OBEC

RAKOVÁ

Číslo: 26/2018

V Rakovej, dňa 14.9.2018

ZÁPISNICA

napísaná v priebehu riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 14.9.2018
na Obecnom úrade v Rakovej
P r í t o m n í:
Poslanci obecného zastupiteľstva:
František Broš
Mgr. Milan Bukovan
Mgr. Viera Urbaníková
Anna Dolná
Ing. Martin Golis
Mgr. Miroslava Grušpierová
Mgr. Janka Hnidková
Ing. Miroslav Mareček
JUDr. Miroslav Mariak
Miroslav Strýček
Marian Šuška
Ing. Ján Turoň
Jaroslav Petrák
Ospravedlnení poslanci:
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 13 poslancov Obecného
zastupiteľstva je prítomných 13 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.2 Zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopne.
Za overovateľov zápisnice menuje:
1. Mgr. Milan Bukovan

2. p. Marián Šuška

P R O G R A M:

Otvorenie - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
2. Prerokovanie projektu: „Palárik u nás – u vás“
3. Záver

Otvorenie, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Zasadanie obecného zastupiteľstva zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení otvoril a viedol zástupca starostu obce, Ing. Miroslav Mareček. Prítomní boli
oboznámení o nahrávaní záznamu počas rokovania obecného zastupiteľstva. Zápisnica sa
nevyhotovuje podrobným prepisom zo zvukového nosiča.
Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zamest. OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/Mgr. Milan Bukovan, poslanec OZ
2/p. Marián Šuška, poslanec OZ
Návrh na zloženie komisie:
Voľba návrhovej komisie:
1/ p. Miroslav Strýček, predseda NK
2/ JUDr. Miroslav Mariak, člen NK
Pracovné predsedníctvo:
1/ Mgr. Anton Heglas, starosta obce
2/ Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu
3/ Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ
Hlasovanie: (neprítomný: Broš František, Ing. Martin Golis)
Za:
Mgr. Miroslava Grušpierová, Miroslav Strýček,
Jaroslav Petrák, Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Anna Dolná,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Milan Bukovan
Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček, Ing. Ján Turoň
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.

11
0
0
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1. Schválenie programu zasadania obecného zastupiteľstva
Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu oboznámil prítomných o zaradení do programu
ďalších dvoch projektov, ktoré je potrebné schváliť a materiál im bol dodatočne zaslaný. V rámci
bodu 2 sa navrhuje prerokovať projekt v rámci cezhraničnej spolupráce SR – ČR Intereg V pod
názvom „Spoločné prepojenie skúseností“ a projekt s názvom „Efektívnejšie inkluzívne
štúdium“. Program zasadanie s doplnením OZ schválilo.
Hlasovanie: (neprítomný: Broš František, Ing. Martin Golis)
Za:
Mgr. Miroslava Grušpierová, Miroslav Strýček,
Jaroslav Petrák, Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Anna Dolná,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Milan Bukovan
Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček, Ing. Ján Turoň
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.

