Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach konaného dňa 27.3.2018
v kancelárii starostu Obce Raslavice
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny – V. Pavel, P. Demo, J. Jarina, J. Herstek,
G. Balšaj, P. Biroš, A. Hudačová, 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 – A. Hudačová, J. Jarina. Hlasovanie: 5 za, 2 sa hlasovania zdržali.
Mandátová komisia – P. Demo. Hlasovanie: všetci za.
Overovatelia zápisnice – V. Pavel, J. Herstek. Hlasovanie: 5 za, 2 sa zdržali.
Zapisovateľka – M. Ščešňaková.
Po ustanovení pracovných komisií Starosta obce oboznámil prítomných s programom rokovania:
1. VZN o poskytovaní sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár –
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raslavice.
2. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia opatrovateľskej
služby pre rok 2018.
3. Schválenie projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“.
4. Schválenie projektu Interreg PL-SK „Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúcich
kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd“.
5. Správa o ročnom zúčtovaní poplatkov za rok 2017 za vypúšťanie odpadových vôd do
povrchových vôd.
6. Úprava rozpočtu obce Raslavice na rok 2018.
7. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Raslavice za rok 2016.
8. Odpis pohľadávky voči spoločnosti TUTOVKA, s.r.o.
9. Schválenie dodatku ku zmluve o vysporiadaní pozemkov CKN 656/1, CKN 656/2, CKN
654/1 a CKN 656/2, k. ú. Vyšné Raslavice.
10. Hodnotenie systému separovaného zberu v obci Raslavice za rok 2017.
11. Schválenie zmluvy o odpredaji vodovodu na ul. Lopúchovská spoločnosti VVS, a. s.
12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice za rok 2017.
13. Schválenie výšky kontokorentného úveru na rok 2018.
14. Žiadosť o využívanie obecných rozhlasových stĺpov firmou Wi-Net, s. r. o.
15. Rôzne.
Mandátová komisia – z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7, t.j. 77,7 %, OZ je
uznášaniaschopné.
Uznesenie: OZ schvaľuje program rokovania OZ s doplnením.
Hlasovanie: všetci za.
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1. VZN o poskytovaní sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný stacionár –
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raslavice
Starosta obce – ku zmene tohto VZN dochádza v dôsledku zmeny zákona o sociálnych službách.
Obec je povinná vychádzať v ústrety občanom, ktorí sa dostanú do zlej sociálnej situácie. Obec
Raslavice už sociálne služby poskytovala aj doteraz formou opatrovateľskej služby a denného
stacionára. Na úseku financovania týchto služieb došlo k rapídnemu poklesu dotácií od štátu. Je
potrebné prehodnotiť, resp. nanovo určiť ceny poskytovaných sociálnych služieb tak, aby boli
chýbajúce fin. prostriedky vykryté z vlastných zdrojov obce a z poplatkov od prijímateľa služby.
V tomto roku má byť zverejnená nová výzva – o dotáciu sa budú môcť uchádzať iba tie obce,
ktoré si tieto služby zachovajú aj v tomto prechodnom období. Uvedený materiál bol
prerokovaný aj v obecnej rade. Spoločný návrh poslancov týkajúci sa výšky poplatkov za
sociálne služby je: 1,- eur / hod. opatrovateľskej služby a 2,- eur / obed. V prípade
opatrovateľskej služby nie je obed “povinný”.
V dennom stacionári je poskytovanie obeda klientom povinné. Poslanci navrhujú upraviť výšku
poplatkov v stacionári takto: 1,- €/8 hod. za službu a 1,50 €/obed, t. j. 2,50 €/1 deň.
Výška príspevkov pre občanov – dôchodcov z rozpočtu obce na rok 2018 predstavuje cca 52-53
tisíc eur /v rôznej forme – kluby dôchodcov, opatrovateľská služba, stacionár, mesiac úcty
k starším a pod./.
J. Jarina – návrh VZN bol prerokovaný aj v obecnej rade aj pred zasadnutím OZ. Čo sa týka
výšky poplatkov za sociálne služby, poslanci dospeli k dohode.
P. Biroš – občanom je potrebné vysvetliť, že toto je dočasný stav. Ak štát začne dotácie na tieto
služby znova poskytovať, VZN sa prehodnotí a výška poplatkov sa môže zmeniť. Dotknutých
občanov poprosil o trpezlivosť a pochopenie.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018
o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba a denný
stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach.
Hlasovanie: všetci za.
2. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia opatrovateľskej
služby pre rok 2018
Starosta obce – výška príspevkov na financovanie sociálnych služieb od štátu sa znížila aj
u iných – aj neverejných poskytovateľov týchto služieb. Táto problematika nie je v novom
zákone dostatočne prepracovaná. Zariadenia soc. služieb sa na obce obracajú so žiadosťami
o dofinancovanie tejto služby za ich obyvateľov. ZMOS zatiaľ odporúča neprispievať na tieto
služby zo strany obcí. Obec Raslavice eviduje doteraz 6 takýchto žiadostí. Nie je vylúčené, že
ich bude viac. Obce protestujú – je to veľká záťaž na obecné rozpočty. Dúfajú, že štát situáciu
prehodnotí a začne tieto služby znova dotovať. Z právneho hľadiska by príslušné zariadenie
malo mať s obcou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní takejto služby, t. j. – ak nemá uzatvorenú
zmluvu, obec by zatiaľ platiť nemusela.
P. Demo – čo je s plánovaným domovom dôchodcov v areáli kláštora?
Starosta obce – poslanci rokovali pred časom iba o tomto zámere, zatiaľ v tejto oblasti nebola
zverejnená žiadna výzva.
2

