Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach konaného
dňa 10.5.2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – V. Pavel, P. Demo, J. Jarina, J. Herstek,
G. Balšaj, P. Biroš, A. Hudačová, Z. Remetová, M. Rakoš – Starosta obce, P. Hudák – prednosta
OcÚ, Ľ. Kopčáková – kontrolórka, P. Marcin – ekonóm.
Starosta obce privítal prítomných a podal návrh na zloženie pracovných komisií:
Návrhová komisia – G. Balšaj, J. Jarina. Hlasovanie: 6 za, 2 sa hlasovania zdržali.
Mandátová komisia – P. Demo. Hlasovanie: všetci za.
Overovatelia zápisnice – V. Pavel, P. Biroš. Hlasovanie: 6 za, 2 sa zdržali.
Zapisovateľka – M. Duraková
Po ustanovení pracovných komisií Starosta obce oboznámil prítomných s programom rokovania:
1. VZN Obce Raslavice č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Raslavice č. 1/2018
o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba
a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach;
2. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične ZŠ
– ústredného kúrenia a vykurovacích telies;
3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti – Raslavice.
4. Úprava rozpočtu na rok 2018;
5. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na vytvorenie multisenzorickej
miestnosti v ZŠ Raslaviciach;
6. Kúpa multifunkčného motorového vozidla;
7. Zmena delegáta v Rade školy pri ZŠ v Raslaviciach.
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. VZN Obce Raslavice č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Raslavice č. 1/2018 o
poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a
denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach
Starosta obce – ku zmene tohto VZN dochádza v dôsledku požiadaviek poberateľov sociálnej
služby v dennom stacionári. Podľa ich slov sú poplatky za poskytovanie sociálnej služby a za
stravu v dennom stacionári, na deň, značne vysoké vzhľadom na ich príjmy a ostatné výdavky.
Navrhujú upraviť výšku poplatkov v stacionári takto: ponechať 0,125,- eur/hod. za sociálnu službu
(pri zazmluvnenom 8 hodinovom pobyte denne to činí 1eur a 1 eur/obed. Keďže máme
zazmluvnených všetkých poberateľov sociálnej služby v dennom stacionári na 8 hodín denne
a odber, respektíve podávanie jedného jedla denne je povinné, (a vybrali si obed) minimálny
celkový poplatok za službu a stravu činí 2 eur/deň.
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Balík peňazí, ktorý na dôchodcov dostaneme aj použijeme a ostanú v obci, a radšej budeme
poskytovať a financovať sociálne služby v obci v súlade s Komunitným plánom, ako by si tieto
služby objednávali naši občania u iných poskytovateľov a obec by musela platiť možno ešte oveľa
vyššie sumy, nehovoriac ešte o iných zreteľoch ako je vyššia zamestnanosť v obci, poskytovanie
sociálnej služby v mieste bydliska a mnohých iných prioritách vyplývajúcich z existencie
a poskytovania sociálnych služieb priamo v obci.
J. Herstek – má stacionár svoje opodstatnenie, slúži na to, na čo má a je vôbec potrebné taký počet
zamestnancov aký stacionár má?
Starosta obce – vyzval prítomnú zamestnankyňu denného stacionára.
M. Duraková - vysvetlila funkciu a podstatu denného stacionára, ten opodstatnenie určite má,
fungovanie denného stacionára sa riadi podľa zákona č. 448/2008 Z. z., ktorý zároveň udáva okrem
iného aj zamestnanecký normatív, koľko zamestnancov musí stacionár mať na určitý počet
poberateľov sociálnej služby.
P. Biroš – zdôraznil, že dôchodcovia by mali mať určitú spoluúčasť na financovaní sociálnych
služieb v obci.
Prednosta OcÚ – tým, že sa ponížila dotácia štátu a vyhovieme poníženiu poplatkov zo strany
našich dôchodcov, budeme sa snažiť eliminovať náklady spojené s prevádzkou stacionára a čo
