
O B E C    R A K O V Á 

 
 Číslo:21/2014                                                  V Rakovej, dňa 26.06.2014 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.06.2014   

v zasadacej miestnosti Obecného úradu  v Rakovej 
 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                František Broš 

Mgr. Milan Bukovan 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

JUDr. Jozef Šamaj 

Mgr. Viera Urbaníková 

      Jozef Beleščák 

Miroslav Strýček 

 

 Ospravedlnení poslanci:                                                   Ing. Marián Šuška 

 

               
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 12 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.  p. Dolná Anna                                                                         2.  p. Kultan Peter       

 

P R O G R A M:  

 
1. Otvorenie -určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu Obecného zastupiteľstva 

3. Správa o príprave Zmeny a doplnku územného plánu č. 3 Obce Raková 

4. Správa o ukončení ROEP                

5. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie a o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

6. Správa o .postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

7. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2014 

8. Záverečný účet obce Raková za rok 2013 

9. Rozpočtové opatrenie č. 2 Obce Raková 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce k 31.5.2014 

11. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 

12. Rôzné  

13. Záver 



 

1.Otvorenie, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

     

    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, zamest. OcÚ 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  p. Anna Dolná, posl. OZ 

    2/  p. Peter Kultan, posl. OZ  

Návrh na zloženie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:            1/  Mgr. Viera Urbaníková, predseda NK 

                                                      2/  Mgr. Milan Bukovan, člen NK  

 

Pracovné predsedníctvo:               1/  Mgr. Anton Heglas, starosta obce 

                                                       2/ Ing. Jaroslav Kormanec, prednosta OcÚ 

 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav,  

                                         p. Miroslav Strýček, p. František Broš  ) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bukovan Milan, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,   

                     p. Dolná  Anna, p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák  8                                                                                                                                                                                                          

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                   8 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Schválenie programu zasadania: 

Mgr. Anton Heglas, starosta – návrh na doplnenie programu rokovania – bod rôzné: 

Určenie volebných obvodov a počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2014 – 2018.  

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav,  

                                         p. Miroslav Strýček, p. František Broš) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bukovan Milan, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,   

                     p. Dolná  Anna, p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák  8                                                                                                                                                                                                          

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                   8 

Návrh bol prijatý. 

 

     Mgr. Anton Heglas, starosta informoval, že na zasadanie OZ,  k bodu 3 je prizvaný Ing. arch. 

Vladimír Barčiak zo Žiliny spracovateľ Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce. 

     Zasadania sa zúčastnil jeden občan, ktorému bolo udelené slovo pred rokovaním jednotlivých 

bodov v zmysle pozvánky.        

 

p. Lysek Jozef, občan – obrátil sa na OZ so žiadosťou o nainštalovanie VO v osade U Podmoly.  

Tadiaľ prechádzajú občania. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta  - objasnil problematiku poslancom OZ. Venoval sa tejto žiadosti 

o inštaláciu pouličného osvetlenia v miestnej časti U Podmoly a bolo mu odpovedané, že nie je 

možné vyhovieť. Vzdialenosť od posledného bodu pouličného osvetlenia v obci je každých 80-90 

metrov. Pre čiastočné uspokojenie požiadavky bola navrhnutá výmena posledného svetla za 

výkonnejší typ.  Následne prišla  opakovane žiadosť adresovaná na obecné zastupiteľstvo 

a opätovne prešiel túto lokalitu aj s riaditeľom OKVS za zníženej viditeľnosti. Jedná sa 

o osvetlenie pre jeden RD. Zároveň oboznámil, že je veľa podobných žiadosti, avšak nie je 

možné tieto uspokojiť, vzhľadom na FP riešiť. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – bol pozrieť osobne a zarazilo ho to, že toto OZ bude o tomto 

rozhodovať. OZ rozhoduje o závažných otázkách obce, jedná sa o koncovú ulicu, je závažným 

dôvodom brať na toto ohľad. Prístup k rieke, kade prechádza veľa chodcov, vysoká kriminalita a 

ak sa nejedná o vysoké náklady a je to možné technicky zabezpečiť navrhuje realizovať toto 

osvetlenie. 

p. Jozef Beleščak, posl. OZ – je to lokalita kde chodia chodci okolo Kysuce, sú tam rozostavané 

nové rodinné domy (cca 8 RD). 

p. Dolná Anna, posl. OZ -  prikláňa sa vyhovieť žiadosti. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – všetko čo robíme, robíme v prvom rade pre občana. Vie 

o viacerých svetlách, ktoré vedú aj napríklad cez záhradu vlastníka. Doporučuje OKVS 

zabezpečiť realizáciu osvetlenia v tejto lokalite, čo by pomohlo zokruhovať túto časť.  

        Diskusia ukončená, OZ prerokovalo žiadosť v bode rôzne.  

OZ pokračovalo v rokovaní. 

 

Vzhľadom k tomu, že spracovateľ zmeny a doplnku č.3 územného plánu, Ing. Barčiak Vladimír 

nebol prítomný k bodu 3, OZ najskôr prerokovalo bod č. 4.,5. a 6. 

4. Správa o ukončení ROEP 

       K bodu informoval starosta obce, Mgr. Anton Heglas. ROEP bol ukončený k 30.6.2013 

a zapísaný v katastri nehnuteľnosti k 1.12.2013. V tomto čase prebieha oprava mapovej 

a písomnej časti ROEP-u na základe písomných žiadosti občanov. Nezrovnalosti, ktoré vznikli 

v rámci ROEP-u sa budú zapisovať v lehote 2-och rokov. Súčasne prebieha oprava už vydaných 

rozhodnutí  na správnom orgáne Okresného úradu Čadca – pozemkový a lesný odbor.  

Zrušenie ROEPu, ako koluje po obci, nepripadá do úvahy, informuje o tomto, aby nedochádzalo 

k mylným informáciam. Bola spustená funkcia geoportálu, ktorá tiež je nápomocná pre občanov 

k nahliadnutiu.  

Diskusia:   

p. Broš František, posl. OZ – pokyny v suvislosti ROEPu boli jasné, postupovalo sa na základe 

pokynov pozemkového úradu, bola vytvorená komisia. 

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu o ukončení ROEP 

Hlasovanie: (neprítomný: Ing. Šuška Marian) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bukovan Milan, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,   

                     p. Dolná  Anna, p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,  

                     p. František Broš                                                                                                        12                                                                                                                                                                                                                                                                

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  12 

Návrh bol prijatý. 
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5. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie a o plnení uznesení OZ 

       K bodu informoval Ing. Jaroslav Kormanec, prednosta OcÚ. Predložil Správu o činnosti 

obecnej rady a Obce Raková, o plnení uznesení OZ. 

       Od posledného zasadania obecného zastupiteľstva v mesiaci marec, obecná rada zasadala 

dvakrát. Body, ktoré boli prerokované a taktiež materiál, žiadosti sú predmetom rokovania OZ. 

Činnosť obce: 

►  Voľby prezidenta SR – I. kolo 15.3.2014 

                                          II. kolo 29.3.2014 

► Voľby  do Európskeho parlamentu – 24. mája 2014 

► 47. ročník Paláriková Raková  

► Mikroregión Horné Kysuce – 9.6.2014 – prerokovanie projektu  „Jazda historickým vlakom 

pri príležitosti 100. výročia železnice na trati Čadca - Makov 

► od 9.6.2014 - Okresná prokuratúra Čadca – previerky na jednotlivých úsekoch OcÚ 

► 11.6.2014 – Zasadanie  organizačného výboru  40. ročníka Kysuckého  maratónu  

► 13.6.2014 Valné zhromaždenie akcionárov SeVaK 

    K plneniu uznesení okrem iného  bolo v spolupráci so SeVaKom spracovať zoznam 

nehnuteľnosti, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a na verejný vodovod a písomne 

vyzvať uvedených vlastníkov na realizáciu prípojok v lokalite  Fojstvo I. do 31.7.2014 a ostatní 

občania do 31.12.2014.Sevak v súčasnej dobe spracováva zoznamy počtu napojenia účastníkov 

na verejnú kanalizáciu a verejný vodovod po jednotlivých obciach a mestách. Dňa 9.6.2014 nám 

bol doručený mailom zoznam účastníkov pripojených na verejnú kanalizáciu v Obci Raková. 

Podľa uznesenia OZ v Rakovej bol spracovaný dokument o napojenosti RD v miestnej časti 

Fojstvo I (z celkového počtu 59 RD napojených na verejnú kanalizáciu 26 RD čo činí 44% 

z celkového počtu a 33 RD nie je, čo činí 56% z celkového počtu). V súčasnosti sa vykonáva 

obhliadka v teréne a pripravuje sa oznámenie pre občanov.  

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie:         

a)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková   
Hlasovanie: (neprítomný: Ing. Šuška Marian) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bukovan Milan, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,   

                     p. Dolná  Anna, p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,  

                     p. František Broš                                                                                                        12                                                                                                                                                                                                                                                                

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  12 

Návrh bol prijatý. 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: (neprítomný: Ing. Šuška Marian) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bukovan Milan, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,   

                     p. Dolná  Anna, p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,  

                     p. František Broš                                                                                                        12                                                                                                                                                                                                                                                                

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  12 

Návrh bol prijatý. 

Materiál k tomuto bodu tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 
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6. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

     Informoval prednosta OcÚ, Ing Kormanec Jaroslav. Správa tvorí samostatnú prílohu 

zápisnice.  

Telocvičňa pri ZŠ Raková – zahájilo sa pokračovanie na stavbe (vo vnútri dlažby, obklady 

a fasáda zo zadnej časti), práce vykonáva Pozemstav. 

