Zápisnica
Z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 14.5.2022 v Rakovčíku
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 2021
Výročná správa za rok 2021
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. 1/1/2022

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

viď uznesenie č. 2/1/2022

4. Starostka obce podala informáciu, že obec vypracovala a podala projekty takto:
KULTMINOR
KULTMINOR
VUC Prešov
DPO SR

Popoludnie s rusínskym folklórom
Činoherné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča
Údržba WC v kultúrnom dome obce Rakovčík
Zaradenie DHZO Rakovčík v kategórií B

- viď uznesenia č. 3/1/2022
5. Poslanci OZ schválili spolufinancovanie podporených projektov v minimálnej výške 5%
z hodnoty poskytnutej dotácie
-

viď uznesenie č. 4/1/2022

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ

6. Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce za rok 2021 (viď príloha)
- viď uznesenie č. 5/1/2022
7. Poslanci OZ berú na vedomie Výročnú správu za rok 2021
- viď uznesenie č. 6/1/2022
8. Diskusia:
- Starostka informovala poslancov OZ o probléme so zabezpečením údržby
verejných priestranstiev obce, jedná sa hlavne o pravidelnú letnú údržbu kosením
verejných priestranstiev pri obecnom úrade a na cintoríne. Údržba bola
zabezpečovaná pracovníkmi dlhodobo evidovanými na úrade práce. V súčasnej
dobe je taká situácia, že túto činnosť nemá kto vykonávať, nakoľko jeden
pracovník išiel na invalidný dôchodok a druhý je nebohý. Obec má informáciu, že
v evidencií na UPSVaR sú v súčasnej dobe ešte tri osoby, ktoré nemajú záujem
o aktivačnú činnosť v obci. Všetky dostupné priestranstva, ktoré je možné pokosiť
traktorovou kosačkou, bubnovou kosačkou a malou kosačkou kosí starostka obce.
Najväčší problém je kosenie priekop, potoka a strmých svahov pri cintoríne
a bývalej zastávke SAD, ktoré treba kosiť krovinorezom. Starostka obce
informovala poslancov, že zo strany obyvateľov obce je u mnohých nezáujem
pokosiť si popod svoje ploty, resp. priekopu či potok pri svojich domoch aj
napriek tomu, že obec má prijaté VZN č. 2/2012 o vytváraní zdravého životného
prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene, ktoré okrem iného pojednáva,
že všetci obyvatelia obce, fyzické i právnické osoby pôsobiace v obci, sú povinní
v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 369/90 Zb. podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní
životného prostredia v obci a napomáhať udržiavať poriadok.
- viď uznesenie č. 7/1/2022
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 ................................................
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