
Z á p i s n i c a 
Z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 16.3.2019 v Rakovčíku 
 
Prítomní: viď prezenčná listina 
 
P r o g r a m : 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostky obce 
4. Informácia o vypracovaných projektoch 
5. Spolufinancovanie podporených projektov 
6. Odpadové hospodárstvo obce 
7. Prebytočný majetok obce (stoly, stoličky) 
8. Diskusia 
9. Uznesenie 
10. Záver 

1. Starostka obce privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia. 
         

2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice a uznesenia  
      - Zapisovateľka: Mgr.  Iveta Horvatová 
    - Overovatelia zápisnice a uznesenia: Mgr. Matkobišová Martina, Baloďanská Viera 
            

  -     viď uznesenie č. 1/1/2019 
 

3. Starostka obce predložila oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových 
pomerov. Viď príloha. 
 

- viď uznesenie č. 2/1/2019 
 

4. Starostka obce podala informáciu, že obec vypracovala a podala projekty takto: 
 

ÚV SR  Údržba obecného rozhlasu v obci Rakovčík    
MF SR  Výstavba zástavky SAD v obci Rakovčík 
KULTMINOR           Dedina žije folklórom  - projekt schválený vo výške 1000,- € 
KULTMINOR Účinkovanie divadla Alexandra Duchnoviča - projekt 

schválený vo  výške 500,- €          
PSK PO   Vybavenie exteriérového pódia v obci Rakovčík 
 

- viď uznesenia č. 3/1/2019 
 

5. Poslanci OZ schválili spolufinancovanie podporených projektov v minimálnej výške 5% 
z hodnoty poskytnutej dotácie 
 

- viď uznesenie č. 4/1/2019 
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6. Starostka obce podala informáciu o platnosti nového Zákona č. 329/2018 Z.z.  
o poplatkoch za uloženie odpadkov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého bude obec Rakovčík platiť za uloženie zmesového komunálneho 
odpadu (20 03 01) a objemového odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v roku 2019     
12,- € za tonu odpadu a zároveň za každý vývoz 53,94 € podľa oznámenia Technických 
služieb mesta Svidník, ktorý realizuje odvoz odpadu z obce. Poplatok za uloženie je 
stanovený podľa vytriedenia separovaného odpadu za rok 2018, ktorý bol vo výške      
14,73 %. Ďalej informovala poslancov, že v deň vývozu plastov zrealizovala obhliadku 
obce, či občania odpad triedia a konštatovala, že okrem rodinných domov č. 4, 6, 9,10,12, 
40, 41 a 53 boli pri ostatných rodinných domoch vyložené plastové mechy s vytriedeným 
plastovým odpadom, čo je zdokumentované foto zábermi. Predpokladá sa, že RD kde 
nebol vyseparovaný odpad, odpad vhodili do veľkoplošných kontajnerov, ktoré sú v ich 
blízkosti. Aj napriek tomu je potrebne venovať viac osvety ohľadom separovania, aby sa 
v obci vyseparovalo viac odpadu, nakoľko poplatky za uloženie komunálneho odpadu sa 
budú zvyšovať a koncom roka bude potrebné upraviť aj VZN obce o poplatkoch na rok 
2020. 
 

- viď uznesenie č. 5/1/2019 
 

7. Poslanci OZ schválili odpredaj prebytočného vybavenia spoločenskej sály a to stoličiek     
á 5,- €/ks, stolov á 1,- €/ks. Zároveň súhlasili s darovaním 6 ks stoličiek do cirkvi 
a v prípade nezáujmu kúpy sa prebytočné vybavenie recykluje. 
 

- viď uznesenie č. 6/1/2019 
 

8. Diskusia: 
 

- Starostka informovala poslancov OZ, že dňa 14.3.2019 bola v obci kontrola z OÚ odbor 
ŽP na základe podnetu pána Igora Sádeckého, že  z RD č. 18 alebo 19 vyteká odpad 
priamo do potoka. Podnet bol opodstatnený a bolo potvrdené, že odpad vytekal z RD 19, 
majiteľ bude riešený v priestupkovom konaní a bude musieť zrealizovať nápravu. 
Zároveň zrealizovali obhliadku za RD č. 20, kde vyteká odpad z hnojiska a latríny priamo 
do priekopy. S majiteľkou RD sa nedalo dohodnúť a bola voči pracovníkom agresívna. 
Vykrikovala, že nie len ona a RD 19 vypúšťajú odpad do potoka, ale celá dedina a ona 
všetkých bude hlásiť na OÚ ŽP. Starostka informovala poslancov OZ o tom, že v obci sa 
realizuje vyvoz žúmp z niektorých domácnosti, ktorých evidencia existuje na OÚ 
Rakovčík (aj RD č. 19 realizuje vývoz z 2 ks žúmp), niektoré domácnosti hlásili, že si 
odpad dávajú vyvážať samostatne, ale sú domácnosti o ktorých nie je informácia ako 
likvidujú odpad. Starostka zároveň  informovala, že podľa zákona si každý musí odkladať 
potvrdenie o likvidácií odpadu zo žumpy do dobu dvoch rokov. Je pravdepodobné, že 
takáto kontrola z OÚ ŽP v obci ešte bude. 

 
- Starostka informovala poslancov OZ, že sú neustále sťažnosti na samovoľný pohyb psov 

po obci. Aj napriek tomu, že prosí majiteľov, aby zrealizovali nápravu, nekoná sa tak. 
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- Starostka informovala poslancov OZ o termínoch kultúrnych podujatí v obci, ktorých 
projekty sú schválené a to: Projekt „Dedina žije  folklórom“ bude 20.7.2019 
a účinkovanie  divadla Alexandra Duchnoviča bude 20.10.2019. 

 
- viď uznesenie č. 7/1/2019 

 
9. Uznesenie  

     - viď príloha 
 
P. starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí. 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Iveta Horvatová 
Starostka obce    

Overovatelia zápisnice: 
 

 Mgr. Martina Matkobišová   ............................................... 

 Viera Baloďanská                               ............................................... 

 

Zápisnicu zapísala: 

Mgr. Iveta Horvatová  ................................................ 