Chodník v miestnej časti U Zemana – obec pripravuje povoľovacie podklady pre realizáciu 

stavby.  

Vyskytli sa neplánované šírkové problémy (1,10 až 1,20 m zúžená časť, kde vlastník pozemku 

odmietol vysporiadať a muselo sa to akceptovať). 

Diskusia:  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -  problematický úsek popri ceste – byv. Okrasa, navrhuje 

zaoberať sa aj týmto.  

JUDr. Jozef Šamaj, poslanec OZ – telocvičňa: etapy sú presne zadefinované, tak aby sa mohla 

dokončiť ucelená časť, začínajú prázdniny a bolo by dobré povedať čo sa ide urobiť, či sa 

pokročí v týchto veciach aj v súvislosti so školstvom.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ozrejmil, že bola prerokovaná PD s hasičmi a stanoviska 

hygieny, musia sa realizovať sociálne zariadenia a z tohto dôvodu sa dorába na telocviční fasáda. 

Čo sa týka ZŠ Trstená, v budúcom školskom roku – 4 triedy, v telocvični sú plánované 3 triedy 

a výnimočne budú otvorené 3 triedy prvákov.  V budúcnosti možno populácia klesne a ZŠ 

Trstená sa zatvorí, ale v súčasnosti to nie je možné vzhľadom na naplnenosť tried. 

JUDr. Jozef Šamaj, posl. OZ – problematiku navrhuje rozdiskutovať aj s CZŠ, či využijú časť 

v zdravotnom stredisku.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -  populácia neklesá, stabilizovala sa celkovo.  Hľadať 

riešenie, je tu extrém zníženia počtu na CZŠ - je tu nejaký problém. Riešenie vidí v spoločnom 

rokovaní riaditeľov oboch škôl. 

Mgr. Mária Bzdilíková, posl. OZ – do prvého ročníka majú zapísaných 9 detí, zmenu počtu 

nevedia ovplyvniť, možno je to aj tým, že nie je záujem rodičov o kresťanskú výchovu. Čo sa 

týka využitia tried v zdravotnom stredisku, priestory využívajú, kombinujú sa triedy podľa 

naplnenosti. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – zákon o školstve hovorí o tom, že sme povinní prijať detí. 

Riešilo  sa to s riaditeľmi oboch škôl, kde sú plné stavy a rieši sa to v rámci plnenia zákona, 

v rámci hygieny. Nevidí rozdiel škôl, CZŠ je prizývaná na porady. 

Ďalej informoval o platnosti novelizácie zákona od 1. mája 2014 – zákon o energetike, technické 

požiadavky pre tých, kt. rozúčtovávajú teplo. U nás sa to týka zdravotného strediska a pošty. Je 

potrebné riešiť toto investovaním do kotolne, prípadne nájomcovia na vlastné náklady. 

Diskusia ukončená. 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o postupe 

prác na rozostavaných stavbách obce.  

Hlasovanie: (neprítomný: Ing. Šuška Marian) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bukovan Milan, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,   

                     p. Dolná  Anna, p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,  

                     p. František Broš                                                                                                        12                                                                                                                                                                                                                                                                

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  12 

Návrh bol prijatý. 

4 



3. Správa o príprave Zmeny a doplnku územného plánu č. 3 Obce Raková 

     Ing. arch. Vladimír Barčiak, spracovateľ sa osobne zúčastnil zasadania obecného 

zastupiteľstva, aby oboznámil v akom štádiu je zmena a doplnok územného plánu č. 3 obce. Bolo 

prijatých 88 podnetov od právnických a fyzických osôb, ide o najväčší zásah v porovnaní 

s predošlými doplnkami. Nie všetky žiadosti budú akceptované: 

1/ Žilinský samosprávny kraj -  územný plán musí ladiť so ŽSK, 

2/ Rezort ochrany poľnohospodárskej pôdy – minulý rok prijala vláda opatrenia, chráni sa 

poľnohospodárska pôda z princípu kvality.  

3/Rezort ochrany životného prostredia, ochrana prírody – časté spory, veľká časť územia, kde 

ľudia chcú stavať obhospodaruje tento úsek. 

    Robil sa prvý prieskum s cieľom čo najviac ľuďom pomôcť a na základe predbežného 

výsledku časť CHKO odsúhlasí, avšak toto nie je ešte uzavreté. V jeho záujme je, aby proces bol 

objektívny a transparentný, predloží sa materiál do OZ, vyhodnotí sa aj s odôvodnením. 

Všetkým, ktorí podali podnet bude listom oznámené aj odôvodnenie. Pri prerokovávaní musí 

dôjsť dohode s týmito orgánmi, pokiaľ by k dohode nedošlo celý proces je neplatný. Bol zvolený 

široký záber, drží sa kritérií z roku 2009, vie sa kde sú  veci, kt. treba zachovať. Územný plán je 

menný, rieši sa v rámci širokej verejnosti. 

Diskusia: 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce - na podnet poslanca JUDr. Mariaka informoval, že ide 

o žiadosti roztrúsené, predjednáva sa čo je možné zakresliť.  Na OZ v mesiaci september sa 

pripraví materiál čo môže byť zaradené do územného plánu. Medzi podnetmi sú opakujúce sa 

žiadosti, aj žiadosti, kde nemá občan ani vlastnícky vzťah.  

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – pripomienkoval, aby sa nenarušila celá koncepcia územného 

plánu. Od schválenia územného plánu je to už tretí dodatok, vytvárame materiál, ktorý stráca na 

dôvere. Myslí si, že koncepcia by sa mala držať. Tieto zmeny o ktorých hovoríme (nie sú ani 

finančné prostriedky na toto),  príde nejaká skupina ľudí so zámerom zmeny územného plánu 

a potom tá vážnosť územného plánu nie je. Týmto spôsobom by sme nemali vstupovať – 

zasahovať do územného plánu. Je potrebné povedať, že sa musia rešpektovať zásady, ktoré boli 

prijaté. Myslí si, že územného plánu by sa malo nejaké roky držať.  

Ing. arch. Vladimír Barčiak, spracovateľ – stavebný zákon ukladá povinnosť raz za 4 roky 

preskúmať územný plán. Pozná menšie obce, kde bolo aj 8 zmien, tieto veci sú vo vývoji, príde 

investor, následne VÚC zmení a je potreba sa týmto zaoberať. Zákon hovorí sústavne sledovať 

podmienky VÚC, ak dôjde k zmenám, je potrebné toto zosúladiť. Jedná sa o podnety väčšinou za 

účelom výstavby RD. Vedia zdôvodniť tie veci, ktoré sa nedajú riešiť v rámci tohto. 

Diskusia ukončená. 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o príprave 

Zmeny a doplnku územného plánu č.3 Obce Raková. 

Hlasovanie: (neprítomný: Ing. Šuška Marian) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bukovan Milan, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,   

                     p. Dolná  Anna, p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,  

                     p. František Broš                                                                                                        12                                                                                                                                                                                                                                                                

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  12 

Návrh bol prijatý. 

Rokovanie prerušené 15 min. prestávkou 10:10 h. – 10:20 h. 
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7. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2014  

     K bodu predložil návrh  plánu opráv a údržby MK v r. 2014 riaditeľ OKVS, Bc. Miroslav 

Urbaník.  

OZ schválilo plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2014 hlasovaním: 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, p. Dolná  Anna) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bukovan Milan, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,   

                     p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,  

                     p. František Broš                                                                                                        11                                                                                                                                                                                                                                                                

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 

 

8. Záverečný účet Obce Raková za rok 2013 

       Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval k tomuto bodu, podrobne spracovaný materiál 

je prílohou tejto zápisnice. Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   

rozpočet   obce   na  rok   2013. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný   

rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013 obecným zastupiteľstvom 

dňa 22.11.2012 uznesením č. 13.22./2012.  Rozpočet bol zmenený šesťkrát. 

       Audit účtovnej závierky obce uskutočnil  Ing. Jozef Majchrák. Na základe overenia 

rozpočtového hospodárenie zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatuje, že nezistil 

významné skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. 

Správa audítora ja súčasťou zápisnice.  

      p. Kulla František, hlavný kontrolór obce predložil stanovisko k návrhu záverečného účtu 

obce za rozpočtový rok 2013. Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a 

zmene a doplnení niektorých zákonov a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa §16 ods. 5 

tohto zákona. V zmysle §16 ods.10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

odporúča schváliť záverečný účet Obce Raková za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad. 

