Zápisnica
Zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 19.9.2019 v Rakovčíku
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. VZN o sociálnych službách
4. VZN o organizácii miestneho referenda
5. Výstavba autobusovej čakárne SAD
6. Povodňové škody z 14.8.2019
7. Kultúrne podujatie „Vystúpenie divadla Alexandra Duchnoviča“
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: Milan Žumár, Mgr. Martina Matkobišová
viď uznesenie č. 16/4/2019

-

3. Poslanci OZ schválili VZN č. 1/2019 o sociálnych službách (viď príloha).
-

viď uznesenie č. 17/4/2019

4. Poslanci OZ schválili VZN č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda (viď príloha)
-

viď uznesenia č. 18/4/2019

5. Starostka obce podala informáciu o projekte výstavby autobusovej čakárne SAD
z poskytnutých zdrojov Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zhotoviteľom
vybratým vo verejnom obstarávaní je firma PEhAES, a.s. Prešov – Ľubotice. Verejné
obstarávanie bolo realizované ako zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako
podlimitná zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné práce pre stavbu
s názvom „Autobusová čakáreň v obci Rakovčík“. Oslovené boli tri firmy, z ktorých dve
poslali cenovú ponuku, na základe ktorých bol vybraný zhotoviteľ.
-

viď uznesenie č. 19/4/2019
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6. Starostka obce podala informáciu o povodňovej situácií v obci dňa 14.8.2019, kedy pri
zvýšenej hladine vody po intenzívnom daždi v miestnych potokoch došlo pri rodinnom
dome č. 49 k poškodeniu vybudovanej regulácie potoka. Reguláciu je potrebne opraviť,
aby nedošlo k väčším škodám nielen na majetku obce, ale aj na majetku majiteľov RD
č. 49, kde by mohlo dôjsť k utrhnutiu ich plota. Škody sa budú opravovať v rámci
vyhláseného II. stupňa povodňovej aktivity. Náklady na opravu budú preplatené Okresným
úradom odbor životného prostredia v rámci zabezpečovacích prác po povodni. Zároveň
starostka obce informovala, že Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Trebišov
zrealizoval odstránenie nánosov v toku miestnych potokov a hlina bola umiestnená na
základe telefonického povolenia p. Belasovou, predsedníčkou Družstva ROVNOSŤ
Mestisko v priestoroch bývalého družstva, kde hlina bola umiestnená a rozhrnutá v časti
bývalej silážnej jamy, čím sa terén vyrovnal a je použiteľný na poľnohospodárske účely.
-

viď uznesenie č. 20/4/2019

7. Starostka obce podala informáciu o pripravovanom kultúrnom podujatí „Vystúpenie
divadla Alexandra Duchnoviča“ dňa 20.10.2019 o 15.00 hod. v kultúrnom dome obce
Rakovčík. Vystúpenie pod názvom „Faraóni“ zobrazuje chod družstva, v ktorom vládnu
klasické stereotypy o deľbe práce na mužskú a ženskú, naruší jedno ráno správa o výmene
pozícii. Tam kde stáli muži, budú ženy a naopak. Čo sa stane keď sa manželia –
funkcionári zrazu stanú ženami v domácnosti? Komédia faraóni prináša humornú a trefnú
modelovú situáciu na tému obrátenia spoločenských úloh. Podujatie sa bude realizovať za
podpory KULTMINOR. Pre dôstojný a reprezentačný priebeh akcie je potrebná aktívna
pomoc všetkých poslancov o čo poprosila starostka obce svojich poslancov.
- viď uznesenie č. 21/4/2019
8. Diskusia:
1.

Starostka informovala poslancov OZ o opakujúcich sa anonymných podaniach na
úseku ochrany životného prostredia, a to:
- Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie obdŕžal dňa
29.07.2019 postúpenie od Ministerstva životného prostredia SR vo veci
anonymného oznámenia prostredníctvom linky „Envirošpión“ o nedovolene
umiestnenom odpade v k.ú. Rakovčík. Oznámenie sa týka asfaltového odpadu
z opravy cesty I/73 a hliny pochybného zloženia z výstavby rodinného domu
p. Husára rozhrnutej na rôznych miestach v smere na poľovnícku chatu Rakovčík.
V oznámení sú uvedené aj menšie čierne skládky rôzneho charakteru na ceste
v lokalite nazývanej Kochman a priľahlého lesa a taktiež oznámenie o uskutočnení
čistenia miestneho potoka VVS a.s., pričom vybagrovaný odpad bol na pokyn
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starostky vyvezený do spomínanej lokality.
- Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej
správy postúpením podania od úseku štátnej správy odpadového hospodárstva
obdŕžal dňa 21.08.2019 ďalšie anonymné podanie podané prostredníctvom linky
„Envirošpión“ postúpené Ministerstvom životného prostredia SR vo veci
nedovolene umiestneného odpadu v k. ú. Rakovčík, týkajúce nedovoleného
umiestnenia odpadu z čistenia miestneho potoka, ktoré vykonal Slovenský
vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Správa povodia
Bodrogu Trebišov (ďalej len „SVP, š.p., OZ Košice, Správa PB Trebišov, alebo
správca toku“), pričom vybagrovaný odpad bol na pokyn starostky vyvezený do
lokality k poľovníckej chate.
Starostka obce informovala, že je možné požiadať Krajský úrad životného prostredia
o povolenie uloženia stavebného odpadu a hliny na obecnom pozemku. Jednou z možnosti
je parcela KN-E 420, súbežne s lesnou cestou na poľovnícku chatu. Poslanci OZ
odporúčali naďalej umiestnenie odpadu na povolenej skládke v obci Mestisko, resp. na
skládke v Šemetkovciach.
2. Starostka obce informovala o sťažnostiach občanov obce na nepokosené pozemky
v intraviláne obce, ktoré sú priestorom na šírenie burín, plazov, potkanov a iných
škodcov, ale pôsobia aj neesteticky.
Starostka podala návrh na, že je potrebné osloviť vlastníkov pozemkov na neplnenie si
povinnosti v zmysle § 3 ods.1 písm. a), b) a c) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení zákona č. 245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy“) a to tým, že nezabezpečili základnú starostlivosť
o poľnohospodársku
pôdu
a svojou
nečinnosťou
spôsobili
zaburinenie
poľnohospodárskej pôdy t. j. nevykonali žiadne agrotechnické opatrenia na
poľnohospodárskej pôde (nebola vykonaná kosba, resp. mulčovanie. A na základe
vyššie uvedeného vyzývať, aby si vykonali potrebné agrotechnické opatrenia na
ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastnosti a funkcii poľnohospodárskej pôdy a na
ochranu pred jej poškodením a degradáciou na tých pozemkoch, ktorých sú vlastníkmi
a na ktorých opatrenia doposiaľ neboli vykonané t. j. vykonaním kosbou alebo
mulčovaním a zvýšenú pozornosť venovať náletovým drevinám. V prípade, že nedôjde
k splneniu uvedených podmienok, bude potrebné obrátiť sa na príslušné správne
orgány.
- viď uznesenie č. 22/4/2019
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9. Uznesenie
- viď príloha
P. starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí.

Mgr. Iveta Horvatová
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:

Milan Žumár

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

Mgr. Martina Matkobišová

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

Zápisnicu zapísala:
Mgr. Iveta Horvatová

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