11
0
0
11

1

2. Prerokovanie projektu: „Palárik u nás – u vás“
Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu obce oboznámil k bodu 2. Materiál bol zaslaný
poslancom OZ a tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice.
Projekt: „Palárik u nás – u vás“
Na základe výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku je potrebné doložiť
uznesenie OZ. Súčasťou materiálu je podrobný rozpočet.
Celkové náklady
15 258,48 EUR
z ERDF 85%:
12 969,70 EUR
štátny rozpočet SR 10%:
1 525,84 EUR
Spolufinancovanie obec - 5%: 762,94EUR
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Palárik u nás – u vás“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta a aj s platným programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Miroslava Grušpierová, Miroslav Strýček, Ing. Martin Golis,
Jaroslav Petrák, Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Anna Dolná,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Milan Bukovan, Broš František,
Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček, Ing. Ján Turoň
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných :
13
Návrh bol prijatý.
Projekt: „Spoločné prepojenie skúseností“
V rámci cezhraničnej spolupráce SR-ČR Intereg V pre malé projekty bol vypracovaný projekt
Spoločné prepojenie skúseností. Spolupráca medzi obcami Stará Ves nad Ondřejnicí a Rakovou
bude pokračovať medzi školami jednotlivých obcí. Prebehne dvojdňové školenie učiteľov
a žiakov. 40 detí sa spoločne zúčastnia školení na tému ochrana životného prostredia. Ďalej sa
zúčastnia okrúhleho stola – výmena skúseností medzi účastníkmi projektu v oblasti recyklácie,
nakladanie s odpadmi, skúsenosti a návrhy na zlepšenie v tejto oblasti. Cieľom projektu je
zabezpečenie zvýšenia kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce aj v oblasti extrémizmu,
šikanovania, znečisťovania životného prostredia a odpadmi. Žiaci navrhnú riešenia, prehĺbia si
poznatky vymenia skúsenosti a upevnenia cezhraničných vzťahov.
Projekt prebehne od 11/2018 do 05/2019
Celkové náklady: 11 315 Eur
Z EÚ: 9618 Eur
SR: 1131 Eur
Žiadateľ: 565,81 Eur
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Spoločné prepojenie skúseností“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta a aj s platným programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, minimálne vo výške 565,81 €, čo predstavuje 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Miroslava Grušpierová, Miroslav Strýček, Ing. Martin Golis,
Jaroslav Petrák, Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Anna Dolná,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Milan Bukovan, Broš František,
Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček, Ing. Ján Turoň
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných :
13
Návrh bol prijatý.
Projekt: „Efektívnejšie inkluzívne štúdium“
Cieľom tohto projektu je zvýšiť inkluzívnosť vzdelávania v Základnej škole Milana Mravca,
Zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelávaniu a zlepšiť výsledky žiakov so ŠVVP (špeciálne
výchovno-vzdelávacie potreby) Asistenti a psychológ zlepšia kompetencie žiakov a pomôžu
učiteľom zlepšiť výsledky žiakov so ŠVVP,
Začiatok realizácie aktivít: 09/2018
Ukončenie aktivít:08/2021
Náklady na asistentov na tri roky: 62 280 EUR
Náklady na psychológa:
44 460 EUR
Celkovo:
106 740 EUR
Spoluúčasť žiadateľa v roku 2018:
593 EUR
Materiál je prílohou zápisnice.
Zo strany prítomných sa navrhuje doplniť v návrhu na uznesenie rok 2018, projekt sa
predkladá na tri roky a aby bolo zrejme, že čiastka 593 Eur je pre rok 2018.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Efektívnejšie inkluzívne
štúdium“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta a aj s platným
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci, minimálne vo výške 593 €, čo predstavuje 5 % z celkového rozpočtu projektu pre rok
2018.
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Hlasovanie:
Za:
Mgr. Miroslava Grušpierová, Miroslav Strýček, Ing. Martin Golis,
Jaroslav Petrák, Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Anna Dolná,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Milan Bukovan, Broš František,
Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček, Ing. Ján Turoň
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.
p. Miroslav Strýček,
zastupiteľstva.

preds. NK spracoval prijaté uznesenia

13
0
0
13

z rokovania obecného

O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie číslo:

26.1 – 26.3/2018
uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice.
3.Záver
Na záver p. Broš František pozval prítomných na medzinárodnú výstavu ovocia a zeleniny
spojenú s miestnou výstavou ovocia, zeleniny a liečivých rastlín, ktorú každoročne poriadia
Základná organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Rakovej v spolupráci s obcou a OKVS.
Výstava sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu Jána Palárika v Rakovej
v dňoch 23. a 24.9.2018 všetci prítomní sú srdečne pozvaní.
Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu na záver poďakoval za účasť, pozornosť a
rokovanie obecného zastupiteľstva o 15:50 h. ukončil.

***
Zapísala: Mária Chovancová, zamest. OcÚ

Mgr. Janka Čičová
prednostka OcÚ

Mgr. Milan Bukovan
I. overovateľ:

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

p. Marián Šuška
II. overovateľ:
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OBEC RAKOVÁ
UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Rakovej
zo dňa 14. septembra 2018, uznesenia č. 26.1- 26.3/2018
Obecné zastupiteľstvo
A/

SCHVAĽUJE
26.1 a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Palárik u nás – u vás“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta a aj s platným
programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
26.2 a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Spoločné prepojenie
skúseností“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta a aj s
platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, minimálne vo výške 565,81 €,
čo predstavuje 5 % z celkového rozpočtu projektu.
26.3 a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Efektívnejšie
inkluzívne štúdium“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce/mesta a aj s platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
obce/mesta;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, minimálne vo výške 593 €,
čo predstavuje 5 % z celkového rozpočtu projektu pre rok 2018.
X.X.X.

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Mgr. Milan Bukovan
I. overovateľ:

p. Marián Šuška
II. overovateľ:

