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

konaného dňa 22.7.2020 v Rakovčíku 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

P r o g r a m : 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Žiadosť o odkúpenie časti parcely, ktorá vznikne z parciel KN-C 188/1 a KN- 189/1 

4. Realizácia projektu „Popoludnie s rusínskym folklórom“ 

5. Diskusia 

6. Uznesenie 

7. 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. 10/2/2020 

 

 

3. Poslanci OZ schválili žiadosť  o odkúpenie časti parcely, ktorá vznikne z parciel KN-C 

188/1- zastavaná plocha a nádvorie a KN- 189/1– zastavaná plocha a nádvorie, evidované 

na LV č. 1, vo vlastníctve obce Rakovčík,  Ing. Radkovi Prokopičovi za týchto 

podmienok: 

− že, záujemca oznámi účel využitia parcely podľa hodného osobitného zreteľa, 

nakoľko dôvod, že  z plochy  sa osievajú buriny nie je opodstatnený, nakoľko 

podľa VZN č.  2/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane 

verejného poriadku a zelene podľa § 3 ods. 2 za čistenie miestnych komunikácií, 

vrátane priľahlej zelene, sú zodpovední vlastníci  a užívatelia nehnuteľností 

susediacich s týmito priestranstvami,  

− bude znášať náklady na vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku 

na  novovytvorenú parcelu; kúpno-predajnej zmluvy  a správneho poplatku za 

návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti, dokumenty sú potrené k majetkovému 

vysporiadaniu, 

− ku zameraniu parcely na vypracovanie geometrického plánu prizve starostku obce, 

aby nedošlo k nedorozumeniam. 

 

-   viď uznesenie č. 11/2/2020 

 

4. Starostka informovala poslancov OZ o podmienkach Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pri usporiadaní kultúrneho podujatia „Popoludnie s 
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rusínskym folklórom“ v čase pandémie ochorenia COVID 19 (vid oznámenie                      

č. RUVZSK/2020/00927-2 zo dňa 22.7.2020). Zároveň starostka obce požiadala pre 

dôstojný a reprezentačný priebeh akcie o potrebnú aktívnu pomoc všetkých poslancov, ako 

aj pomoc ďalších dobrovoľníkov, tak ako po iné roky. 

 

-   viď uznesenie č.12/2/2020 

 

5.  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  ................................................ 