      Pripomienky zo strany poslancov neboli a obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy na 

uznesenie v celosti nasledovne: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

1. Správu audítora za rok 2013 

      2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Raková  

           za rozpočtový rok 2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

      1.   Záverečný účet obce Raková za rok 2013 a  celoročné hospodárenie bez výhrad. 

      2.  Výročnú správu Obce Raková za rok 2013 

      3. a)  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške   83 134,67 €: 

 -   60 000,00 €, ktoré sú účelovo určené na dostavbu priestorov učební, 

 -     8 639,17€, ktoré sú určené na fond prevádzky, údržba a opráv 

 -   14 495,50€  na tvorbu rezervného fondu. 

           b) Zostatok finančných operácií: 

 -  17 613,83€ na tvorbu rezervného fondu. 
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4. Použitie rezervného fondu  vo výške 32 109,33 € na výstavbu telocvične 

5. Plnenie rozpočtu obce Raková za rok 2013 nasledovne:  
  

Bežný rozpočet 

Príjmy obec                      rozpočet   2 187 075,00 €    skutočnosť            2 187 695,75 €     

Príjmy RO                        rozpočet        67 370,00 €    skutočnosť                 67 368,69 €     

PRÍJMY SPOLU rozpočet 2 254 445,00 € skutočnosť  2 255 064,44 € 

Výdavky obec                  rozpočet      975 171,00 €    skutočnosť               972 130,19 €     

Výdavky RO                    rozpočet   1 063 487,00 €    skutočnosť             1 056 363,06 €     

VÝDAVKY SPOLU rozpočet 2 038 658,00 € skutočnosť 2 028 493,25 € 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy:  rozpočet      61 680,00 € skutočnosť 80 628,34 € 

Výdavky: rozpočet    224 500,00 €    skutočnosť               224 064,86 € 

 

Finančné operácie 

Príjmy:  rozpočet    116 400,00 € skutočnosť 127 271,93 € 

Výdavky: rozpočet    109 367,00 € skutočnosť 109 658,10 € 

ŠKOLY  - bežný rozpočet 

Základná škola M. Mravca č.950 

Príjmy:  rozpočet   42 331,00 € skutočnosť 42 335,53 € 

Výdavky: rozpočet 613 234,00 €       skutočnosť               613 193,02 € 

Materská škola Fojstvo 

Príjmy:  rozpočet    13 614,00 €       skutočnosť                 13 615,88 € 

Výdavky: rozpočet  253 927,00 €  skutočnosť 246 881,24 € 

Projekt – príjmy                              skutočnosť                 15 873,12 € 

- výdavky                                                                                  skutočnosť                 15  873,12 € 

Materská škola Korchaň 

Príjmy:  rozpočet     5 960,00 € skutočnosť 5 953,48€ 

Výdavky: rozpočet     83 724,00 € skutočnosť 83 701,58 € 

Centrum voľného času  

Príjmy:                           rozpočet     5 465,00 €       skutočnosť                   5 463,80 €  

Výdavky: rozpočet 112 602,00 € skutočnosť 112 587,22 € 

Príspevková organizácia 

Organizácia pre kultúru a verejné služby 

Príjmy:  rozpočet 317 310,00 € skutočnosť 316 942,00 € 

Výdavky: rozpočet 317 310,00 € skutočnosť 316 689,43 € 

 Podnikateľská činnosť za rok 2013 

              Výnosy:                                                                          6 317,39 € 

 Náklady:        6 218,74 €  

              ZISK                                                                                    98,65 €  

 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,  

                     p. František Broš                                                                                                        11                                                                                                                                                                                                                                                                

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 

 

 

7 

 



9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 Obce Raková 
      Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval k plneniu rozpočtu obce, RO a PO k 31.5.2014 

a k návrhu Rozpočtového opatrenia č. 2/2014 Obce Raková. 

Úprava rozpočtu: 

                   - asfaltovú úpravu  MK v miestnej časti Fojstvo po napojení kanalizačných  

                       prípojok  

- zakúpenie nového motorového vozidla pre zabezpečenie rozvozu stravy 

   (z dôvodov zlého technického stavu motorového vozidla)  

Pripomienky k návrhu RO č.2 neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie v celosti: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2014 Obce Raková 

OBEC RAKOVÁ Rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 2 212 086,00 16 870,00 2 228 956,00 

Bežné príjmy RO 56 001,00 6 900,00 62 901,00 

Bežné príjmy spolu 2 268 087,00 23 770,00 2 291 857,00 

Kapitálové príjmy s 27 890,00 0,00 27 890,00 

Finančné operácie 76 000,00 100 748,00 176 748,00 

SPOLU 2 371 977,00 124 518,00 2 496 495,00 

        

Bežné výdavky 937 220,00 33 589,00 970 809,00 

Bežné výdavky RO 1 052 817,00 3 060,00 1 055 877,00 

Bežné výdavky spolu 1 990 037,00 36 649,00 2 026 686,00 

Kapitálové výdavky 148 750,00 132 402,00 281 152,00 

Finančné operácie 186 983,00 1 674,00 188 657,00 

SPOLU 2 325 770,00 170 725,00 2 496 495,00 

Hospodárenie obce 46 207,00 

 

0,00 

    

    Centrum voľného času Rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 2 426,00 60,00 2 486,00 

        

Bežné výdavky spolu 63 054,00 60,00 63 114,00 

    

    

ZŠ  M. Mravca  Rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 33 620,00 6 840,00 40 460,00 

        

Bežné výdavky ZŠ 534 492,00 3 000,00 537 492,00 

Bežné výdavky ŠKD 45 170,00 0,00 45 170,00 

Bežné výdavky ŠJ 70 235,00 0,00 70 235,00 

SPOLU  649 897,00 3 000,00 652 897,00 

                                                                   
   



Organizácia pre 

kultúru a verejné 

služby Rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 318 610,00 1 000,00 319 610,00 

        

Bežné výdavky spolu 318 610,00 1 000,00 319 610,00 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení rozpočtu Obce, RO a PO k 31.5.2014 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. František Broš 

                     p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček                     10 

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

    Správu o kontrolnej činnosti obce k 31.5.2014 predložil p. Kulla František, hlavný kontrolór 

a tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Okrem iného vykonal kontrolu vyúčtovania dotácii 

poskytnutých obcou v roku 2013 a predložil prehľadnú tabuľku v akom podiele sa jednotlivé 

organizácie podieľali z vlastných prostriedkov. Pripomienky zo strany prítomných neboli a OZ 

hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra k 31.5.2014.  

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. František Broš 

                     p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček                     10 

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 

 

11. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014  

    p. Kulla František, hlavný kontrolór predložil návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. 

Polrok 2014, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Návrh bol vyvesený v zmysle zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v stanovenej lehote, t.j. 15 dní pred zasadaním OZ.  

Pripomienky zo strany prítomných neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. František Broš 

                     p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček                     10 

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 
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12. Rôzne 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce predložil materiál do bodu rôzne: 

1/ Žiadosť Rudolfa Tuhovčáka, bytom Raková 43 o odkúpenie časti obecných pozemkov – p.č. 

CKN 2801 vo výmere 25m
2
, p.č. CKN 2790/5 vo výmere 30m

2
. 

 OZ na zasadaní dňa 4.3. schválilo zámer na odpredaj časti pozemkov p.č. CKN 2801 vo 

výmere 25m
2
, p.č. CKN 2790/5 vo výmere 30m2 podľa osobitého zreteľa.  

Zámer odpredaja bol zverejnený v stanovenej lehote v zmysle zákona, t.j. 15 dni pred zasadaním 

OZ.  

Dôvodová správa: 

 Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí sa dá použiť ustanovenie §9 ods.8 písm. e) – výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ 

nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetné časti pozemkov sú súčasťou zastavaného 

pozemku pod rodinným domom č.43 a je takto oplotený 40 rokov. Obec tieto časti pozemkov 

nevyužíva.  

Pripomienky zo strany prítomných neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje 

odpredaj  pozemkov  pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.   

          o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

Odpredáva pozemok, na ktorý žiadateľ vyhotoví geometrický plán: 

- časť pozemku CKN 2801 o výmere 25m
2
 – zast. plochy a nádvoria  

- časť pozemku CKN 2790/5 o výmere 30m
2
 – zast. plochy a nádvoria  

ktoré sú vo vlastníctve obce Raková. 

za cenu:  15 €/ m
2
 

pre: Rudolf Tuhovčák, bytom Raková 43 

Dôvodová správa: 

 Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí sa dá použiť ustanovenie §9 ods.8 písm. e) – výnimočný postup, nakoľko osobitný 

zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetné časti pozemkov sú súčasťou 

zastavaného pozemku pod rodinným domom č.43 a je takto oplotený 40 rokov.  

Obec tieto časti pozemkov nevyužíva.  

 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,  

                     p. František Broš                                                                                                        11                                                                                                                                                                                                                                                                

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 

 

2/ Žiadosť Ivany Kotuľovej, bytom Raková 1112 o odkúpenie časti obecného pozemku – p.č. 

CKN 11045/7 vo výmere 65m
2
 v zmysle GP č. 20/2014. 

 OZ na zasadaní dňa 4.3.2014 schválilo zámer na odpredaj pozemku podľa osobitného 

zreteľa. 

Zámer odpredaja bol zverejnený v stanovenej lehote v zmysle zákona, t.j. 15 dni pred zasadaním 

OZ. 
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Pripomienky zo strany prítomnych neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje 

Odpredaj  pozemkov  pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

Odpredáva pozemok, na ktorý žiadateľ vyhotoví geometrický plán: 

CKN 11045/7 vo výmere 65 m
2
 – ostatná plocha,  

CKN 11045/6 vo výmere 4 m
2
 – ostatná plocha  

ktorá je vo vlastníctve obce Raková, za cenu: 4 €/ m
2
 

 pre: Ivana Kotuľová a Štefan Kotuľa, obaja bytom Raková 1112  

Dôvodová správa: 

Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí sa dá použiť ustanovenie §9 ods.8 písm.e) – výnimočný postup, nakoľko osobitný 

zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetný pozemok je súčasťou 

zastavaného pozemku pod RD 676 a je  takto užívaný viac ako 20 rokov.  Obec tento 

pozemok nevyužíva. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     p. Stanislav Grečmal, JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,  

                     p. František Broš                                                                                                        11                                                                                                                                                                                                                                                                

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 

 

3/ Kukurdík  Jaroslav, Raková 1566 a manž. – odkúpenie pozemku od obce : 

časť pozemku CKN 9631/127 o výmere 32m
2
 

Predmetná časť pozemku bola zameraná a zaplatená dňa 22.1.2008 sumou 3840,- Sk  Do tohto 

času však nebol zrealizovaný prevod vlastníctva na katastrálnom úrade v Čadci. Pozemok je 

oplotený a je súčasťou záhrady pri dome č. 1566 . Obec tento pozemok nevyužíva. OR dňa 

28.5.2014 doporučuje OZ schváliť zámer odpredaja pozemku 

Stanovisko komisie územného plánovania výstavby a ŽP 19.5.2014 

Komisia doporučuje odpredaj   -pozemok CKN č. 9631/127- ostatné pl.  o výmere 32 m2,  

zapísaný na liste vlastníctva obce Raková č. 1835 , v k.ú obce Raková  are :   Kukurdíka 

Jaroslava a manž. Zlaticu, obaja bytom Raková č. 1566 . Pozemok bol vyplatený v minulosti 

v čiastke 3 840,- Sk, t.j. 127,46 €, nedošlo k jeho zápisu na katastrálnom úrade.  