J. Jarina – pre obec by bolo výhodnejšie mať vlastný domov dôchodcov ako prispievať cudzím
zariadeniam. Navrhol, aby obec pripravila stavebnú časť ešte pred zverejnením výzvy.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku zariadenia opatrovateľskej služby
v roku 2018
B.) ukladá
obecnému úradu riešiť poskytovanie sociálnych služieb občanom v zariadeniach sociálnych
služieb bez potreby dofinancovania z rozpočtu obce.
Hlasovanie: všetci za.

3.Schválenie projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
Starosta obce – Obec Raslavice bola úspešná pri žiadosti o grant na rekonštrukciu a výstavbu
futbalovej infraštruktúry. Jedná sa o 15 400,- €, pričom spolufinancovanie zo strany obce je
4 400,- €. V rámci rekonštrukcie sa ráta napr. s výmenou všetkých sedadiel na tribúne,
rekonštrukciou striedačiek a pod. Uvedené práce budú realizované dodávateľským spôsobom.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
realizáciu projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
B.) schvaľuje
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany obce vo výške 4 400 eur
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 15 400 eur.
Hlasovanie: všetci za.

4. Schválenie projektu Interreg PL-SK „Kultúra bez bariér – cyklus podujatí
propagujúcich kultúru a umenie poľsko-slovenských Beskýd“
Prednosta OcÚ – materiál bol poslancom doručený v elektronickej podobe. Projekt je zameraný
na spoluprácu PL-SK v rámci kultúry a umenia /výmenné pobyty, umelecké predstavenia,
publikácia o dejinách folklóru/.
J. Herstek – budú tieto akcie a výmenné pobyty súčasťou festivalu? Starosta obce – áno, okrem
toho obohatia aj tzv. „Rozlúčku s letom“.
J. Herstek – „Rozlúčka s letom“ je zaujímavá akcia, ale podľa neho nesplnila svoj účel. Niektorí
občania prišli iba ochutnávať špeciality a program ich už nezaujímal. Navrhol, aby sa aj
obyvatelia Raslavíc mohli zúčastniť akcií v Poľsku.
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Starosta obce, prednosta – súhlasili, ale bolo by to vo vlastnej réžii – v rámci projektu nie je toto
plánované, teda – bol by to neoprávnený výdavok.
Starosta obce – informoval poslancov aj o poľsko–slovenskej kuchárke, v ktorej sú mnohé
tradičné poľské i slovenské recepty.
Prednosta OcÚ – ak sa obec zapojí do tohto „malého“ Interregu, môže sa potom zapojiť aj do
väčšieho projektu cezhraničnej spolupráce a má väčšie šance byť úspešná.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
realizáciu projektu „Kultúra bez bariér – cyklus podujatí propagujúcich kultúru a umenie poľskoslovenských Beskýd“ financovaného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 –
2020, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja
obce
B.) schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
C.) schvaľuje
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. 2 410,80 eur z celkových oprávnených výdavkov, t. j.
48 216,- eur
D.) schvaľuje
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Hlasovanie: všetci za.
5. Správa o ročnom zúčtovaní poplatkov za rok 2017 za vypúšťanie odpadových vôd do
povrchových vôd
Starosta obce – obci z prevádzkovania ČOV vyplývajú aj určité povinnosti. Sú tam náhodne
odoberané vzorky, ktoré sa vyhodnocujú v certifikovanom laboratóriu. Ak je preukázané určité
znečistenie, obec musí zaplatiť poplatok – sankciu Vodohospodárskemu podniku. Správcovská
firma vykonala odbery, vzorky boli v poriadku, vzorky odobraté Vodohospodárskym podnikom
vykazovali znečistenie. Z tohto dôvodu určili poplatok za znečistenie za rok 2017 vo výške
8 995,- eur.
Tieto poplatky hrozia aj v prípade, keď sa na kanalizáciu pripoja ďalší obyvatelia. Môže sa totiž
