Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach konaného dňa
14.08.2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – Z. Remetová, P. Demo, J. Jarina,
P. Biroš, J. Herstek, V-. Droblienka, V. Pavel, G. Balšaj, M. Rakoš – starosta obce, P. Hudák
– prednosta OcÚ, P. Marcin – ekonóm obce.
Starosta obce privítal prítomných a podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – G. Balšaj, J. Jarina. Hlasovanie: 7 za, 1 sa hlasovania zdržal.
Mandátová komisia – P. Demo. Hlasovanie: všetci za.
Overovatelia zápisnice – Z. Remetová, P. Biroš. Hlasovanie: všetci za.
Zapisovateľka – M. Duraková
Po ustanovení pracovných komisií Starosta obce oboznámil prítomných s programom
rokovania:
1. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole za čiastočnú
úhradu výdavkov, materskej školy, o výške príspevku 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.
2. Návrh zmluvy o odkúpení pozemkov CKN 867/23 a CKN 867/24, k. ú. Nižné
Raslavice pre výstavbu bytových domov na ul. Lopuchovská v Raslaviciach.
3. Návrh zmluvy o dielo o dodávke a montáži technologického zariadenia pre ČOV Raslavice
4. Predloženie žiadosti a schválenie spolufinancovania NFP zameraného na
vodozádržné opatrenia v obci Raslavice.
5. Úprava rozpočtu.
6. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre
voľby do orgánov samosprávy v roku 2018.
7. Vyúčtovanie 50. ročníka Šarišských slávnosti piesní a tancov.
8. Rôzne
Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8, t.j. 88,8 %, OZ je
uznášaniaschopné.
Uznesenie: OZ schvaľuje program rokovania OZ s doplnením.
Hlasovanie: všetci za.
1. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú
úhradu nákladov, 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 činnosti Centra voľného času zriadeného pri ZŠ
Raslavice, o výške príspevku na stravovanie v jedálňach škôl vo výške nákladov na nákup
potravín

P. Hudák, prednosta OcÚ – Vysvetlil situáciu a dôvody zmeny VZN z roku 2016.
- komentáre prítomných poslancov k tomu neboli žiadne.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné opatrenie č. 3/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, 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: všetci za.
2. Návrh zmluvy o odkúpení pozemkov CKN 867/23 a CKN 867/24, k. ú. Nižné Raslavice
pre výstavbu bytových domov na ul. Lopuchovská v Raslaviciach
M. Rakoš – starosta obce – vysvetli situáciu ohľadom plánovania výstavby ďalších bytových
domov a okolností s tým súvisiacie.
- otázky k tomuto neboli žiadne
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmluvu o odkúpení pozemkov CKN 867/23 a CKN 867/24, k. ú. Nižné Raslavice pre
výstavbu bytových domov na ul. Lopuchovská v Raslaviciach.
Hlasovanie: všetci za.
3. Návrh zmluvy o dielo o dodávke a montáži technologického zariadenia pre ČOV Raslavice
M. Rakoš – starosta obce – tento návrh zmluvy je výsledkom rokovaní s firmou o dodávke
a montáži technologického zariadenia pre ČOV Raslavice.
J. Jarina – chcel sa oboznámiť s časovým harmonogramom prác.
P. Hudak -prednosta OcÚ - práce sú vyšpecifikované v zmluve a podľa zmluvy by dohodnuté
práce mali byť dokončené do konca roka.
J. Jarina – peniaze na ďalšie práce musíme vyčleniť už v rozpočte na budúci rok.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zmluvu o dielo so spoločnosťou W.Control, s.r.o. so sídlom v Poprade o dodávke a montáži
technologického zariadenia pre ČOV Raslavice – mechanické predčistenie, havarijný obrok,
odčerpávanie prebytočných kalov - vo výške 12 708,00 € s DPH.
Hlasovanie: všetci za.
4. Predloženie žiadosti a schválenie spolufinancovania NFP zameraného na vodozádržné
opatrenia v obci Raslavice
P. Hudák – prednosta OcÚ – vysvetlil situáciu okolnosti predloženia tohto bodu.

M. Rakoš – starosta obce – je to opatrenie len pre intravilant obce, projekt na vodozádržné
zariadenia sa pripravuje v spolupráci s p. Kravčíkom, odborníkom v tejto oblasti. Ide
o vybudovanie vodozádržných zariadení v okolí školy, novovybudovaných bytových domov,
zdravotného strediska, kultúrneho domu, komunitného centra a budov Fontána a Vijofel.
Vytvoria sa zádržné plochy na vodu a voda bude použitá na pestovanie zelene. Urobí sa niečo
zmysluplné.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice“ v rámci výzvy
OPKZP-PO2-SC211-2018-40,
B.) schvaľuje
5% spolufinancovanie z celkových oprávnených výdavkov projektu (maximálne 10 000,-€
s DPH).
Hlasovanie: všetci za
5. Úprava rozpočtu
P. Marcin – ekonóm obce – predniesol navrhovanú úpravu rozpočtu, zmeny sa týkali úpravy
rozpočtu č. 10/2018 a č. 11/2018, zmeny v kompetencii starostu obce do 5 000,-€ a zmena
rozpočtu č. 12/2018.
J. Jarina – chcel vedieť, či budú chodníky dokončené aj napriek poníženiu rozpočtu.
M. Rakoš – starosta obce – rozpočet na chodníky bol ponížený aj vďaka tomu, že máme vlastnú
dlažbu na ne, ktorú si sami vyrábame a to nám práve ušetrilo nejaké financie.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie
úpravu rozpočtu č. 10 a úpravu rozpočtu č. 11/2018,
B.) schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 12/2018.
Hlasovanie: 7 za, 1 sa zdržal hlasovania(J. Herstek)
6. Určenie počtu volebných obvodov a počtu poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby
do orgánov samosprávy v roku 2018
P. Hudák – prednostaOcÚ – uviedol prítomných do danej témy blížiacich sa komunálnych
volieb.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
určuje
1. jeden volebný obvod, ktorý tvorí obec Raslavice,
2. na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
v Raslaviciach: 9 poslancov.
Hlasovanie: všetci za
7. Vyúčtovanie 50. ročníka Šarišských slávnosti piesní a tancov
P. Marcin – ekonóm obce – vyúčtovanie predniesol a vysvetlil jednotlivé položky.

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
vyúčtovanie 50. ročníka Šarišských slávností piesní a tancov.
Hlasovanie: 7 za, 1 sa zdržal hlasovania(Z. Remetová)
8. Rôzne
G. Balšaj – vyzval starostu k objasneniu situácie rekonštrukčných prác, ktoré sú nutné spraviť
v školskej jedálni, či práce budú ukončené do konca augusta,
M. Rakoš – starosta obce – práce trochu meškajú z dôvodu konzultácii s RUVZ a stým
súvisiacich zmien v projektovej dokumentácii. Robia sa komplet nové rozvody vody, kúrenia,
elektriny, obklady, stierky a sadrokartóny. Cieľom je, aby do začiatku šk. roka boli základné
práce ukončené.
P. Demo – čo s deravými cestami v uliciach obce, či sa budú opravovať.
M. Rakoš – starosta obce – tohto roku sa to môže realizovať, financie sú na to vyčlenené, už
len spraviť verejné obstarávanie.
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /21:35/.
V Raslaviciach dňa 14.8.2018
Zapísala: Mgr. M. Duraková
Overovatelia zápisnice: Z. Remetová
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