 

     OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje zámer odpredaja pozemku podľa §9 ods. 8 

písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad 

osobitého zreteľa: 

Odpredáva pozemok, na ktorý žiadateľ vyhotovil geometrický plán -časť pozemku CKN 

9631/127 – ostatná plocha, o výmere 32m2 za cenu 127,46 €  , kt. je vo vlastníctve obce 

Raková 

pre: Kukurdík  Jaroslav a manž. Zlatica, obaja bytom Raková 1566 
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Odôvodnenie: 

      Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí sa dá použiť  ustanovenie §9a ods.8 písm.e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ 

nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetná časť pozemku bola zameraná a zaplatená 

dňa 22.1.2008 sumou 3840,- Sk  Do tohto času však nebol zrealizovaný prevod vlastníctva na 

katastrálnom úrade v Čadci. Pozemok je oplotený a je súčasťou záhrady pri dome č. 1566 . Obec 

tento pozemok nevyužíva. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter,  p. Dolná  Anna, 

                     p. Stanislav Grečmal,  p. Jozef Beleščák,   p. František Broš 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček,                       9                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:    JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                        1          

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 
 

4/ Zvercová Johana , Raková 195 – odkúpenie pozemku od obce : 

- pozemku CKN  1102/1 – orná pôda  o výmere 169m
2
 

OZ schválilo odpredaj pozemku dňa 14.2.2003, uznesením č.2/2003 v bode 19 za cenu  

6,-Sk/ m
2
. Predmetný  pozemok je súčasťou pozemkov pri ZŠ, tento pozemok bol vyplatený 

žiadateľkou dňa 24.2.2003 a do tohto času  ku prevodu vlastníctva na katastrálnom úrade 

v Čadci . Obec tento  pozemok nevyužíva. OR doporučuje OZ schváliť zámer odpredaja 

pozemku. 

    Diskusia: JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – navrhuje novu žiadosť – ide o plochu 169 m
2
 

                JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ –  navrhuje zrušiť uznesenie prijaté v roku 2003 a vrátiť  

                finančnú čiastku za odpredaj pozemku z roku 2003 p. Zvercovej. 

                p. Stanislav Grečmal, posl. OZ – navrhol odpredať pozemok. 

   OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

   Zámer odpredaja pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  

    v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

    Odpredáva pozemok, na ktorý žiadateľ v minulosti zaplatil  

- pozemok CKN 1102/1 – orná pôda o výmere 169 m
2
 

      za cenu 33,66 €, ktorý  je vo vlastníctve Obce Raková.    

      pre: Zvercová Johana, Raková 195 

Odôvodnenie: 

     Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí sa dá použiť  ustanovenie § 9a ods.8 písm.e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný 

zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetný  pozemok je súčasťou pozemkov 

pri areály základnej školy, tento pozemok bol vyplatený žiadateľom dňa 24.2.2003 a do tohto 

času  ku prevodu vlastníctva na katastrálnom úrade v Čadci . Obec tento  pozemok nevyužíva. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                p. Stanislav Grečmal                                                                                                  1 

Proti:            JUDr. Mariak Miroslav, Mgr.Urbaníková Viera, p. Dolná  Anna, 

                     JUDr. Šamaj Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav,                       6                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zdržal sa:     p. Kultan Peter, p. Jozef Beleščák,   p. František Broš,  p. Miroslav Strýček            4          

Prítomných :                                  11 

Návrh nebol prijatý. 
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OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie:  

OZ ruší uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2003 bod 19 zo dňa 14.2.2003 s tým, že sa vráti 

finančná čiastka vo výške 33,66 € za odkúpenie pozemku p. Zvercovej, bytom Raková 195. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                JUDr. Mariak Miroslav, Mgr.Urbaníková Viera, p. Dolná  Anna, p. Kultan Peter,  

                     p. Jozef Beleščák,   JUDr. Šamaj Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária,  

                     Ing. Mareček Miroslav                                                                                                8                           

Proti:            p. Stanislav Grečmal                                                                                                   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zdržal sa:      p. František Broš,  p. Miroslav Strýček                                                                      2 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 

5/ Predaj  prebytočného hnuteľného majetku – OZ dňa 20.3.2014, uznesením č. 20.17./2014 

schválilo zámer odpredaja prebytočného hnuteľného majetku po realizácii separovaného zberu 

podľa znaleckého posudku formou verejno – obchodnou súťažou. Bol vypracovaný znalecký 

posudok, vyhlásená obchodno - verejná súťaž na predaj prebytočného hnuteľného majetku  - 
                 a) hydraulická ruka a prísl. časti v minimálnej cene 5211€ vrátane DPH 

                 b) dopravníkový pas, minimálna cena  1426 € vrátane DPH 

                 c) preberací pas , minimálna cena  1885 € vrátane DPH 

                 d) násypka polohovateľná , minimálna cena  306 € vrátane DPH 

                 e) oceľové kontajnery na separovaný zber , minimálna cena 19,15 €/ ks 

                    vrátane DPH 

                  f) valec pracovný  s ramenom, minimálna cena  537 € vrátane DPH 

                 g) drapák na sypké hmoty, minimálna cena  317 € vrátane DPH 

                 h) drapák veľkoobjemový, minimálna cena  706 € vrátane DPH 

                 i) hák zdvíhací s poistkou, minimálna cena  139 € vrátane DPH 

Stanovisko OR 28.5.2014 
       OR  doporučuje  schváliť zníženie ceny o 20 %  na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku. 

Návrh na uznesenie: 

OZ schvaľuje Zníženie ceny o 20 % na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku v rámci    

obchodno-verejnej súťaže a to nasledovne: 
                 a) hydraulická ruka a prísl. časti v minimálnej cene 4342€  

                        b) dopravníkový pas, minimálna cena  1888 €  

                        c) preberací pas , minimálna cena  1571 €  

                        d) násypka polohovateľná , minimálna cena  255 €  

                 e) oceľové kontajnery na separovaný zber , minimálna cena 16 €/ ks 

                 f) valec pracovný  s ramenom, minimálna cena  447 €  

                 i) hák zdvíhací s poistkou, minimálna cena  115 €  

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, p. Stanislav Grečmal) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, p. František Broš 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček                      10 

Proti:   -                                                                            0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 

6/ Žiadosť adresovaná na OZ  - Lysek Jozef, Raková 1026 o nainštalované verejného osvetlenia 

v osade. Požiadavka prerokovaná v úvode zasadania.  

Diskusia: 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – pokiaľ nebude technický problém, navrhuje realizovať 

osvetlenie v tejto lokalite v zmysle požiadavky. 
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Ing. Miroslav Mareček, posl. OZ  -  navrhol riešiť cez OKVS v rámci technický možnosti. 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie 

a) OZ berie na vedomie žiadosť - Lysek Jozef, Raková 1026 o nainštalované verejného 

osvetlenia v osade U Podmoly  

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, p. František Broš 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček                      10 

Proti:  p. Stanislav Grečmal                                                                           1 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 

b) OZ ukladá OKVS Raková riešiť žiadosť p. Lyseka Jozefa, Raková č. 1026 v rámci 

technických možnosti. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária, 

                 JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, p. František Broš, p. Stanislav Grečmal    8 

Proti:          p. Miroslav Strýček, Ing. Mareček Miroslav                                       2 

Zdržal sa:    Mgr.Urbaníková Viera                                                                                                  1 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 

 

7/ Žiadosť eRko Raková  Korcháň 575 o dotáciu Obce Raková na rok 2014 vo výške 700 eur. 

Projekt „Kráčaj za mnou“ – na uhradenie stravy na dieťa v tábore. 

Stanovisko OR 28.5.2014 

    OR doporučuje OZ schváliť  dotáciu vo výške 700 € na rok 2014 pre   eRko Raková  Korcháň 

575.           

Návrhy zo strany poslancov: 

p. Dolná Anna, posl. OZ – návrh 500 € 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – návrh 300 € 

Hlasovanie za návrh p. Dolnej - 500 € 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, p. František Broš) 

Za:                p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária, 

                     p. Jozef Beleščák, p. Stanislav Grečmal, p. Miroslav Strýček                                    7 

Proti:          Ing. Mareček Miroslav                                                                          1 

Zdržal sa:    Mgr.Urbaníková Viera, JUDr. Mariak Miroslav                                                          2 

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 

  

8/ BESKO VM s.r.o., Šancova 23, Bratislava – žiadosť o odkúpenie pozemku parcely: 

KN-C 1120 o výmere 375 m
2
,orná pôda  

KN-C 1121 o výmere 168 m
2
, TTP 

KN-C 1122/1 o výmere 783 m
2
, orná pôda 

KN-C 1122 o výmere 783 m
2
,orná pôda 

z dôvodu výstavby BD a parkovacích miest. 
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Stanovisko komisie územného plánovania výstavby a ŽP 19.5.2014 

     Predmetné pozemky sú v kolízii s územným plánom obce, v súčasnosti nie je možné ich 

využitie pre výstavbu  v danej lokalite.  Doporučuje zámer riešiť v rámci Zmeny a doplnku č.3 

ÚP Obce Raková. 

Stanovisko OR 28.5.2014 

      OR berie na vedomie žiadosť s tým, že nie je možné riešiť predmetnú žiadosť, nakoľko 

pozemky nie sú zahrnuté v územnom pláne obce. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – doplnil, že ide o nesúlad s územným plánom a na predmetné 

pozemky by musela byť vypísana obchodno-verejná súťaž. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – v súčasnosti je otvorená zmena a doplnok č.3 ÚP, bolo by dobre 

dopracovať túto zónu pri nákupnom stredisku, vytvoriť a dať myšlienku  tomuto, vytvoriť 

plochu, ktorá by slúžila tejto obci. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ  - povedať si zámer pre danú lokalitu, stále budú pribúdať 

návrhy. Položil otázku, či tento žiadateľ požiadal  o tento zámer v rámci zmeny a doplnku č.3 

ÚP. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – zmena a doplnok č.1 – územný plán zóny toto je 

zadefinované. Informoval na žiadosť poslanca JUDr. Mariaka, že žiadateľ BESKO VM s.r.o 

Bratislava nemá vlastnícky vzťah k predmetným pozemkom, nemôže žiadať v rámci zmeny 

a doplnku č. 3 ÚP o začlenenie jeho zámeru. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl.OZ – ako starosta, by mohol dať príkaz úseku výstavby – lokalita pri 

nákupnom stredisku, vytvorili sa dva obchodné objekty, aby bol zachovaný prechod 

k pozemkom.  

Diskusia ukončená a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

OZ neschvaľuje žiadosť BESKO VM s.r.o., Šancova 23, Bratislava o odkúpenie pozemku 

parcely: 
KN-C 1120 o výmere 375 m

2
,orná pôda  

KN-C 1121 o výmere 168 m
2
, TTP 

KN-C 1122/1 o výmere 783 m
2
, orná pôda 

KN-C 1122 o výmere 783 m
2
,orná pôda 

za účelom výstavby BD a parkovacích miest. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, p. František Broš) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     JUDr. Mariak Miroslav,  p. Jozef Beleščák, p. Stanislav Grečmal, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Miroslav Strýček                      10 

Proti:                          -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 

9/  SVBaNP Bytový dom 949 Raková – žiadosť o vysporiadanie pozemku KN-C 1171/11. Cena 

za pozemok bola uhradená – nedošlo ku kúpno-predajnej zmluve. 

Následne žiadajú o vysporiadanie a odkúpenie pozemku KN-C 1171/12. 

Stanovisko komisie územného plánovania výstavby a ŽP 19.5.2014 

         Pozemok je zapísaný len pod bytovkou č. 949, je potrebné vypracovať nový GP (odčleniť 

pozemok). Komisia doporučuje odpredať pozemky v zmysle vypracovaného nového GP. 

Stanovisko OR 28.5.2014 

    OR berie na vedomie žiadosť o vysporiadanie pozemku KN-C 1171/11 – BD 949 s tým, že je 

potrebné vypracovať nový GP. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce – GP neplatí, prechod k zásobovaniu ŠJ. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – vidí nezmysel predávať pozemky, ktoré slúžia pre školstvo, 

navrhol nepredávať a vrátiť FP za odpredaj. Nikdy nebol zástancom odpredaja pozemkov, ktoré 

môže obec využiť.  

        
Pozn.:   Na základe  spracovaných kúpno-predajných zmlúv zo dňa 9.11.2004 nedošlo k prevodu 
nehnuteľnosti KN-C 1171/11 na jednotlivých vlastníkov bytov 949, dňa 25.6.2002 došlo len k prevodu 
vlastníctva bytu a pozemku pod BD. 
 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

OZ  ruší uznesenie č. 10/2000 zo dňa 11.02.2000  k prevodu nehnuteľnosti KN-C 1171/11, 

výmera 375 m
2
 pri bytovom dome č. 949. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, p. František Broš,  

                     JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     p. Jozef Beleščák, p. Stanislav Grečmal, p. Miroslav Strýček 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav                                                         9 

Proti:                          -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                   9 

Návrh bol prijatý. 

 

10/   Turiak Jozef, Raková 71 – Groň – žiadosť o vyspravku cesty do osady Groň. 

Stanovisko komisie územného plánovania výstavby a ŽP 19.5.2014 

     Komisia doporučuje dosypať lokálne cestné nerovnosti na miestnej komunikácii 

(štrkopieskom) , tak aby bola komunikácia prejazdná. 

Stanovisko OR 28.5.2014 

     OR berie na vedomie žiadosť Turiaka Jozefa, Raková 71 o vysprávku MK do osady Groň 

s tým, že bude čiastočne vyspravená. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl.OZ – v rámci prerokovania tohto bodu bol daný podnet na preveremie  

umiestnenia – stavba za  firmou UNI-CON a umiestnenie  2  bunky na kopci (Čerchľa). 

Návrh na uznesenie: 

OZ berie na vedomie žiadosť Turiaka Jozefa, Raková 71 o vysprávku MK do osady Groň s tým, 

že bude čiastočné upravená v rámci opráv a údržby miestnych komunikácii cez OKVS Raková. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, p. František Broš,  

                     JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     p. Jozef Beleščák, p. Stanislav Grečmal, p. Miroslav Strýček 

                     Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav                                                         9 

Proti:                          -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                   9 

Návrh bol prijatý. 
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11/  Šuták Pavol Raková 291 – žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

       vo výške 300 €. 

Stanovisko sociálno – zdravotnej komisie zo dňa 22.5.2014 

Komisia doporučuje schváliť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 300 € p. Šutákovi 

Pavlovi, Raková 291. 

Stanovisko OR 28.5.2014 

    OR nedoporučuje schváliť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 300 € p. Šutákovi 

Pavlovi, Raková 291 na základe doložených dokladov k žiadosti. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ozrejmil, že na základe predložených dokladov bolo zistené, 

že domácnosť ma vysoké mesačné náklady na elektrinu pre dve osoby. Jednorázová dávka, ktorá 

im bola poskytnutá aj v minulosti nerieši toto a navrhuje sa im pomôcť zminimalizovať náklady 

na elektrickú energiu.  

 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje žiadosť p. Šutáka Pavla, bytom Raková 291 o jednorazovú dávku v hmotnej 

núdzi vo výške 300 €. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, p. František Broš,  

                     JUDr. Mariak Miroslav, p. Stanislav Grečmal) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Miroslav Strýček                       3                                 

Proti:              p. Jozef Beleščák,                                                                                                      1                                   

Zdržal sa:      p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna,    Ing. Mareček Miroslav      4    

Prítomných :                                   8 

Návrh nebol prijatý. 

 

12/   Návrh na nového nájomcu bytu č. 1586/01 a byt č. 1586/07, evidovaných 10 žiadosti  

o pridelenie nájomného bytu. Na základe výzvy záujem prejavilo 5 uchádzačov, kt. zároveň 

zdokladovali žiadosti v zmysle VZN. 

1/ Štefan Kyzek a manž. Veronika, bytom Raková č. 664  

2/Špaldoň Ján, Raková 1476 

3/Tomáš Ľuptovec, Raková č. 1314 

4/Štefan Heglas a manž. Katarína, Raková č. 393  

5/ Pavla Jurčová, Raková č. 540 

Stanovisko sociálno – zdravotnej komisie zo dňa 22.5.2014 

Komisia doporučuje obsadiť voľné byty uchádzačmi: 

    1/ Štefan Kyzek, Raková č. 664 s manželkou, čakajú prírastok do rodiny, bývajú v podnájme 

    2/ Štefan Heglas, Raková č. 393 s manželkou, majú l dieťa, bývajú v l izbe 

Náhradníci :  

    1/ Pavla Jurčová, Raková č. 540 

    2/ Špaldoň Ján, Raková č. 1476 

Stanovisko OR 28.5.2014 

    OR doporučuje  OZ schváliť pridelenie nájomného bytu č. 1586/01 a byt č. 1586/07 tak, ako 

doporučuje komisia sociálno zdravotná. 

OZ hlasovalo o návrhu komisie sociálno – zdravotnej. 

OZ schvaľuje pridelenie nájomného bytu č. 1586/01 a byt č. 1586/07:     

1/ Štefan Kyzek, Raková č. 664  - byt č. 1586/7 

2/ Štefan Heglas, Raková č. 393 – byt č. 1586/1 
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Náhradníci :  

1/ Pavla Jurčová, Raková č. 540 

2/ Špaldoň Ján, Raková č. 1476 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, p. František Broš,  

                     JUDr. Mariak Miroslav, p. Stanislav Grečmal) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     p. Jozef Beleščák, p. Miroslav Strýček, Mgr. Bzdilíková Mária,  

                     Ing. Mareček Miroslav                                                                                                8                                                 

Proti:                          -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                   8 

Návrh bol prijatý. 

 

13/   Oprava miestnej  komunikácie v obci Raková – Fojstvo I. 

Celkom s DPH 68315,59 €.  Verejnou súťažou je možné znížiť cenu.  

Stanovisko OR 28.5.2014 

   OR doporučuje OZ schváliť asfaltovú úpravu MK v miestnej časti Raková – Fojstvo. 

Prerokované v bode 9 a zaradené v rámci rozpočtového opatrenia č. 2/2014. 

 

14/  Návrh na zakúpenie motorového vozidla pre rozvoz obedov. 

Rozvoz obedov: - v súčasnosti zabezpečujeme rozvoz pre 65 občanov, motorové vozidlo je 

poruchové a je potrebné zvážiť nákup nového motorového vozidla .  

Stanovisko OR 28.5.2014 

OR doporučuje OZ schváliť nákup nového motorového vozidla, kt. bude zabezpečovať rozvoz 

stravy. 

Prerokované v bode 9 a zaradené v rámci rozpočtového opatrenia č. 2/2014. 

 

15/   Doplnenie sobášiacich Obce Raková 

Obecné zastupiteľstvo dňa 20.1.2011, uznesením 2/2011 schválilo  sobášiacich v Obci  Raková 

nasledovne: - Mgr.. Heglas Anton, starosta obce 

                    - Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu obce 

Stanovisko OR 28.5.2014 

OR doporučuje OZ schváliť doplnenie  sobášiacich Obce Raková: 

Mgr. Urbaníkovú Vierku 

p. Broša Františka 

 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Dolná  Anna, 

                     p. Jozef Beleščák, p. Miroslav Strýček, Mgr. Bzdilíková Mária, p. František Broš, 

                     Ing. Mareček Miroslav, p. Stanislav Grečmal                                                           10                                                 

Proti:                          -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 
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16/   Žiadosť – Dobrovoľný hasičský zbor Raková 199 o výmenu garážových dverí na hasičskej 

zbrojnici.  

Ing. Mareček Miroslav, posl. OZ – doplnil informáciu, že v budúcnosti budú mať hasiči väčšie 

kompetencie. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – navrhol na budúce  zasadanie OZ pripraviť návrh – rozpočet, 

nezaoberať sa teraz žiadosťou. 

      Žiadosť odročená - obecné zastupiteľstvo žiada predsedu DHZ o kompletný návrh na výmenu 

garážových dverí na hasičskej zbrojnici s tým, že žiadosť po doplnení  prerokuje finančná 

komisia a OR a následne sa bude ňou zaoberať OZ. 

 

17/   Ing. Peter Honíšek, Raková 1085 – návrh zámeny pozemkov KN-C 9566 o výmere 2146 m
2
. 

Tento pozemok v rámci ÚP bol navrhnutý na parkovisko. Ing. Honíšek ponúka, aby obec 

odkúpila  pozemok na základe ponuky realitnej kancelárie o výmere 2125 m
2 

a následne zámenu 

pozemku za KN-C 9566. 

Stanovisko OR 12.6.2014     

      OR nedoporučuje postup v zmysle žiadosti Ing. Petra Honíška, Raková 1085 – návrh zámeny 

pozemkov KN-C 9566 o výmere 2146 m
2 

za pozemok ponúkaný realitnou kanceláriou o výmere 

2125 m
2
. 

    Bolo konštatované, že obec nemá pozemok na výmenu a ani finančné prostriedky na zakúpenie 

navrhovaného pozemku žiadateľom, t.j. obec nemá adekvátny pozemok ponúknuť žiadateľovi na 

výstavbu RD. Pozemok, ktorý vlastní žiadateľ je v ochrannom pásme  v zmysle zákona 

o cintorínoch. V zmysle územného plánu môže byť zriadené parkovisko alebo využívať pozemok 

na poľnohospodárske účely. 

     

     OZ neschvaľuje žiadosť Ing. Petra Honíška, Raková 1085 – návrh zámeny pozemkov KN-C 

9566 o výmere 2146 m
2 

za pozemok ponúkaný realitnou kanceláriou o výmere 2125 m
2
. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, Mgr.Urbaníková Viera, JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                p. Kultan Peter, JUDr. Šamaj Jozef,  Mgr. Bukovan Milan, 

                     p. Jozef Beleščák, p. Miroslav Strýček, Mgr. Bzdilíková Mária,  

                     Ing. Mareček Miroslav, p. Stanislav Grečmal                                                             8                                                 

Proti:            p. Broš František                                                                                                          1 

Zdržal sa:     p. Dolná  Anna                                                                                                             1 

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 

 

 

18/ Návrh na voľbu hlavného kontrolóra.  

V  súlade so zákonom   č. 369/1990 Z.z. obecnom zriadení sa dňom 7.1.2015 končí funkčné  

obdobie terajšieho hlavného kontrolóra Františka Kullu. Je potrebné vyhlásiť OZ voľbu hlavného 

kontrolóra v období od 7.11.2014 do 7.1.2015.  K 1.9.2014 zverejniť vyhlásenie Obecného 

zastupiteľstva v Rakovej  na úradnej tabuli o voľbe hlavného kontrolóra s určením termínu 

podania prihlášok do 23.10.2014 na Obecnom úrade v Rakovej. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – navrhoval podmienku vysokoškolské vzdelanie 

Ing. Kormanec Jaroslav, prednosta OcÚ – zákon určuje minimálne úplné stredne vzdelanie. 
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Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie v celosti: 

Obecné zastupiteľstvo: 

určuje: 

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

-50% pracovný úväzok pre nasledujúce  funkčné obdobie hlavného kontrolóra  

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

vyhlasuje:  

voľbu hlavného kontrolóra v období od 7.11.2014 do 7.1.2015.   

ukladá:  
prednostovi OcÚ 

- od 1.9.2014 zverejniť vyhlásenie Obecného zastupiteľstva  v Rakovej  na úradnej tabuli 

o voľbe hlavného kontrolóra s určením termínu podania prihlášok do 23.10.2014 do 12:00 

hod na Obecnom úrade v Rakovej. 

- uchovať prihlášky uchádzačov až do vyžiadania OZ 

 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav, p. Jozef Beleščák) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, 

                     p. Miroslav Strýček, Mgr. Bzdilíková Mária, p. František Broš, 

                     Ing. Mareček Miroslav, p. Stanislav Grečmal, Mgr. Bukovan Milan,                       9                                                

Proti:                          -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:     JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                       1 

Prítomných :                                  10 

Návrh bol prijatý. 

 

19/ a) Informácia o zmene platu hlavného kontrolóra obce v roku 2014  
V zmysle Zákona  č. 369/1990 Zb. Zákon SNR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov a na základe oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o výške priemernej 

mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013, a informácie o počte 

obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov k 31.12.2013 sa mení plat hlavného 

kontrolóra s účinnosťou od 1.1.2014. 

ÚDAJE POTVRDENÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 

- priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 dosiahla 

výšku 824,00  €   

- podľa predbežných údajov počet obyvateľov v obci Raková bol k 31.12.2013 spolu 5427 

obyvateľov – počet podľa úseku evidencie obyvateľstva Obce Raková  

Plat sa po zistení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a zistení počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku 

doplatí kontrolórovi obce od 1.1. kalendárneho roka v najbližšom výplatnom termíne.  

Informácia pre OZ: plat HK v hrubej mzde činí 750,00 €, dĺžka pracovného úväzku je 0,50. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 

1.1.2014 v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov a na základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa 

predbežných údajov k 31.12.2013. 
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Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Jozef Beleščák, 

                     p. Miroslav Strýček, Mgr. Bzdilíková Mária, p. František Broš, JUDr. Šamaj Jozef, 

                     Ing. Mareček Miroslav, p. Stanislav Grečmal, Mgr. Bukovan Milan                       11                                                

Proti:                          -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 

 

b)Informácia o zmene platu starostu obce  v roku 2014   
V zmysle Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe oznámenia 

Štatistického úradu Slovenskej republiky o výške priemernej mesačnej  mzdy zamestnanca 

hospodárstva SR v roku 2013, a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa 

predbežných údajov  k 31.12.2013 sa mení plat starostu obce s účinnosťou od 1.1.2014. 

 

Schválenie platu starostu: 
V zmysle Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov,  na základe oznámenia Štatistického úradu 

Slovenskej republiky o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 a 

informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov  k 31.12.2013 s účinnosťou od 

1.3.2014. 

ÚDAJE POTVRDENÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 

- priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 dosiahla výšku 824,00  €    

- podľa predbežných údajov počet obyvateľov v obci Raková bol k 31.12.2013 spolu 5427 

obyvateľov- počet podľa úseku evidencie obyvateľov Obce Raková, koeficient podľa zákona 

2,34-násobok.   

Plat sa po zistení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny 

rok a zistení počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku doplatí starostovi 

obce od 1.1. kalendárneho roka v najbližšom výplatnom termíne.  

Stanovisko OR 12.6.2014     

OR doporučuje OZ  schváliť 30 %-tné zvýšenie platu   v zmysle   

§ 4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch  

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov,  s účinnosťou od 

1.3.2014. 

Ing. Miroslav Mareček, posl. OZ – navrhol vzhľadom za výsledky z minulého roka 35 %-tné 

zvýšenie platu starostu 

JUDr. Jozef Šamaj, posl. OZ – vyslovil názor, že 25 % -tné zvýšenie do volieb je dostatočné. 

p. Grečmal Stanislav, posl. OZ – navrhuje 35 %-tné zvýšenie platu starostu  

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

1/ Zmenu platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2014 v zmysle Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a 

doplnkov a na základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej  mzdy zamestnanca hospodárstva 

SR v roku 2013 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov  k 31.12.2013. 

2/ Plat starostu obce Raková vo výške 2.411,25 €, čo predstavuje 25 %-tné zvýšenie platu   v zmysle  § 4 

ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch  starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od  1.1.2014. 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

1/ Plat starostu obce Raková vo výške 2.604,15 €, čo predstavuje   35%-tné zvýšenie platu   v zmysle  § 4 

ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch  starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od 1.3.2014. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Jozef Beleščák, 

                     p. Miroslav Strýček, Mgr. Bzdilíková Mária,  Mgr. Bukovan Milan,                    

                     Ing. Mareček Miroslav, p. Stanislav Grečmal,                                                          9                                                

Proti:            JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                     1 

Zdržal sa:     p. František Broš,                                                                                                       1 

Prítomných :                                11 

Návrh bol prijatý. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

2a)Plat starostu obce Raková vo výške 3.182,85 €, čo predstavuje   65%-tné zvýšenie platu   v zmysle  § 4 

ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch  starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od 1.7.2014. 

