Obec Raslavice

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Raslavice, konaného dňa
26.03.2021 na Obecnom úrade v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – D. Baláž, V. Droblienka, P. Saloky, G.
Gdovin, P. Demo, M. Kovalčin, J. Jarina, M. Rakoš – starosta obce, S. Baláž – prednosta OcÚ,
Ľ. Kopčaková – hlavná kontrolórka, L. Paľová – hlavná ekonómka

1. Otvorenie zasadnutia
Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie o 18:40 h.

2. Ustanovenie pracovných funkcií
Starosta obce podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – V. Droblienka, J. Jarina Hlasovanie: za: 5, zdržali sa: 2
Mandátová komisia – P. Saloky Hlasovanie: za: 7
Overovatelia zápisnice – D. Baláž, 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. Zloženie sľubu poslanca p. Ing. Milan Vrabeľ
6. Krátkodobý preklenovací úver – MŠ Alejová
7. Rozpočtové opatrenia č.15/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021
8. Správa HK Raslavice
9. Voľba HK obce Raslavice

10. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy – p. Ondrej Demo
11. Spolufinancovanie výstavby zariadení na využitie tepelných čerpadiel – Kultúrny dom
12. Spolufinancovanie výstavby futbalového ihriska s umelou trávou – Fond na podporu športu
13. Návrh zmluvy o prenájme pozemku p. Kuchcik (pozemky futbalového ihriska)
14. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy p. Obšut
15. Uzatvorenie dohody s SPP
16. Kúpna zmluva s VVS – inžinierske siete – u. Nad železničnou stanicou, ul. Kláštorná
17. Žiadosť o odpustenie nájmu p. Ondrej Demo
18. Žiadosť o odpustenie nájmu – p. Veronika Šoltýsová GUT ART
19. Rôzne (Eliáš, Spolufinancovanie CIZS, Nórske fondy)
20. Diskusia
21. 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. Zloženie sľubu poslanca p. Ing. Milan Vrabeľ
6. Rozpočtové opatrenia č.15/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021
7. Krátkodobý preklenovací úver – MŠ Alejová
8. Správa HK Raslavice
9. Voľba HK obce Raslavice
10. Schválenie .....
11. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy – p. Ondrej Demo
12. Spolufinancovanie výstavby zariadení na využitie tepelných čerpadiel – Kultúrny dom
13. Spolufinancovanie výstavby futbalového ihriska s umelou trávou – Fond na podporu športu
14. Návrh zmluvy o prenájme pozemku p. Kuchcik (pozemky futbalového ihriska)
15. Schválenie kúpno – predajnej zmluvy p. Obšut
16. Uzatvorenie dohody s SPP
17. Kúpna zmluva s VVS – inžinierske siete – u. Nad železničnou stanicou, ul. Kláštorná

18. Žiadosť o odpustenie nájmu p. Ondrej Demo
19. Žiadosť o odpustenie nájmu – p. Veronika Šoltýsová GUT ART
20. Žiadosť o odpustenie nájmu V. Gdovin
21. Rôzne (Eliáš, Spolufinancovanie CIZS, Nórske fondy)
22. Diskusia
23. Záver
Hlasovanie: za: 7
Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7 ,t.j. 77,7 %, OZ je
uznášania schopné.
Uznesenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zverejnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 7

Uznesenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
doplnený program rokovania OZ

Hlasovanie: za: 7

5. Zloženie sľubu poslanca p. Ing. Milan Vrábeľ
M. Rakoš – starosta obce – vyzval prednostu OcÚ k predneseniu vysvetlenia tohto bodu
programu.
S. Baláž – prednosta OcÚ – vysvetlil situáciu ohľadom náhradníka Ing. M. Vrábľa za MUDr.
A. Hudáčovu, ktorá sa vzdala svojho poslaneckého mandátu. Pred časom p. Vrábeľ ponuku
náhradníka prijal, ale dnes zaslal na obec email v ktorom uvádza, že sa rozhodol neprijať
mandát poslanca OZ v Raslaviciach. Prečítal prítomným celé znenie jeho zaslanej správy
a nakoniec upovedomil nutnosti prebratia problematiky oslovenia druhého náhradníka p.
Jaroslava Hersteka.

Uznesenie č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie navedomie
neprijatie mandátu poslanca Ing. Milana Vrábľa, ktorý mal nastúpiť ako 1. náhradník po
vzdaní sa mandátu poslankyne MUDr. Alžbety Hudáčovej

Hlasovanie: za: 7

6. Krátkodobý preklenovací úver – MŠ Alejová
M. Rakoš – starosta obce – Dostali sme ponuku od Prima banky s dosť nízkym úrokom 0,20€
s nízkou mesačnou splátkou, ide o pôžičku tak na 2 – 3 mesiace, lebo žiadosť o preplatenie
projektu je už spracovaná a zaslaná.
P. Saloky – Ako sme prišli k sume na preklenovací úver?
M. Rakoš – starosta obce – Je to suma faktúry za práce vykonané na MŠ Alejová.
D. Baláž – Obec v tom mala spoluúčasť?
L. Paľová – vysvetlila podmienky pre žiadosť o úver aj ako sme prišli k výslednej sume ktorú
žiadame požičať.
S. Baláž – prednosta OcÚ – Keď robíme veci cez projekt, dlh voči dodávateľom musí byť
vyrovnaný a až následne dôjde k podaniu žiadosti o preplatenie projektu, takto to funguje pri
čerpaní eurofondov.

Uznesenie č. 4/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 215 891,05 EUR poskytnutého zo strany
Prima banka Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu :
Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová

s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z európskych
štrukturálnych a investičných fondov.

Hlasovanie: za: 7

7. Rozpočtové opatrenia č.15/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021
L. Paľová – hlavná ekonómka obce – predniesla jednotlivé úpravy rozpočtu:
15/2020 – zmeny len do výšky kompetencie starostu obce do 5000€,
1/2021 – v 99% ide o štátne peniaze
2/2021 – menšie kozmetické úpravy,
3/2021 – úpravy v rámci projektu POP, testovanie, investície na rekonštrukciu KD.
J. Jarina – Projekt v rámci školy POP je o čom?
M. Rakoš – starosta obce – Asistenti pre ZŠ aj MŠ.
D. Baláž – Otázka k rekonštrukcii kuchyne KD, budeme to robiť z vlastných zdrojov, nebolo
by lepšie počkať na nejaké výzvy z nenávratných prostriedkov?
M. Rakoš – starosta obce – Asi ťažko na rekonštrukciu kuchyne by sa dali získať také peniaze
a akcie v stave v akom je momentálne kuchyňa by sa nedali organizovať.
J. Jarina – Odpovedal si za mňa. Je lepšie chystať rozpočet na rekonštrukciu a keby prišli
nenávratné zdroje, by sa plánované peniaze mohli presunúť inde.
D. Baláž – Hľadal by som nejaké prostriedky, lebo práve preto sme brali KD do vlastných
rúk.
M. Rakoš – starosta obce – Ja zatiaľ nevidím priestor odkiaľ by tento rok mohli prísť
prostriedky.
J. Jarina – Neviem koľko by trvalo čakanie na úspešný grant.
L. Paľová – hlavná ekonómka – My teraz plánujeme niečo pre úver o ktorom sme sa už
rozprávali.

Uznesenie č. 5/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 15/2020
rozpočtové opatrenie č. 1/2021
rozpočtové opatrenie č. 2/2021
rozpočtové opatrenie č. 3/2021

Hlasovanie: za: 7
8. Správa HK obce Raslavice
Ľ. Kopčáková – hlavná kontrolórka obce – predniesla správu o kontrolnej činnosti HK obce
Raslavice.

