Aj keď vyhráme zákazku cez Obecný podnik, môžeme požiadať
o subdodávku, cca 20%, je to už na mojej hlave, možno ešte prijmeme nejakých ľudí.
P. Saloky – Položka Ostatné kultúrne podujatia 8 000€?
L. Paľová – hlavná ekonómka – Stavanie mája, darčeky na Mikuláša, úcta k starším.
P. Saloky – 33 750€?
L. Paľová – hlavná ekonómka – Cykloklub, dotácia FK SIM.

P. Saloky – Dávam návrh vrážať prostriedky účelovo, 70% na dorast a „B – éčko“ a maximálne
30% na „Á – čko“. Výstavba chodníka Lopuchovská, v tejto cene je časť chodníka od cintorína
až po križovatku pri p. xxx?
M. Rakoš – starosta obce – Áno až k p. xxx, čím vyššie budeme vedieť, tak urobíme.
P. Saloky – Plán parkoviska pri synagóge.
M. Rakoš – starosta obce – Najprv to budeme musieť zmluvne ošetriť so susedmi, ale už je to
s nimi vyriešené.
D. Baláž – Koľko bolo čerpané zo schváleného úveru tento rok?
L. Paľová – hlavná ekonómka – 180 672€
D. Baláž – Tento úver má opodstatnenie predovšetkým v ďalšom roku.
L. Paľová – hlavná ekonómka – Splácať začneme až keď vyčerpeme a nemusíme vyčerpať
celú žiadanú sumu ak ju nebudeme potrebovať.
V. Droblienka – Keď tu odhlasujeme projekty, musíme počítať aj s tým, že musíme na to nájsť
aj vlastné zdroje.
D. Baláž, J. Jarina, P. Saloky – rozpútaná debata o opodstatnenosti investícií, či by sa nemalo
viac prihliadať na služby v obci na ktoré sa v poslednom čase akosi pozabúda, napríklad
potrebujeme rozšíriť ČOV.
D. Baláž – Prichádza nové programové obdobie Plánu hospodárskeho rozvoja, tento končí
v roku 2023, bolo by dobré uvažovať už o príprave nového plánu.
M. Rakoš – starosta obce – Zatiaľ je tu ešte stále aktuálny a na budúci rok príde nová generácia,
my končíme a každý nech si tvorí na svoj vlastný obraz.

Uznesenie č. 92/2021
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 2022
a viacročného rozpočtu na roky 2023 a 2024
b) s c h v a ľ u j e
rozpočet na rok 2022
c) b e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet na roky 2023 a 2024.
Hlasovanie: za: 7

zdržal sa: 1(Baláž)

14. Žiadosti na kúpu a odpredaj pozemku (p. xxx, p. xxx, p. xxx, PSK)
Š. Buranovský – prednosta OcÚ – predniesol odpredajové ceny pozemkov podľa znaleckého
posudku a zdôraznil, že je to iba odporúčanie.

Uznesenie č. 93/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemku p. xxx, parcelné číslo 421/301 k.ú Nižné Raslavice o celkovej výmere 268
m2 zapísanej na LV č. 1189 podľa znaleckého posudku č.368/2021 vypracovaný znalcom xxx,
b) o d p o r ú č a
starostovi obce začať proces odpredaja pozemku, parcelné číslo 421/301 k.ú Nižné Raslavice
o celkovej výmere 268 m2 zapísanej na LV č. 1189 v zmysle ustanovení zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ a s cenou 10,- € za m2 pozemku.

Hlasovanie: za: 8

Uznesenie č. 94/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) s c h v a ľ u j e
odkúpenie pozemku p. xxx, parcelné číslo 627, k.ú. Vyšné Raslavice o celkovej výmere 52 m2
zapísanej na LV č. 1639 podľa znaleckého posudku č.368/2021 vypracovaný znalcom xxx,
b) o d p o r ú č a
starostovi obce začať proces odpredaja pozemku, parcelné číslo 627 k.ú. Vyšné Raslavice o
celkovej výmere 52 m2 zapísanej na LV č. 1639 v zmysle ustanovení zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí s ohľadom na osobitný zreteľ a s cenou 12,50 € za m2 pozemku.

Hlasovanie: za: 8

Uznesenie č. 95/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje

kúpno-predajnú zmluvu a jej podpísanie starostom obce o predaji majetku obce, ktorou Obec
Raslavice odpredáva kupujúcemu xxx pozemok v spoluvlastníctve v podiele 2/4, registra CKN
523, k. ú. Vyšné Raslavice o výmere 295 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie na
LV 107 za cenu určenú uznesením Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach č. 74/2021 zo dňa
29.10.2021 vo výške 1,- €/m2, spolu za 147,50 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 xxx užíva desaťročia.