najhospodárnejšie nakladať s financiami, ktoré obec vyčlenila na prevádzku stacionára na rok
2018.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN Obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad
sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v
Raslaviciach.
Hlasovanie: 6 za, 2 proti (G. Balšaj, j. Herstek).
2. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rekonštrukciu telocvične ZŠ –
ústredného kúrenia a vykurovacích telies
Starosta obce – vyzval k vysvetleniu situácie a potrebnosti zástupcu riaditeľa základnej školy,
poslanca pána G. Balšaja.
G. Balšaj – vysvetlil situáciu, potrebnosť a financovanie tohto projektu.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky za účelom realizácie rekonštrukcie kotolne UVK s kondenzačným
kotlom a kompletnou technológiou uskutočňovaného v rámci výzvy na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2018, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným programom rozvoja obce,
B.) schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu
z vlastných zdrojov najmenej vo výške 10% z celkových predpokladaných výdavkov, pričom
predpokladané výdavky projektu sú: 44 536,11 eur, žiadaná dotácia: 40 076,11 eur.
Hlasovanie: všetci za.
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3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti – Raslavice.
Starosta obce – predniesol situáciu k tejto problematike, podotkol, že už poznáme maximálnu
finančnú výšku tohto projektu a jeho spolufinancovania. Uviedol, že sedenia s lekármi, ktorí by
tam mali pôsobiť už absolvoval. Pôvodne sa uvažovalo aj o nadstavbe, finančný balík to však
nedovoľuje, uvažuje sa iba o rekonštrukcii vrchného podlažia a strechy. Zmodernizujú sa čakárne,
vykurovanie, vymení sa elektroinštalácia, viac WC, nová strecha a zmodernizovanie vybavenia
ambulancií. Víziou je priblíženie zdravotného strediska na úroveň modernej polikliniky podľa
nových noriem.
Z. Remetová – bude tam po rekonštrukcii miesto aj pre odborných lekárov a prečo niektorí odišli?
A. Hudáčová – špecialisti odišli aj preto, lebo sa ponížila dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR
J. Jarina – bude aj ambulancia pre odborníkov.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
predloženie projektového zámeru a následnú realizáciu projektu „Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti – Raslavice“ v rámci výzvy za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom IROPPO2-SC212-PZ-2018-8,
B.) schvaľuje
formu a druh poskytovaných služieb podľa rozpisu: všeobecný lekár, lekár pre deti a dorast, zubný
lekár, gynekológ, pričom služby budú poskytované ambulantne,
C./ schvaľuje
uzatvorenie partnerstva medzi lekármi a obcou Raslavice formou partnerskej zmluvy,
D./ splnomocňuje
starostu obce Raslavice, Mareka Rakoša k uzatvoreniu partnerských zmlúv uvedených v bode I.
písm. c) tohto uznesenia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí prejavia záujem stať sa
partnerom projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Raslavice“.
Hlasovanie: všetci za.
4. Úprava rozpočtu na rok 2018
Starosta obce – vyzval ekonóma obce, aby predniesol úpravy rozpočtu na rok 2018.
Ekonóm obce P. Marcin - predniesol tri úpravy rozpočtu na rok 2018.
J. Herstek – ako dokáže škola ušetriť finančné prostriedky v bežnom rozpočte v školskej jedálni
aby ich mohla použiť ako kapitálové prostriedky?
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
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úpravu rozpočtu č. 6/2018
B.) berie na vedomie
úpravu rozpočtu č. 4 a 5/2018.
Hlasovanie: všetci za.
5. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na vytvorenie multisenzorickej
