Zápisnica
Z druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 10.7.2022 v Rakovčíku
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Schválenie počtu poslancov OZ Obce Rakovčík na volebné obdobie 2022-2026
4. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Rakovčík na volebné obdobie 20222026
5. Kultúrne podujatie POPOLUDNIE S RUSINSKÝM FOLKLÓROM – Stretnutie rodákov
k 450. výročiu prvej písomnej zmienky o obci dňa 28.8.2022
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. 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
- Návrhová komisia: Dušan Gergeľ, Milan Žumár a Robért Slota
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: Viera Baloďanská a Mgr. Martina Matkobišová
-

viď uznesenie č. 8/2/2022

3. Starostka obce predložila návrh na počet poslancov Obce Rakovčík na nové volebné
obdobie r. 2022 – 2026. Viď príloha.
-

viď uznesenie č. 9/2/2022

4. Starostka obce predložila návrh na určenie rozsahu funkcie starostu Obce Rakovčík na
nové volebné obdobie r. 2022 – 2026. Viď príloha.
-

viď uznesenie č. 10/2/2022

5. Poslanci OZ berú na vedomie Právomoci a činnosti starostu obce na roky 2022-2026. Viď
príloha.
-

viď uznesenie č. 11/2/2022

6. Organizovanie kultúrneho podujatia POPOLUDNIE S RUSINSKÝM FOLKLÓROM
spojené so stretnutím rodákov k 450. výročiu prvej písomnej zmienky o obci dňa 28.8.2022
s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vo výške
2.000,- €. Podujatie bude zahájené svätou liturgiou v cerkvi v Rakovčíku za účastí
pozvaných bývalých správcov farnosti. Po liturgií bude podujatie pokračovať v areáli
obecného úradu, kde v kultúrnom programe vystúpi skupina BRAVO a ľudová hudba

Zápisnica z 1. zasadnutia OZ

STRUNKA. Občerstvenie bude zabezpečovať pohostinstvo Ivety Semanovej z Mestiska
a v rámci stravy bude guláš, ktorý budú variť poslanci Dušan Gergeľ a Robert Slota
s podporou ostatných poslancov a dobrovoľníkov.
- viď uznesenie č. 12/2/2022
7. Diskusia:
- starostka obce informovala poslancov, že všetky tohtoročne podané projekty boli
podporené a to od :
KULTMINOR
KULTMINOR
VUC Prešov
DPO SR

Popoludnie s rusínskym folklórom vo výške 2.000,- €
Činoherné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča vo výške
1.000,- €
Údržba WC v kultúrnom dome obce Rakovčík vo výške 2.500,- €
Zaradenie DHZO Rakovčík v kategórií B vo výške 1.400,- €

- Ďalej Starostka obce informovala poslancov, že Činoherné predstavenie Divadla
Alexandra Duchnoviča sa bude konať 25.9.2022.
- Ďalej Starostka obce informovala poslancov, že údržbu WC v kultúrnom dome
realizuje Sociálny podnik mesta Svidník, no rekonštrukciu elektroinštalácie, vodovodu
a odpadov si musí obec zabezpečiť sama.
- Ďalej Starostka obce informovala poslancov, že za poskytnutú finančnú pomoc pre
DHZO navrhuje kúpiť kalové čerpadlo s drvičom a rôzne drobné náradie.
- viď uznesenie č. 13/2/2022

8. Uznesenie
- viď príloha
P. starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí.

Mgr. Iveta Horvatová
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Viera Baloďanská
Mgr. Martina Matkobišová
Zápisnicu zapísala:
Mgr. Iveta Horvatová
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