 

21 

2b)Plat starostu obce Raková vo výške 2.604,15 €, čo predstavuje   35%-tné zvýšenie platu   v zmysle  § 4 

ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch  starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od 1.9.2014. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Stanislav Grečmal, p. František Broš,                   

                     Ing. Mareček Miroslav                                                                                              8                                                

Proti:           p. Miroslav Strýček,  JUDr. Šamaj Jozef,                                                                   2 

Zdržal sa:                             -                                                                                                          0                                                                                                  

Prítomných :                                10 

Návrh bol prijatý. 

20/ Odmeny za I. polrok 2014  

Mgr. Viera Urbaníková, zástupkyňa starostu upozornila, že v rozpočte obce pre rok 2014 neboli 

zahrnuté FP na mimoriadne odmeny (čl.6 Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov OZ 

v Rakovej). 

a)Poslanci OZ (okrem zástupcu starostu):  

100 % z celkovej odmeny za každú osobnú účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva   

za I. polrok 2014. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, p. František Broš                   

                     Ing. Mareček Miroslav, p. Stanislav Grečmal,                                                          9                                                

Proti:           p. Miroslav Strýček,                                                                                                    1 

Zdržal sa:                             -                                                                                                          0                                                                                                  

Prítomných :                                10 

Návrh bol prijatý. 

b)Hlavný kontrolór obce Raková (v zmysle § 18c, ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon SNR 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov). 

15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za I. polrok  2014 
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Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Stanislav Grečmal, p. František Broš,                   

                     Ing. Mareček Miroslav                                                                                              8                                                

Proti:           p. Miroslav Strýček,  JUDr. Šamaj Jozef,                                                                   2 

Zdržal sa:                             -                                                                                                          0                                                                                                  

Prítomných :                                10 

Návrh bol prijatý. 

c)Poslanec OZ - zástupca starostu: 

100 % z celkovej odmeny za vykonávanie funkcie zástupcu starostu  za I. polrok 2014. 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Jozef Beleščák, 

                     Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, p. František Broš                   

                     Ing. Mareček Miroslav, p. Stanislav Grečmal,                                                          9                                                

Proti:           p. Miroslav Strýček,                                                                                                    1 

Zdržal sa:                             -                                                                                                          0                                                                                                  

Prítomných :                                10 

Návrh bol prijatý. 
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21/ Návrh – určenie volebných obvodov a počet poslancov na volebné obdobie 2014-2018  

Návrh na uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo určuje  vo volebnom období 2014 – 2018    

a) Počet poslancov do Obecného zastupiteľstva v Rakovej:       13 poslancov 

b) Volebné obvody a počet poslancov vo volebných obvodov podľa prílohy č.1 

 

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Jozef Beleščák, 

                     p. Miroslav Strýček, Mgr. Bzdilíková Mária, p. František Broš, JUDr. Šamaj Jozef, 

                     Ing. Mareček Miroslav, p. Stanislav Grečmal, Mgr. Bukovan Milan                       11                                                

Proti:                          -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 

 

21/ Úväzok starostu obce pre volebné obdobie 2014-2018     

Návrh na uznesenie:    

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 100 %-tný úväzok starostu obce pre volebné obdobie 2014-2018   

Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                Mgr.Urbaníková Viera, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Jozef Beleščák, 

                     p. Miroslav Strýček, Mgr. Bzdilíková Mária, p. František Broš, JUDr. Šamaj Jozef, 

                     Ing. Mareček Miroslav, p. Stanislav Grečmal, Mgr. Bukovan Milan                       11                                                

Proti:                          -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                  11 

Návrh bol prijatý. 
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          Mgr. Viera Urbaníková,   preds. NK spracovala prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto 

rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

                       O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.  

 

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenia 

 

21.1. – 21.43./2014 

 
          Uznesenia sú súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

 

13.Z á v e r       
           

      Mgr. Anton Heglas, starosta obce  poďakoval prítomným za účasť, pozornosť  a zasadanie 

OZ ukončil o 16:50 hod.   

 

*** 
 

 

Zapísala: Mária Chovancová, zamest.OcÚ 

 

 

 

 

 

 

Ing. Kormanec Jaroslav                          Mgr. Anton Heglas 

Prednosta OcÚ   :                                                                  starosta obce: 

 

 

 

 
p. Dolná Anna                                                                                 p. Kultan Peter   

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 
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O B E C   R A K O V Á 
 

                           U Z N E S E N I A 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 26.6.2014, uznesenia č. 21.1./ - 21.43.2014 

 

 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

A/     B E R I E   NA V E D O M I E 

21.1 Správu o príprave Zmeny a doplnku územného plánu č. 3 Obce Raková 

21.2 Správu o ukončení ROEP 

21.3 Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková  

21.4 Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Rakovej 

21.5 Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách 

21.6 Správu audítora za rok 2013 

21.7 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Raková  

         za rozpočtový rok 2013 

21.8 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Raková  

za rozpočtový rok 2013 

21.9 Správy o plnení rozpočtu obce, RO a PO k 31.5.2014 

21.10 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra k 31.5.2014 

21.11 Žiadosť - Lysek Jozef, Raková 1026 o nainštalované verejného osvetlenia v osade 

U Podmoly.  

21.12 Žiadosť Turiaka Jozefa, Raková 71 o vysprávku MK do osady Groň s tým, že bude 

čiastočné upravená v rámci opráv a údržby miestnych komunikácii cez OKVS Raková. 

21.13Zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 1.1.2014 v zmysle Zákona č. 

369/1990 Zb. Zákon SNR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 

na základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

hospodárstva SR v roku 2013 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa 

predbežných údajov k 31.12.2013. 

21.14 a)Zmenu platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2014 v zmysle Zákona č. 253/1994 Z.z. 

Zákon NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 

znení neskorších zmien a doplnkov a na základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2013 a informácie o počte obyvateľov v 

obci Raková podľa predbežných údajov  k 31.12.2013. 
b)Plat starostu obce Raková vo výške 2.411,25 €, čo predstavuje 25 %-tné zvýšenie platu    

v zmysle  § 4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení a platových 

pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov,  

s účinnosťou od  1.1.2014. 
 

B/     S C H V A Ľ U J E 

21.15 Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2014 

21.16 Záverečný účet obce Raková za rok 2013 a  celoročné hospodárenie bez výhrad 

21.17 Výročnú správu Obce Raková za rok 2013 
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21.18 a)  Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške   83 134,67 €: 

 -   60 000,00 €, ktoré sú účelovo určené na dostavbu priestorov učební, 

 -     8 639,17€, ktoré sú určené na fond prevádzky, údržba a opráv 

 -   14 495,50€  na tvorbu rezervného fondu. 

                   b) Zostatok finančných operácií: 

             -  17 613,83 € na tvorbu rezervného fondu. 

21.19  Použitie rezervného fondu  vo výške 32 109,33 € na výstavbu telocvične 

21.20  Plnenie rozpočtu obce Raková za rok 2013 nasledovne:  
Bežný rozpočet 

Príjmy obec                      rozpočet   2 187 075,00 €    skutočnosť            2 187 695,75 €     

Príjmy RO                        rozpočet        67 370,00 €    skutočnosť                 67 368,69 €     

PRÍJMY SPOLU rozpočet 2 254 445,00 € skutočnosť  2 255 064,44 € 

Výdavky obec                  rozpočet      975 171,00 €    skutočnosť               972 130,19 €     

Výdavky RO                    rozpočet   1 063 487,00 €    skutočnosť             1 056 363,06 €     

VÝDAVKY SPOLU rozpočet 2 038 658,00 € skutočnosť 2 028 493,25 € 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy:  rozpočet      61 680,00 € skutočnosť 80 628,34 € 

Výdavky: rozpočet    224 500,00 €    skutočnosť               224 064,86 € 

 

Finančné operácie 

Príjmy:  rozpočet    116 400,00 € skutočnosť 127 271,93 € 

Výdavky: rozpočet    109 367,00 € skutočnosť 109 658,10 € 

 

ŠKOLY  - bežný rozpočet 

Základná škola M. Mravca č.950 

Príjmy:  rozpočet   42 331,00 € skutočnosť 42 335,53 € 

Výdavky: rozpočet 613 234,00 €       skutočnosť               613 193,02 € 

 

Materská škola Fojstvo 

Príjmy:  rozpočet    13 614,00 €       skutočnosť                 13 615,88 € 

Výdavky: rozpočet  253 927,00 €  skutočnosť 246 881,24 € 

Projekt – príjmy                              skutočnosť                 15 873,12 € 

- výdavky                                                                                  skutočnosť                 15  873,12 € 

 

Materská škola Korchaň 

Príjmy:  rozpočet     5 960,00 € skutočnosť 5 953,48€ 

Výdavky: rozpočet     83 724,00 € skutočnosť 83 701,58 € 

 

Centrum voľného času  

Príjmy:                           rozpočet     5 465,00 €       skutočnosť                   5 463,80 €  

Výdavky: rozpočet 112 602,00 € skutočnosť 112 587,22 € 

 

Príspevková organizácia 

Organizácia pre kultúru a verejné služby 

Príjmy:  rozpočet 317 310,00 € skutočnosť 316 942,00 € 

Výdavky: rozpočet 317 310,00 € skutočnosť 316 689,43 € 

 Podnikateľská činnosť za rok 2013 

              Výnosy:                                                                          6 317,39 € 

 Náklady:        6 218,74 €  

              ZISK                                                                                    98,65 €  
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21.21  Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 Obce Raková 

 

OBEC RAKOVÁ Rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 2 212 086,00 16 870,00 2 228 956,00 