stať, že bude prekročená kapacita ČOV. V takom prípade by obec musela zaplatiť poplatok vo
výške cca 6 000,- eur aj v prípade, ak by vzorky boli v poriadku.
Obec rokovala s Vodohospodárskym podnikom, vzorky budú odoberané v ten istý deň oboma
subjektmi, aby nebol priestor pre podozrenia. Rozbory budú robené v dvoch rôznych
certifikovaných laboratóriách.
P. Biroš – bude správcovská spoločnosť ochotná podieľať sa na spolufinancovaní tejto pokuty?
Starosta obce – nevyjadrili sa.
P. Biroš – navrhuje dodatok k zmluve, aby správcovská spoločnosť ako určitý garant dbala
o čistotu vody. Na druhej strane, ČOV má problém aj s čistou vodou – chemické procesy sú
nastavené na určitý stupeň znečistenia.
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J. Jarina – niektorí občania odvádzajú do kanalizácie aj splaškovú /dažďovú/ vodu. Ak je tejto
vody naraz priveľa, vzniká problém.
Starosta obce – v obci sa vyskytujú aj prípady jednorazového vypúšťania obsahov žúmp do
kanalizácie, v dôsledku čoho okamžite narastajú vo vzorkách hodnoty dusíka.
P. Biroš – odporúča náhodné kontroly a sankcie.
J. Herstek – ČOV je v prevádzke iba krátko a už nestačí kapacita? Navrhol, aby obec robila
osvetu týkajúcu sa ochrany životného prostredia v obecných novinách a prostredníctvom
káblovky.
Starosta obce – aj keď obec do ČOV investuje, pokutu napriek tomu dostane. Príčiny možno
hľadať v nedostatkoch už pri odovzdávaní ČOV.
G. Balšaj – na základe koľkých odberov je udeľovaná pokuta?
Starosta obce – na základe viacerých odberov.
P. Biroš – ak sú vzorky oboma subjektmi odoberané v ten istý čas, sú robené v dvoch rôznych
certifikovaných laboratóriách a výsledok je odlišný, podľa platného zákona platí ten „lepší“
výsledok.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o ročnom zúčtovaní poplatkov za rok 2017 za vypúšťanie odpadových vôd do
povrchových vôd.
Hlasovanie: všetci za.

6. Úprava rozpočtu obce Raslavice na rok 2018
Starosta obce – úpravu rozpočtu v takej krátkej dobe po jeho schválení si vyžiadala hlavne
zmena zákona o sociálnych službách týkajúca sa opatrovateľskej služby a služieb denného
stacionára, ďalej potreba schválenia spolufinancovania projektov a spomínaná pokuta za
znečisťovanie vôd od Vodohospodárskeho podniku. O navrhovaných zmenách v rozpočte
podrobnejšie informoval ekonóm P. Marcin. Starosta obce ďalej navrhol, aby sa prostriedky
potrebné na dofinancovanie sociálnych služieb presunuli z investičných zdrojov. Rekonštrukciu
polyfunkčného domu a telocvične navrhol odsunúť na neskôr, plánovanú výstavbu chodníkov
navrhuje obmedziť.
J. Herstek – nesúhlasil s obmedzením investícií v obci kvôli zachovaniu sociálnych služieb za
každú cenu.
Starosta obce – vyslovil presvedčenie, že v roku 2019 sa spôsob poskytovania dotácií na
sociálne služby zo strany štátu zmení a obec na nich nebude musieť doplácať.
P. Biroš – mal výhrady ku opakovanému znižovaniu prostriedkov na investičné akcie. Navrhol,
aby obec v prípade potreby znížila príspevky z rozpočtu obce pre jednotlivé zložky, napr.
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futbalistom, folklórnej skupine a pod. Znova upozornil na to, že niektoré investičné akcie sú
rozpracované a neukončené už pár rokov a v rozpočte sa každoročne opakujú.
J. Jarina – aktivity týkajúce sa ľudí a ich činnosti by neobmedzoval, podľa neho 1-2 roky
počkajú skôr nehnuteľnosti.
P. Demo – navrhol, aby obec zobrala úver a pokračovala aj v investičnej činnosti.
Starosta obce – obec ešte zváži možnosť čerpania úveru do nasledujúceho zasadnutia OZ.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie
úpravu rozpočtu č. 1/2018 a č. 2/2018
B.) schvaľuje
úpravu rozpočtu č. 3/2018.
Hlasovanie: 6 za, 1 proti /J. Herstek/.

7. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Raslavice za rok 2016
P. Marcin – oboznámil prítomných s uvedeným materiálom, v ktorom o. i. audítor konštatuje, že
konsolidovaná účtovná závierka Obce Raslavice za rok 2016 poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej situácie objektu k 31.12.2016.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Raslavice za rok 2016.
Hlasovanie: všetci za.
8. Odpis pohľadávky voči spoločnosti TUTOVKA, s.r.o.
P. Marcin – informoval prítomných o možnosti upustiť od vymáhania pohľadávky od
spoločnosti TUTOVKA, s.r.o., vo výške 412,82 eur za roky 2006 – 2007.Táto stávková
spoločnosť už neexistuje, 12.4.2012 bola zrušená a následne koncom roka 2012 vymazaná
z registra. Upustenie od vymáhania pohľadávky do výšky 5000,- eur je v kompetencii starostu
obce.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
odpis pohľadávky voči spoločnosti TUTOVKA, s.r.o., v celkovej výške 412,82 eur.
Hlasovanie: všetci za.
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9. Schválenie dodatku ku zmluve o vysporiadaní pozemkov CKN 656/1, CKN 656/2, CKN
654/1 a CKN 656/2, k. ú. Vyšné Raslavice
Starosta obce – tento materiál už bol predmetom rokovania OZ a bol schvaľovaný poslancami
OZ. Katastrálny úrad mal námietky k predloženej zmluve – nesprávna formulácia uznesenia OZ,
nesprávny geometrický plán. Obec tieto technické nedostatky odstránila, dodatok ku existujúcej
zmluve je však potrebné schváliť OZ.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) schvaľuje
bezodplatné podielové vysporiadanie vlastníckeho práva k novovytvoreným parcelám podľa
geometrického plánu č. 37119192-59/2016, a to k parcelám CKN 654/1, CKN 654/2 a CKN
656/1 v katastrálnom území Vyšné Raslavice medzi Obcou Raslavice a Annou Kotikovou.
B.) schvaľuje
uzavretie dodatku k darovacej zmluve v zmysle § 9a ods. 8, písm. e/ zákona 138/1999 Z. z.
v platnom znení s ohľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa podľa oznámenia vo vlastníctve
obce z dôvodov hodných osobitého zreteľa – skutočnosť, že ide o parcely pod domom
p. Kotikovej a priľahlú záhradu, ktorú p. Kotiková užíva.
C.) Schvaľuje
bezodplatné podielové vysporiadanie parciel:
- CKN 651/1, k. ú. Vyšné Raslavice, o výmere 1644 m2, záhrady,
- CKN 654/1, k. ú. Vyšné Raslavice, o výmere 341 m2, zastavaná plocha,
- CKN 654/2, k. ú. Vyšné Raslavice, o výmere 107 m2, zastavaná plocha,
v prospech Anny Kotikovej, rod. Ščecinovej, bytom Na kameni 348/2, 086 41 Raslavice,
a parcely:
- CKN 656/2, k. ú. Vyšné Raslavice, o výmere 107 m2, zastavaná plocha,
v prospech Obce Raslavice.
Hlasovanie: všetci za.
10. Hodnotenie systému separovaného zberu v obci Raslavice za rok 2017
Prednosta OcÚ – prítomných oboznámil s tým, ako občania nakladajú s odpadom, ako ho
separujú a pod. Materiál bol poslancom zaslaný elektronickou poštou. Prednosta OcÚ
konštatoval, že množstvá vyprodukovaného odpadu sa stále zvyšujú. Apeloval na poslancov, na
učiteľov, na členov poriadkovej služby i všetkých občanov, aby sa aktívne zapájali do ochrany
životného prostredia a upozorňovali na nedostatky.
J. Jarina – je potrebné znova „spropagovať“ zberný dvor v obci, jeho význam a spôsob využitia.
Starosta obce – upozornil na skutočnosť, že nie všetko, čo občania dovezú na zberný dvor, je
v poriadku. Odpad, ktorý sa tam zhromažďuje, má byť vyseparovaný. Mnohí tam vyvážajú
odpad zmiešaný, ktorý tam nepatrí, je s ním naviac práca a zlá manipulácia.
P. Biroš – odporúča vyhotoviť jednoduchý informačný leták o tom, čo a akým spôsobom
separovať a doručiť ho obyvateľom do schránok.
Starosta obce – takýmto spôsobom obec informovala občanov aj v roku 2017.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
7