miestnosti v ZŠ Raslaviciach
Starosta obce – oboznámil prítomných s požiadavkou školy a vyzval zástupcu Základnej školy v
Raslaviciach a zároveň poslanca G. Balšaja k vysvetleniu predneseného návrhu.
G. Balšaj – oboznámil prítomných, čo je to multisenzorická miestnosť, na čo by slúžila a ako si
predstavuje vyfinancovanie jej zriadenia.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky za účelom realizácie projektu „Multisenzorická miestnosť
Snoezelen“ uskutočňovaného v rámci výzvy na rozvojový projekt „Zvýšenie efektivity
vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
B) schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu
z vlastných zdrojov najmenej vo výške 5% z celkových predpokladaných výdavkov, pričom
predpokladané výdavky projektu sú: 8 400 eur, žiadaná dotácia: 8 000 eur, spolufinancovanie
z vlastných zdrojov obce: 400 eur.
Hlasovanie: všetci za.
6. Kúpa multifunkčného motorového vozidla
Starosta obce – predniesol návrh na kúpu tohto multifunkčného motorového zariadenia spolu aj
s fotodokumentáciou. Zároveň vysvetlil potrebnosť takéhoto zariadenia v obci.
Prednosta obce – od 1. mája stavebný zákon kladie povinnosť za zimnú údržbu chodníkov
a verejných priestranstiev na obec.
J. Jarina, J. Herstek, P. Biroš – zapojili sa do diskusie, ktorá sa odvíjala okolo servisu tohto
vozidla, potrebnosti, značky , záruky, či sú na to v rozpočte vyčlenené peniaze a pod.
Ekoném obce P. Marcin – v rozpočte na to nie sú vyčlenené peniaze, lebo keď sa tvoril rozpočet
sme o tom ešte ani neuvažovali.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
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kúpu motorového multifunkčného zariadenia s výbavou (trojnožová kosačka, zametacia metla,
snežný pluh, rozmetadlo zimného posypového materiálu s vyhrievaním od motora, prepravná
plošina) pre potreby obce Raslavice v cene 6 600,- eur (šesťtisíc šesťsto eur) vrátane DPH.
Hlasovanie: 7 za, 1 sa zdržal hlasovania /J. Herstek/.
7. Zmena delegáta v Rade školy pri ZŠ v Raslaviciach
Starosta obce – oboznámil prítomných s tým, že ako delegát v Rade školy pri ZŠ v Raslaviciach
bol doteraz pán Peter Paľa, ktorý už nie je zamestnancom obce a preto nemôže pôsobiť ako delegát
v rade školy ako zamestnanec obecného úradu a navrhol za nového delegáta nového prednostu
obce pána P. Hudáka, ale zdôraznil, že prijíma aj návrhy ostatných.
P. Biroš – navrhol taktiež nového prednostu.
J. Jarina – navrhol ekonóma obce P. Marcina.
ekonóm P. Marcin – návrh odmietol.
Prednosta OcÚ – návrh prijal.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) odvoláva
z Rady školy pri Základnej škole v Raslaviciach Ing. Petra Paľu,
B) deleguje
Do Rady školy pri Základnej škole v Raslaviciach Mgr. Petra Hudáka PhD.
Hlasovanie: 7 za, 1 sa zdržal hlasovania /Z. Remetová/
8. Rôzne
P. Demo – kedy sa bude realizovať oprava ciest na ulici Sekčovská a Pod Kaštieľom,
J. Herstek – že aj Dujavská ulica by už potrebovala obnovu a hlavne výjazd z nej na Hlavnú ulicu,
A. Hudačová – navrhla urobiť chodník, znížiť rýchlosť alebo zriadiť jednosmernú cestu na
Hraboveckej ulici,
J. Jarina – upozornil na úpravu zelene pri nákupnom stredisku, upozorniť majiteľa pozemku,
G. Balšaj – je potrebné zaoberať sa aj riešením kanalizácie v ZŠ.
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /20:45/.
V Raslaviciach dňa 10.05.2018
Zapísala: Mgr. M. Duraková
Overovatelia zápisnice: V. Pavel

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

P. Biroš

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

Marek Rakoš

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

Starosta obce:
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