Zápisnica
Z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 26.7.2021 v Rakovčíku
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Spádová materská škola
Popoludnie s rusínskym folklórom
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. 9/2/2021

3. Starostka obce podala informáciu, že v súvislosti s legislatívnymi zmenami zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v záujme zabezpečenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa
je potrebné pre obec Rakovčík určiť materskú škôlku v meste Svidník a uzatvoriť dohodu
o spoločnom spáde materskej školy. Mesto Svidník v zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona
č. 596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a je zriaďovateľom škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení
SR.
-

viď uznesenie č. 10/2/2021

4. Starostka informovala poslancov OZ o podmienkach Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pri usporiadaní kultúrneho podujatia „Popoludnie
s rusínskym folklórom“ v čase pandémie ochorenia COVID 19. 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 uznesenia č. 11/2/2021

Zápisnica z 2. zasadnutia OZ

5. Diskusia:
- Starostka informovala poslancov OZ o potrebe dodržiavania opatrení na prevenciu
ochorenia COVID 19,
- Starostka informovala poslancov OZ, že v prípade potreby zabezpečí potrebnú technickú
pomoc občanom pri nahlasovaní na očkovanie, resp. testovanie.
- viď uznesenie č. 12/2/2021
6. Uznesenie
- viď príloha
P. starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí.

Mgr. Iveta Horvatová
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Martina Matkobišová
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