Uznesenie č. 6/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020

Hlasovanie: za: 7

9. Voľba HK obce Raslavice
M. Rakoš – starosta obce – Je zákonná lehota kedy musíme zverejniť výzvu na voľbu hlavného
kontrolóra obce.
Ľ. Kopčáková – hlavná kontrolórka obce – vysvetlila podmienky na voľbu a samotné
vykonávanie funkcie hlavného kontrolóra obce a podotkla, že jej mandát končí 4.5.2021.
J. Jarina – Treba zvoliť trojčlennú komisiu na voľbu nového hlavného kontrolóra obce.

Uznesenie č. 7/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra na deň 07.05.2021 na zasadnutí OZ

Hlasovanie: za: 7
Starosta obce ešte vyzval prítomných k zvoleniu komisie, spoločne sa dohodli, že komisia by
mala pozostávať z obecnej rady plus prednosta.

10. Schválenie zásad s hospodárením obecného majetku
M. Rakoš – starosta obce – Nemáme zatiaľ schválené zásady hospodárenia s majetkom obce
Raslavice, predložený návrh spracovala právnička VÚC.

L. Paľová – hlavná ekonómka obce – bližšie objasnila jednotlivé dodatky.
Poslanci – medzi nimi prebehla diskusia ohľadom finančných darov, do akej výšky môže
rozhodnúť o poskytnutí daru starosta obce a kedy o tom budú rozhodovať poslanci.
J. Jarina – navrhol upraviť dodatok č. 1, že o poskytnutí daru do sumy 1000€ bude rozhodovať
starosta obce a to aj bez žiadosti občana a od sumy 1001€ až do 2000€ bude rozhodovať
zastupiteľstvo.
M. Rakoš – starosta obce – Dodatok č. 2 pojednáva o núdzovom stave.

Uznesenie č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Dodatok č. 1/2021 a č. 2/2021 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Raslavice

Hlasovanie: za: 7

11. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy – p. Ondrej Demo
M. Rakoš – starosta obce – Na rozšírenej rade sme sa ohľadom toho asi 3x stretli, 90000€ ktoré
údajne do rekonštrukcie KD investoval pán Demo sme uznali, predmetom dohody je ukončenie
zmluvy, navrhujem od 30.3.2021. Podrobne prešiel jednotlivé body.

Uznesenie č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
1. Ukončenie nájomnej zmluvy s p. Ondrejom Demom na základe žiadosti o ukončenie
nájomnej Zmluvy o nájme nebytových priestorov v Dome kultúry v Raslaviciach,
podpísanej dňa 27.06.2012, na ul. Toplianskej č. 560 s účinnosťou od 1.7.2012 do
30.6.2022. Dátum ukončenia nájmu k 30.03.2021.
Hlasovanie: za: 5

zdržal sa: 2 (P. Demo, D. Baláž)

M. Rakoš – starosta obce – predniesol dohodnuté podmienky k vysporiadaniu ďalšieho
hnuteľného majetku (ozvučenie, osvetlenie, okrúhle stoly, kuchynský servis), ktorý obec
odkúpi za 12000€, čo je viac ako 50% zľava.

Uznesenie č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Zmluvu o odkúpení hnuteľného majetku v dome kultúry od p. Ondreja Demu v celkovej hodnote 12 000,- €.

Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 1 (P. Demo)

12. Spolufinancovanie výstavby zariadení na využitie tepelných čerpadiel –
Kultúrny dom
M. Rakoš – starosta obce – Tým, že už v KD nemáme nájomcu môžeme žiadať energetické
zhodnotenie budovy a energie ušetriť prostredníctvom tepelných čerpadiel, ktoré môžu ušetriť
spotrebu plynu pri vykurovaní, rekuperácia – prevetrávanie je výhodou aj v lete na
ochladzovanie daného priestoru. Projekt sme dali spracovať, na stretnutiach sme si odsúhlasili,
že do toho ideme. Z hľadiska statiky môžeme to osadiť bez problému v strope. Výška
celkových výdavkov ktorá je odhadovaná podľa projektu predstavuje 713 000€ a z toho je 5%
spoluúčasť obce, čo v prepočte je 35 650€.
J. Jarina – Aká je šanca na získanie týchto financií?
M. Rakoš – starosta obce – Cez ten istý projekt máme už schválené aj tepelné čerpadlá v ZŠ.
Zatiaľ všetky dobre spracované projekty boli schválené. Rekonštrukcia kotolne v KD je
nevyhnutná. Tento projekt nerieši rozvody.