Hlasovanie: za: 8

Š. Buranovský – prednosta OcÚ – Prišla nám žiadosť od PSK na odkúpenie štyroch úsekov
ciest o ktoré sa stará, ide o cesty na ulici Čergovská, každý pozemok chcú odkúpiť za 1€, keďže
cestu budú rekonštruovať, chcú ju mať vo svojom vlastníctve a aj pre výkon údržby a opravy
ciest.
M. Rakoš – starosta obce – My sme tam plánovali aj chodník, takže si to budeme musieť ešte
vykonzultovať.
J. Jarina – A musíme to schváliť dnes?
M. Rakoš – starosta obce – Ja by som to ešte nechal na doriešenie.

Uznesenie č. 96/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
Žiadosť SÚC PSK o vysporiadanie majetku na Prešovský samosprávny kraj
-

parcela C KN 752/1 o výmere 1371 m2, zastavaná plocha a nádvorie,

-

časť parcely registra E KN 2092/1 o výmere 1854 m2, zastavaná plocha
a nádvorie,

-

parcela registra E KN 2136/2 o výmere 71m2, zastavaná plocha a nádvorie,

-

parcela registra E KN 2096/1 o výmere 7124m2, ostatná plocha,

odpredajom do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja za navrhovanú cenu 1,00€ za
pozemok, t.j. 4 € celkom, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Hlasovanie: za: 8

15. Žiadosť o predĺženie ulice Pod Kaštieľom
M. Rakoš – starosta obce – Rodiny xxx, ktorých domy stoja na konci ulice Pod Kaštieľom,
chcú aby obec okolo ich domov urobila prístupovú spevnenú účelovú cestu, kanál, vodu
a chráničku káblov, sú ochotní na to odpredať časť svojich pozemkov za symbolické 1€, vedeli
by sme sa zhodnúť na cene, ale na budúci rok to nemáme ešte ani šancu začať.
P. Saloky – Pred vykúpením treba dať zhotoviť geometrický plán.
M. Rakoš – starosta obce – Začneme jednať.

Uznesenie č. 97/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
b e r i e na v e d o m i e
žiadosť majiteľov pozemkov CKN 265, CKN 267, CKN 268, CKN 269 o predlženie ulice Pod
Kaštieľom o parcelu CKN 262 a parcelu CKN 265.

Hlasovanie: za: 8

16. Príkaz na vykonanie inventarizácie
17. Návrh na vyradenie majetku
L. Paľová – hlavná ekonómka - Inventarizácia sa vykonáva každý rok účtovne a spracováva sa
aj návrh na vyradenie hmotného majetku, teraz predovšetkým z KD riady a podobne, hračky
z MŠ a starý nábytok na obci 30 – 40 ročný.
M. Rakoš – starosta obce – Máme z predchádzajúceho obdobia zvolenú komisiu, mohli by sme
ju zachovať a išli sa na to spoločne pozrieť.

Členovia súhlasili so zotrvaním v komisii.

Uznesenie č. 98/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
príkaz na vykonanie fyzickej a účtovnej inventúry k 31.12.2021. Členovia komisie za
poslancov OZ sú Mgr. Dávid Baláž, Peter Saloky, Ing. Vladimír Droblienka.

Hlasovanie: za: 8

Uznesenie č. 99/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
vyradenie majetku podľa predloženého zoznamu.

Hlasovanie: za: 8

18. Nájomná zmluva xxx s.r.o.
Š. Buranovský – prednosta OcÚ – MUDr. xxx si menil názov firmy, tak si musí meniť aj
zmluvu a chce používať aj ultrazvuk.

Uznesenie č. 100/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a) s c h v a ľ u j e
uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s firmou xxx s.r.o., objekt sa
nachádza v zdravotnom stredisku ul. Sekčovská č. 26,
b) s c h v a ľ u j e
výpožičku prístrojov EKG, ultrazvuk, v zmysle tejto zmluvy na dobu 5 rokov, najdlhšie však
počas doby trvania nájomného vzťahu.

Hlasovanie: za: 8

19. Zriadenie špecializovanej interaktívnej prírodovednej učebne v ZŠ Raslavice
M. Rakoš – starosta obce – Jedná sa o ďalšiu špecializovanú učebňu a chceli by sme to spraviť
cez finančnú skupinu, máme možnosť vyčerpať do 30 000€ aj na školskú aktivitu, ide o priestor
nad bazénom, našim cieľom je vytvoriť tam učebňu interaktívneho tipu zariadenú steperom,
stacionárnym bicyklom alebo bežeckým pásom, na stene budú vyobrazené trasy nášho regiónu,
interaktívnosť bude zabezpečované projekciou a okuliarmi, deti tým pritiahneme k výučbe
a zatraktívnime vyučovací proces, poobede aj rodiny si môžu takto interaktívne prejsť po našom
okolí aj v zlom počasí.

Uznesenie č. 101/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach

schvaľuje
projektový zámer:
„Zriadenie špecializovanej interaktívnej prírodovednej učebne v ZŠ Raslavice.
Celkové oprávnené výdavky na uvedený projektový zámer budú v maximálnej výške 30 000
EUR. Povinné spolufinancovanie žiadateľa oprávnených výdavkov je vo výške 5%.

