OBEC RAKOVÁ
Číslo:17/2017

V Rakovej, dňa 7.7.2017

ZÁPISNICA

napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7.7.2017
o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rakovej
P r í t o m n í:
Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ospravedlnení poslanci:

František Broš
Mgr. Milan Bukovan
Mgr. Viera Urbaníková
Anna Dolná
Ing. Martin Golis
Mgr. Miroslava Grušpierová
Mgr. Janka Hnidková
JUDr. Miroslav Mariak
Miroslav Strýček
Marian Šuška
Ing. Ján Turoň
Ing. Miroslav Mareček
Jaroslav Petrák

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo v Rakovej 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 11 poslancov, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.2 Zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášania schopné.
Za overovateľov zápisnice menuje:

1. JUDr. Miroslav Mariak

2. Miroslav Strýček

P R O G R A M:

Otvorenie - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
1. Prerokovanie a schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o nenávratný finančný

príspevok na projekt: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
2. Záver

Otvorenie, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
Mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb.
o obecnom zriadení otvoril a viedol starosta obce, Mgr. Anton Heglas.
Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zam. OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/ JUDr. Miroslav Mariak, predseda NK
2/ Miroslav Strýček, člen NK
Návrh na zloženie komisie:
Voľba návrhovej komisie:
1/ Mgr. Miroslava Grušpierová, poslanec OZ
2/ Marian Šuška, poslanec OZ
Pracovné predsedníctvo:

1/ Mgr. Heglas Anton, starosta obce
2/ Mgr. Janka Čičová, predn.OcÚ

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Miroslav Mareček, Jaroslav Petrák)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Ján Turoň
Ing. Martin Golis, Anna Dolná, Mgr. Miroslava Grušpierová,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.
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Schválenie programu mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva
OZ schválilo program mimoriadneho zasadania OZ bez pripomienok.
Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Miroslav Mareček, Jaroslav Petrák)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Ján Turoň, . František Broš
Ing. Martin Golis, Anna Dolná, Mgr. Miroslava Grušpierová,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.
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1. Prerokovanie a schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že bola dopredu vykonaná elektronická aukcia,
aby bola určená hodnota. Vyberali sa kompostéry, ktoré by vydržali a cena sa uvádza pri počte
kusov 1620, t.j. do každej domácnosti. Celková cena pri tomto počte komposterov predstavuje
177 876 Eur. Celkové oprávnené výdavky vychádzajú pre obec vo výške 9 103,80 Eur.

1

Na základe prieskumu trhu najvýhodnejšiu ponuku predložila – firma MEVA-Sk, cena cez
elektronické trhovisko sa znížila zo 120 € na 109 €. Kompostér je obsahovo 903 litrov, záruka 5
rokov. Žiadosť o finančné prostriedky v rámci projektu je potrebné podať do konca mesiaca júl.
Materiál k tomuto bodu bol zaslaný poslancom OZ a je prílohou zápisnice.
Diskusia:
JUDr. Miroslav Mariak, posl. OZ – len za podmienok, ktoré boli predložené, nemeniť
podmienky. Osobne si myslí, že je zbytočnosť dať 170 tis. eur na kompostéry, na dedinách sú
úplne iné podmienky.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – zákon o odpadoch nám prikazuje zaviesť zber alebo
likvidáciu biologicko rozložiteľného odpadu. Ak neprejde žiadosť cez projekt, obec musí
zvažovať, ako podmienku zákona splníme. Zo strany občanov je záujem o tieto kompostery –
viac ako 60 % sa v dotazníku vyjadrilo, že majú záujem. Ak projekt prejde, likvidácia sa týka
napr. školské jedálne, našim organizáciam a občanom. Obec nemá podmienku podnikateľským
subjektom likvidovať tento odpad. Obsahovo 980 L kompostér je postačujúci. Pre informáciu
všetky náklady spojené na likvidáciu odpadu sa musia započítať do poplatku za TKO, obec
nemôže doplácať, je to určené zákonom.
JUDr. Miroslav Mariak, posl. OZ – požiadal o informáciu aká je šanca byť úspešný na získanie
finančných prostriedkov v rámci projektu.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – pri podaní žiadosti sa vyvíja úsilie na dosiahnutie
maximálneho počtu bodov, či už v rámci ekonomického hodnotenia obce. Záujem o tento projekt
bude veľký.
Ďalších pripomienok do diskusie nebolo a starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: Predchádzanie
vzniku odpadu kompostovaním.
b) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov je: 9 103,80 EUR.
c) Kód výzvy, t. j. OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Miroslav Mareček, Jaroslav Petrák)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Ján Turoň, . František Broš
Ing. Martin Golis, Anna Dolná, Mgr. Miroslava Grušpierová,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.
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Program mimoriadneho zasadania bol vyčerpaný, na záver starosta obce oboznámil, že bolo
schválené verejné obstarávanie na Rekonštrukciu materskej školy na Korcháni, s prácami sa
môže začať už budúci týždeň. Kontrola verejného obstarávania trvá niekedy mesiac, dva aj viac.
Čo sa týka chodníkov, obec má právoplatné povolenie na čiastočnú uzáveru cesty II/487
s obmedzeným časom. Uvidí sa ako sa to bude časovo stíhať tak , aby sa čo najskôr uvoľnil
prejazd cesty II/487, zamedzilo sa kolónam motorových vozidiel. Žiaľ, nedá sa tomu vyhnúť a aj
tým, že v meste pretrvávajú kolóny dlhodobo, veľa motorových vozidiel využíva cestu v smere
na Veľké Rovné, čím sa premávka zhusťuje.
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenie

17.1/2017
Uznesenie je súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva.

2. Z á v e r
Mgr. Anton Heglas, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť a mimoriadne
zasadanie OZ ukončil o 18:00 hod.

***
Zapísala: Mária Chovancová, zam.OcÚ

Mgr. Janka Čičová
prednostka OcÚ

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

JUDr. Miroslav Mariak
I. overovateľ:

Miroslav Strýček
II. overovateľ:
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OBEC RAKOVÁ
UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Rakovej
zo dňa 7. júla 2017, uznesenia č. 17.1/2017

Obecné zastupiteľstvo
A/

SCHVAĽUJE
17.1 a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom: Predchádzanie
vzniku odpadu kompostovaním.
c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov je: 9 103,80 EUR.
c) Kód výzvy, t. j. OPKZP-PO1-SC111-2017-23.

x.x.x.

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

JUDr. Miroslav Mariak
I. overovateľ:

Miroslav Strýček
II. overovateľ:

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 7.7.2017

1. Pozvánka
2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 7.7.2017
3. Materiál k bodu 2