Uznesenie č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP a jeho spolufinancovanie
Názov projektu: „Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných
čerpadiel v budove Kultúrneho domu v obci Raslavice“
Výška celkových výdavkov na projekt: 713 000 ,00 Eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 713 000 ,00 Eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: , 35 650 Eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
Hlasovanie: za: 7

13. Spolufinancovanie výstavby futbalového ihriska
M. Rakoš – starosta obce – Aj táto téma už bola viackrát preberaná . Zapojili sme sa do výzvy
na podporu športu. Podmienkou je, že musíme vytvoriť priestor pre viacero druhov športov
a vstup do športového areálu musí byť bezbarierovy, čiže aj pre imobilných. Išlo by o futbalové
ihrisko s umelou trávou, bežeckú dráhu a petangové ihrisko. 50% môžeme získať a 50% máme
preukázať vlastnými prostriedkami. Predpokladá sa, že do 5 rokov by mala obec vynaložené
prostriedky získať naspäť prevádzkou. Tento projekt papierovo už máme pekne pripravený.
P. Demo – Šírka a dĺžka ihriska?
M. Rakoš – starosta obce – cca 92 m x 55 m.
P. Demo – V cene je zahrnuté už aj osvetlenie?
M. Rakoš – starosta obce – Nie.
P. Demo – Ale treba na to myslieť už vopred.
D. Baláž – Iba krátke stanovisko za komisiu kultúry a športu, že sme radi, že obec sa do toho
chce pustiť.
M. Kovalčín – Je to super vec, ale schváľme si strop financovania obcou.
M. Rakoš – starosta obce – Uvidíme čo nám schvália a potom sa rozhodneme na isto či do
toho ideme. Do podania žiadosti musí byť podané verejné obstarávanie, lebo je to podmienka.

Uznesenie č. 12/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v súlade s výzvou vyhlásenou dňa
31.12.2020 Fondom na podporu športu, v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia
a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo výzvy: 2020/001, na realizáciu projektu:
“Rozvoj a podpora športu v obci Raslavice„ ktorý bude realizovaný Obcou Raslavice;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške min. 50 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu
228 710,12 €.

Hlasovanie: za: 7

Uznesenie č. 13/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
v platnom znení, „Výzva pre región“ na realizáciu projektu: “Rozvoj a podpora športu v obci
Raslavice„ ktorý bude realizovaný Obcou Raslavice;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min.
50 % z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje maximálnu sumu 228 710,12 €.
Hlasovanie: za: 7

14. Návrh zmluvy o prenájme pozemku p. Kuchcik (pozemky futbalového
ihriska)
M. Rakoš – starosta obce – vysvetlil o akú zmluvu ide, že sa jedná o pozemky pod futbalovým
ihriskom, terajšia zmluva je ešte stále platná, ale nerieši, že na tomto pozemku môžeme urobiť
nejaký zásah, preto túto zmluvu chceme prepracovať, nájom je zatiaľ dohodnutý na 15 rokov.
Poslanci – prediskutovali jednotlivé body navrhovanej zmluvy a navrhli aj možnosť
zakomponovania predkupného práva.
D. Baláž – Triezvym pohľadom sa mi táto zmluva zdá nevyvážená, trvám aj na zakomponovaní
predkupného práva.
M. Rakoš – starosta obce – Ak bude pán Kuchcik súhlasiť, tak to tam zakomponujeme, ak nie,
podpíšeme túto zmluvu v znení v akom je teraz.