Hlasovanie: za: 8

20. Rôzne (MPC, kúpa auta, návrh na spolufinancovanie cesty p. xxx)
a) MPC
L. Paľová – hlavná ekonómka – Stalo sa nám, že nám súbežne išli projekty PRIM a POP, po
čase sa ukázalo, že tieto dva projekty súbežne nemôžu ísť, no časom na obidva projekty náklady
už vznikli, PRIM je zameraný na rómske deti a POP na deti so zdravotným znevýhodnením,
čiže projekty nie sú nastavené rovnako na tú istú cieľovú skupinu.
M. Rakoš – starosta obce – My sme chybu neurobili a vidím chybu iba na ich strane, poslali
nám list, že oni pristávajú na vrátení 50%, rozoberali sme to už aj s právničkou ktorá nám
odporučila prebrať to aj na OZ, je to dobré zvážiť aj preto, aby sme neprišli aj o ďalšie projekty.
J. Jarina – Ja som za dohodu.
D. Pribula – Keď chceme ďalšiu spoluprácu, aj ja sa pripájam za dohodu.
P. Demo – Prikláňam sa za dohodu.
D. Baláž – Stále je lepšia dohoda ako súdny spor.

Uznesenie č. 102/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
súhlasí
s uzavretím Dohody o urovnaní v rozsahu návrhu, ktorý bol podpísaný predkladateľom návrhu
Metodicko-pedagogickým centrom, so sídlom Ševčenkova č. 11, Bratislava dňa 14.12.2021 a
v zmysle ktorého z nároku uplatňovaného obcou Raslavice voči Metodicko-pedagogickému
centru Bratislava vo výške 12 128, 43€ uhradí Metodicko-pedagogické centrum obci Raslavice
sumu 6 064,22€ a suma vo výške 6 064,21€ pôjde na ťarchu obce.

Hlasovanie: za: 8

b) Kúpa auta
Š. Buranovský – prednosta OcÚ – Už minule sme sa na túto tému bavili, určme si hranice, či
chceme nové auto, ojazdené, do koľko kilometrov, do akej sumy, bude sa využívať
predovšetkým pre DS a rozvoz stravy.
P. Saloky – Ja by som navrhoval auto aj s plošinou pre vozíčkarov.
M. Rakoš – starosta obce – Poradili mi, že obyčajné nábehy sú lacnejšie, ja sa prikláňam ku
kúpe nového auta, limit do 25 000€ aj s daňou.

Uznesenie č. 103/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
b e r i e na v e d o m i e
prieskum trhu a predložené ponuky na zakúpenie osobného automobilu na účely prevádzky
Denného stacionára obce Raslavice.

Hlasovanie: za: 8

c) Návrh na spolufinancovanie cesty p. xxx
M. Rakoš – starosta obce – prečítal list p. xxx s jeho návrhom a opýtal sa prítomných či to berú
na vedomie.
V. Droblienka – Beriem na vedomie ale ja som proti tomuto jeho návrhu.

Uznesenie č. 104/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
b e r i e na v e d o m i e
ponuku xxx a spol., xxx, na spolufinancovanie výstavby cesty na ul. Slnečná v obci Raslavice.

Hlasovanie: za: 8

21. Diskusia
D. Pribula – Ľudia sa mi sťažujú na voľne sa pohybujúce psy po obci.
Š. Buranovský – prednosta OcÚ – S odchytnou stanicou máme zmluvu, ale za odchyt jedného
psa ktorý nemá čip a majiteľa zaplatíme podľa tejto zmluvy 200€. Je to problém.

M. Rakoš – starosta obce – Zhruba vieme o akých psov sa jedná, sú z rómskych rodín ktoré
nedokážeme pokutovať ani sankcionovať, od nového roka bude znova MOPS a veríme, že to
pomôže.
P. Demo – Hurka je vraj znova prehradená, je tam panel cez cestu.
M. Rakoš – starosta obce – Pán xxx nástojí na riešení a legalizácii, ostatní majitelia pozemkov
súhlasia s vytvorením cesty, len p. xxx má s tým problém, dnes som bol na dopravnom
inšpektoráte a tam som sa dozvedel, že tento problém vrátili na riešenie naspäť obci,
problémom je len jeden vlastník a ten nechce prijať kompromis, obec tam nateraz musela dať
panely aby bola prerušená cesta.
J. Jarina – Bolo by účinné ich nanovo zvolať a znova riešiť.
D. Baláž – Na cintoríne v Nižných Raslaviciach je malý a nefunkčný zberný kontajner, bolo by
dobré tam zabezpečiť veľký kontajner.
M. Rakoš – starosta obce – Nie je tam priestor na veľký kontajner.

Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť,
všetkým poprial pevné zdravie a pohodu počas sviatkov a zasadnutie ukončil /22:55 h./.

V Raslaviciach dňa 17.12.2021

Zapísala: Mgr. M. Duraková

Overovatelia zápisnice: P. Saloky

Starosta obce:

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

G. Gdovin

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

Marek Rakoš

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

