Zápisnica
Z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 19.5.2020 v Rakovčíku
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostky obce
Informácia o vypracovaných projektoch
Spolufinancovanie podporených projektov
Záverečný účet obce za rok 2019
Výročná správa za rok 2019
Žiadosť o odkúpenie parcely KN-C 155/2
Diskusia
Uznesenie
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. 1/1/2020

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

viď uznesenie č. 2/1/2020

4. Starostka obce podala informáciu, že obec vypracovala a podala projekty takto:
MF SR
KULTMINOR
KULTMINOR
ÚPV SR
MV SR
MF SR
DPO SR
-

Údržba osvetlenia a obecného rozhlasu v obci Rakovčík.
Popoludnie s rusínskym folklórom - projekt schválený vo výške
1000,- €.
Činoherné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča projekt schválený vo výške 500,- €.
Zastrešenie exteriérového pódia v obci Rakovčík.
Požiarna zbrojnica Rakovčík – projekt schválený vo výške
4.750,- €.
Výstavba parkoviska pri obecnom cintoríne – projekt schválený
vo výške 8.000,- € v roku 2019, realizácia v roku 2020.
Zaradenie DHZO Ravkočík v katégorií B – dotácia vo výške
1.400,00 €.

viď uznesenia č. 3/1/2020

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ

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

viď uznesenie č. 4/1/2020

6. Poslanci OZ berú na vedomie Stanovisko HK k záverečného účtu obce za rok 2019 (viď
príloha)
- viď uznesenie č. 5/1/2020
7. Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce za rok 2019 (viď príloha)
- viď uznesenie č. 6/1/2020
8. Poslanci OZ berú na vedomie Výročnú správu za rok 2019
- viď uznesenie č. 7/1/2020
9. Poslanci OZ schválili žiadosť o odkúpenie parcely KN-C 155/2, ktorá je súčasťou parcely
KN-E 710 – zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná na LV č. 268, vo výlučnom
vlastníctve obce Rakovčík, p. Milanom Žumárovi, ml. – poslancovi OZ podľa hodného
osobitného zreteľa. Parcela je vstupom z miestnej komunikácie k rodinnému domu č. 7 na
parcele č. KN-C 155/1 – zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. obce Rakovčík, ktorý je vo
vlastníctve p. Žumára, poslanca obecného zastupiteľstva. Kupujúci má záujem na
pozemku realizovať rekonštrukciu rodinného domu. Pozemok je vzhľadom k výmere
a umiestneniu nevyužiteľný pre Obec Rakovčík. Vypracovanie geometrického plánu
a znaleckého posudku na parcelu bude na náklady kupujúceho, dokumenty sú potrebné
k vypracovaniu a k návrhu na vklad kúpno-predajnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti.
- viď uznesenie č. 8/1/2020
10. Diskusia:
- Starostka informovala poslancov o projekte „Výstavba parkoviska pri obecnom
cintoríne“, ktorý okrem spevnenej plochy parkoviska obsahuje aj uloženie priepustu
v ľavotočivej priekope pod cerkvou, čím sa zabezpečí bezpečnosť premávky v zimnom
období, hlavne v čase poľadovice v tomto nebezpečnom úseku.
- Starostka informovala o poskytnutej dotácií na projekt „Požiarna zbrojnica Rakovčík“,
ktorá je na refundáciu už vynaložených prostriedkov na zbrojnicu a na výstavbu
prístupového chodníka do zbrojnice, diaľkového uzamykania a vnútorného zateplenia.
- Starostka informovala poslancov OZ o termínoch kultúrnych podujatí v obci, ktorých
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projekty sú schválené a to: Projekt „Popoludnie s rusínskym folklórom“ bude 25.7.2020
a Činoherné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča bude 11.10.2020. Pre dôstojný
a reprezentačný priebeh akcie je potrebná aktívna pomoc všetkých poslancov, ako aj
pomoc ďalších dobrovoľníkov, tak ako po iné roky.
- viď uznesenie č. 9/1/2020
11. 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 ................................................
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