berie na vedomie
hodnotenie systému separovaného zberu v obci Raslavice za rok 2017.
Hlasovanie: všetci za.

11. Schválenie zmluvy o odpredaji vodovodu na ul. Lopúchovská spoločnosti VVS, a. s.
Prednosta OcÚ – tento odpredaj poslanci OZ schválili v máji 2017. Teraz je potrebné schváliť aj
kúpnu zmluvu.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
odpredaj vodovodu na ul. Lopúchovská v obci Raslavice v celkovej dĺžke 251 m spoločnosti
VVS, a. s., za kúpnu cenu 1,- euro.
Hlasovanie: všetci za.

12. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice za rok 2017
Kontrolórka obce informovala prítomných o kontrole vedenia pokladne za 1.polrok 2017
a o celkovej činnosti za rok 2017. Počas kontroly neboli zistené žiadne nedostatky. Prípadné
rozdielne výklady niektorých postupov boli komunikované a riešené na mieste.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice za rok 2017.
Hlasovanie: všetci za.

13. Schválenie výšky kontokorentného úveru na rok 2018
Starosta obce – požiadal prítomných o schválenie výšky kontokorentného úveru na rok 2018.
Tento proces sa každoročne opakuje.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
prijatie kontokorentného úveru vo výške 150 000,- EUR, ktorý bude zabezpečený
blankozmenkou obce spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke, a ktorý bude
použitý na financovanie prevádzkových potrieb obce.
Hlasovanie: všetci za.
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14. Žiadosť o využívanie obecných rozhlasových stĺpov firmou WI-NET, s. r. o.
Starosta obce – poslanci OZ schválili v roku 2012 s firmou M. Kovalčína – MCOM – zmluvu
o využívaní stĺpov obecného rozhlasu na „ťahanie“ optických káblov. Obci bola doručená
podobná žiadosť od firmy WI-NET, s.r.o. – M. Goliaša.
P. Biroš – v blízkej budúcnosti majú byť stĺpy miestneho rozhlasu odstraňované. Neodporúča sa
povoľovať nové vedenia káblov týmto spôsobom. Novodobé koncepcie uprednostňujú vedenie
káblov pod zemou, pričom jeden kábel využívajú viaceré spoločnosti.
J. Jarina – vyzval poslancov, aby sa s rozhodnutím a odpoveďou neunáhlili. Obec zvolá
odbornú komisiu a na základe jej odporúčaní sa poslanci rozhodnú.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
A.) berie na vedomie
žiadosť o využívanie obecných rozhlasových stĺpov firmou WI-NET, s. r. o.
B.) navrhuje
odročiť schválenie žiadosti o využívanie obecných rozhlasových stĺpov až do schválenia
koncepcie budovania nových mediálnych vedení v Obci Raslavice.
C.) odporúča
starostovi obce vyzvať firmu M-COM net, s. r. o., predložiť podrobnú dokumentáciu
k trasovaniu rozvodu optického kábla na území obce z dôvodu porovnania skutkového stavu
s prijatými Uzneseniami OZ č. 34/2012 zo dňa 20.04.2012 a č. 60/2016 zo dňa 21.10.2016.
Hlasovanie: všetci za.
Týmto bol program zasadnutia vyčerpaný. Starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil /23:50/.
V Raslaviciach dňa 27.3.2018
Zapísala: Mgr. M. Ščešňaková
Overovatelia zápisnice: V. Pavel

Starosta obce:

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

J. Herstek

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

Marek Rakoš

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