Uznesenie č. 14/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Nájomnú zmluvu o nájme nehnuteľného majetku medzi Obcou Raslavice a Ing. Petrom Kuchcikom,
bytom: Ťačevská 605/15, 085 01 Bardejov

Hlasovanie: za: 7

15. Schválenie kúpno-predajnej zmluvy p. Obšut
M. Rakoš – starosta obce – Tiež sme to už riešili pred časom, preto navrhujem, aby sa to
schválilo, neprihlásil sa iný vlastník.

Uznesenie č. 15/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
a)

schvaľuje

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) o d p o r ú č a
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.

Hlasovanie: za: 7

16. Uzatvorenie dohody s SPP
M. Rakoš – starosta obce – Jedná sa novovybudovaný plynovod na uliciach Kláštorná a Široká,
keď tú vetvu chceme skolaudovať, bez nájmu to nie je možné, navrhujem aby sme schválili
nájom, odkúpenie momentálne nie je výhodné, spustenie a údržba nech je zatiaľ v ich réžii.

Uznesenie č. 16/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
zmluvu o nájme plynárenského zariadenia NZ za 1€ pre SPP distribúcia a. s., na ul. Kláštornej
rozšírenie inžinierskych sietí – S0 03 –STL plynovod v dĺžke cca 270m v k. ú Nižné Raslavice .

Hlasovanie: za: 7

17. Kúpna zmluva s VVS – inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou, ul.
Kláštorná
M. Rakoš – starosta obce – Jedna sa o vodovod vybudovaný na uliciach Nad železničnou
stanicou a Kláštorná, nový vodovod musíme dať do prevádzky, vybudujeme a odpredáme iba
za 2€, iná možnosť nie je.

Uznesenie č. 17/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
Kúpnu zmluvu pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48
Košice na stavbu „Rozšírenie Raslavice – ul. Kláštorná, Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03
Vodovod a vodovodná prípojka – predĺženie potrubia C“ v obci Raslavice o celkovej
dĺžke 77,58 m, a stavbu Inžinierske siete ul. Nad železničnou stanicou Raslavice, stavebný
objekt SO 510 –Vodovod o celkovej dĺžke 245,32 m za 2 €.

Hlasovanie: za: 7

18. Žiadosť o odstúpenie nájmu p. Ondrej Demo
M. Rakoš – starosta obce – predniesol žiadosť. Časť nájmu za minulý rok sa dá riešiť iba ako
odpustenie podhľadávky od 1.10.2020 do 31.12.2020, druhá časť nájmu za obdobie od 1.1.2021
do 31.3.2021 refundáciou nájmu za tento rok, 50% odpustíme prenajímateľovi a 50% budeme
žiadať od ministerstva hospodárstva.

19. Žiadosť o odpustenie nájmu – p. Veronika Šoltysová
20. Žiadosť o odpustenie nájmu – Vladimír Gdovin
D.Baláž – Vyhovieme, môžeme pokiaľ nám MH SR prepláca.

Uznesenie č. 18/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach
schvaľuje
odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
a) s c h v a ľ u j e odpustenie 50 % nájmu nájomcom nehnuteľného majetku , ktorý je vo

vlastníctve obce Raslavice , ak o to písomne požiadajú v lehote podľa vyhlásenej výzvy a
bude im schválená dotácia na nájomné v zmysle výzvy MH SR zo dňa 5.8.2020 za splnenia
nasledujúcich podmienok:
1. nájomca má ku 28.02.2021 vyrovnané všetky záväzky voči obci Raslavice (tak z
nájomného, ako aj vyrubené dane a poplatky),
2. nájomca podá čestné vyhlásenie, že spĺňa všetky podmienky pre uplatnenie dotácie na
nájomné od Ministerstva hospodárstva SR a zadefinuje časové obdobie počas ktorého
mal zamedzené užívanie predmetu nájmu v dôsledku prijatia opatrení príslušných
orgánov, ako aj výšku nájmu za uvedené obdobie podľa platnej nájomnej zmluvy

(nájomné podľa podmienok poskytnutia dotácie nezahŕňa úhrady za plnenia spojené s
nájmom ako napr. úhrady za spotrebované energie),
3. má aktívnu elektronickú schránku na www.slovensko.sk pre elektronickú komunikáciu
s úradmi verejnej správy SR.

Hlasovanie: za: 6

zdržal sa: 1 (Demo)

21. Rôzne
a) Projekty – prehľad projektov
- Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Raslavice
- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
- Komunitné a tréningové centrum Raslavice
- Základný pevný ozvučovací systém pre divadelnú sálu v Raslaviciach
- Podpora športových príležitostí pre deti predškolského veku v Raslaviciach (MŠ II.)
- Zlepšenie mikroklímy v oddychovej zóne v obci Raslavice
- Rozvoj športu a podpora športu v obci Raslavice ( pripravované žiadosti )
- Kúrenie ZŠ ( projekt v realizácii )
- Chodníky OPĽZ ( projekt v realizácii )
- Zberný dvor OPĽZ ( projekt v realizácii )

M. Rakoš – starosta obce – predniesol a upresnil tento prehľad.
P. Saloky – A so zberným dvorom čo?
M. Rakoš – starosta obce – Bola súťaž na traktor ktorá momentálne beží a budeme žiadať aj na
rekonštrukciu zberného dvora.
Tento prehľad projektov pripravila pani Adamčáková – projektová manažérka obce Raslavice
a poslanci s ním boli oboznámení.

b) Žiadosť pána Eliaša
M. Rakoš – starosta obce – Žiadosť prišla skôr, ale až dnes sme ju mohli zaradiť do
zastupiteľstva. Starosta ju prečítal poslancom. Žiadosť už bola prebratá aj na rade. Súhlas
vlastníkov bol pred vybudovaním cesty podpísaný, ale jeden z vlastníkov má aj tak výhrady.
Obec v tejto veci koná, ale všetko je na pleciach všetkých majiteľov dotknutých pozemkov.
Sľúbil som, že chodník sa odstráni, ale až keď bude vysporiadaná cesta. Chodník je dlhodobo
využívaná komunikácia. Pokiaľ sa majitelia pozemkov nedohodnú, cesta sa nedá vysporiadať,
nie je ani skolaudovaná, ani nie je stavebné povolenie.
J. Jarina – Treba vyzvať všetkých vlastníkov na vysporiadanie dotknutých pozemkov.

Uznesenie č. 19/2021
Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach

berie na vedomie
Žiadosť Ing. Petra Eliáša na odstránenie chodníka z pozemku z parcely E KN 96/10 a E KN
96/209
Hlasovanie: za: 6
(Nehlasoval 1 poslanec M. Kovalčín, ktorý o 23:55h. zo zastupiteľstva odišiel)
22. Rôzne
P. Saloky – chcel ešte prerokovať osvetlenie na ulici Nad železničnou stanicou, nová ulica Ku
vodárni je rozbitá, je tam blato, ktoré sa potom ťahá do obce, kanál je tam zle urobený, prosba
J. Kohúta, aby sa mohol dostať ku kanalizácii, cintorín – neporiadok pri kontajneri upratať
a usporiadať nové hroby, aby išli rovno, obytný dom na Vyšnej ulici – upratať pneumatiky
a dokončiť schodisko, pomenovať tretiu – poslednú ulicu na pozemkoch Timkovcov. Toto
všetko sú požiadavky obyvateľov Raslavíc s ktorými sa na mňa obrátili.

23. Záver

Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /00:26 h./.

V Raslaviciach dňa 26.03.2021

Zapísala: Mgr. M. Duraková

Overovatelia zápisnice: D. Baláž

Starosta obce:

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

M. Kovalčín

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

Marek Rakoš

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