Bežné príjmy RO 56 001,00 6 900,00 62 901,00 

Bežné príjmy spolu 2 268 087,00 23 770,00 2 291 857,00 

Kapitálové príjmy s 27 890,00 0,00 27 890,00 

Finančné operácie 76 000,00 100 748,00 176 748,00 

SPOLU 2 371 977,00 124 518,00 2 496 495,00 

        

Bežné výdavky 937 220,00 33 589,00 970 809,00 

Bežné výdavky RO 1 052 817,00 3 060,00 1 055 877,00 

Bežné výdavky spolu 1 990 037,00 36 649,00 2 026 686,00 

Kapitálové výdavky 148 750,00 132 402,00 281 152,00 

Finančné operácie 186 983,00 1 674,00 188 657,00 

SPOLU 2 325 770,00 170 725,00 2 496 495,00 

Hospodárenie obce 46 207,00  0,00 

    

    

Centrum voľného času Rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 2 426,00 60,00 2 486,00 

        

Bežné výdavky spolu 63 054,00 60,00 63 114,00 

    

    

ZŠ  M. Mravca  Rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 33 620,00 6 840,00 40 460,00 

        

Bežné výdavky ZŠ 534 492,00 3 000,00 537 492,00 

Bežné výdavky ŠKD 45 170,00 0,00 45 170,00 

Bežné výdavky ŠJ 70 235,00 0,00 70 235,00 

SPOLU  649 897,00 3 000,00 652 897,00 

    

    

Organizácia pre kultúru 

a verejné služby Rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 318 610,00 1 000,00 319 610,00 

        

Bežné výdavky spolu 318 610,00 1 000,00 319 610,00 

 

21.22  Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 
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21.23  Pridelenie nájomného bytu č. 1586/01 a byt č. 1586/07:     

          1/ Štefan Kyzek, Raková č. 664  - byt č. 1586/7 

          2/ Štefan Heglas, Raková č. 393 – byt č. 1586/1 

            Náhradníci :  

            1/ Pavla Jurčová, Raková č. 540 

             2/ Špaldoň Ján, Raková č. 1476        

 

21.24Odpredaj  pozemkov  pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.   

                  o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

Odpredáva pozemok, na ktorý žiadateľ vyhotoví geometrický plán: 

- časť pozemku CKN 2801 o výmere 25m
2
 – zast. plochy a nádvoria  

- časť pozemku CKN 2790/5 o výmere 30m
2
 – zast. plochy a nádvoria  

ktoré sú vo vlastníctve obce Raková. 

za cenu:  15 €/ m
2
 

pre: Rudolf Tuhovčák, bytom Raková 43 

Dôvodová správa: 

 Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí sa dá použiť ustanovenie §9 ods.8 písm. e) – výnimočný postup, 

nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetné časti 

pozemkov sú súčasťou zastavaného pozemku pod rodinným domom č.43 a je takto 

oplotený 40 rokov. Obec tieto časti pozemkov nevyužíva.  

 

Hlasovanie:                         Za:                                 Proti:                              Zdržal sa: 

Prítomní:    11                    11                                            0                                        0 

 

21.25 Odpredaj  pozemkov  pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad hodný osobitného zreteľa: 

Odpredáva pozemok, na ktorý žiadateľ vyhotoví geometrický plán: 

CKN 11045/7 vo výmere 65 m
2
 – ostatná plocha,  

CKN 11045/6 vo výmere 4 m
2
 – ostatná plocha  

ktorá je vo vlastníctve obce Raková, za cenu: 4 €/ m
2
 

 pre: Ivana Kotuľová a Štefan Kotuľa, obaja bytom Raková 1112  

Dôvodová správa: 

 Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí sa dá použiť ustanovenie §9 ods.8 písm. e) – výnimočný postup, 

nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetný 

pozemok je súčasťou zastavaného pozemku pod RD 676 a je  takto užívaný viac ako 

20 rokov.  Obec tento pozemok nevyužíva. 

 

           Hlasovanie:                   Za:                                 Proti:                              Zdržal sa: 

           Prítomní:  11                 11                                       0                                         0  
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21.26 Zámer odpredaja pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

Odpredáva pozemok, na ktorý žiadateľ vyhotovil geometrický plán -časť pozemku 

CKN 9631/127 – ostatná plocha, o výmere 32m
2 

za cenu 127,46 €  , kt. je  

vo vlastníctve obce Raková 

pre: Kukurdík  Jaroslav a manž. Zlatica, obaja bytom Raková 1566 

Odôvodnenie: 

      Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí sa dá použiť  ustanovenie §9a ods.8 písm.e/ - výnimočný postup, 

nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetná časť 

pozemku bola zameraná a zaplatená dňa 22.1.2008 sumou 3840,- Sk  Do tohto času 

však nebol zrealizovaný prevod vlastníctva na katastrálnom úrade v Čadci. Pozemok 

je oplotený a je súčasťou záhrady pri dome č. 1566 . Obec tento pozemok nevyužíva. 

 

           Hlasovanie:                       Za:                                 Proti:                              Zdržal sa: 

           Prítomní:  10                     9                                         0                                        1 

21.27  Zníženie ceny o 20 % na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku v rámci    

obchodno-verejnej súťaže a to nasledovne: 

                 a) hydraulická ruka a prísl. časti v minimálnej cene 4342€  

                        b) dopravníkový pas, minimálna cena  1888 €  

                        c) preberací pas , minimálna cena  1571 €  

                        d) násypka polohovateľná , minimálna cena  255 €  

                 e) oceľové kontajnery na separovaný zber , minimálna cena 16 €/ ks 

                 f) valec pracovný  s ramenom, minimálna cena  447 €  

                 i) hák zdvíhací s poistkou, minimálna cena  115 €  

21.28   Dotáciu na rok 2014 vo výške 500 € pre eRko Raková -  Korcháň   575. 

21.29    Doplnenie  sobášiacich Obce Raková: 

             1/ Mgr. Urbaníková Viera 

             2/ p. Broš František 

21.30    Plat starostu obce Raková vo výške 2.604,15 €, čo predstavuje   35%-tné zvýšenie platu    
      v zmysle  § 4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení  

      a platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien  

      a doplnkov, s účinnosťou od 1.3.2014. 

21.31     a)Plat starostu obce Raková vo výške 3.182,85 €, čo predstavuje   65%-tné zvýšenie platu      
     v zmysle  § 4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení  

   a platových pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien  

   a doplnkov, s účinnosťou od 1.7.2014. 
          b)Plat starostu obce Raková vo výške 2.604,15 €, čo predstavuje   35%-tné zvýšenie platu    

           v zmysle  § 4 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR o právnom postavení a platových  

           pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov,  

            s účinnosťou od 1.9.2014. 

21.32   Odmeny za I. polrok 2014 nasledovne: 

                    a)Poslanci OZ (okrem zástupcu starostu):  

                       100 % z celkovej odmeny za každú osobnú účasť na zasadnutiach obecného  

                        Zastupiteľstva,   
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                     b)Hlavný kontrolór obce Raková (v zmysle § 18c, ods. 5 Zákona č. 369/1990 Zb.  

                        Zákon SNR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov). 

                       15 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za I. polrok  2014, 

                    c)Poslanec OZ - zástupca starostu: 

                       100 % z celkovej odmeny za vykonávanie funkcie zástupcu starostu   

                       za I. polrok 2014. 

21.33   100 %-tný úväzok starostu obce pre volebné obdobie 2014-2018   

 

C/    N E S C H V A Ľ U J E 

21.34  Žiadosť BESKO VM s.r.o., Šancova 23, Bratislava o odkúpenie pozemku parcely: 

          KN-C 1120 o výmere 375 m
2
,orná pôda  

          KN-C 1121 o výmere 168 m
2
, TTP 

          KN-C 1122/1 o výmere 783 m
2
, orná pôda 

           KN-C 1122 o výmere 783 m
2
,orná pôda 

            za účelom výstavby BD a parkovacích miest. 

21.35   Žiadosť p. Šutáka Pavla, bytom Raková 291 o jednorazovú dávku v hmotnej 

                     núdzi vo výške 300 €. 

21.36   Žiadosť Ing. Petra Honíška, Raková 1085 – návrh zámeny pozemkov KN-C 9566    

   o výmere 2146 m
2 

za pozemok ponúkaný realitnou kanceláriou o výmere  

   2125 m
2
. 

 

D/    R U Ś Í 

21.37  Uznesenie obecného zastupiteľstva č.2/2003 bod 19, zo dňa 14.2.2003 s tým,    

  že sa vráti finančná čiastka vo výške 33,66 € za odkúpenie pozemku p. Zvercovej   

  Johane, bytom Raková 195. 

21.38  Uznesenie č. 10/2000 zo dňa 11.02.2000  k prevodu nehnuteľnosti KN-C 1171/11, 

          výmera 375 m
2
 pri bytovom dome č. 949. 

 

E/     V Y H L A S U J E  

21.39 Voľbu hlavného kontrolóra v období od 7.11.2014 do 7.1.2015.   

 

F/     U R Č U J E 

21.40 Pre voľbu hlavného kontrolóra 

        - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 

        -50% pracovný úväzok pre nasledujúce  funkčné obdobie hlavného kontrolóra  

        - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

21.41 Vo volebnom období 2014 – 2018   

        a) Počet poslancov do Obecného zastupiteľstva v Rakovej:       13 poslancov 

        b) Volebné obvody a počet poslancov vo volebných obvodov podľa prílohy č.1 

 

G/    U K L A D Á 
21.42  OKVS Raková riešiť žiadosť p. Lyseka Jozefa, Raková č. 1026 v rámci   

  technických možnosti. 

  Zodp.: Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ 
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21.43  Prednostovi OcÚ 

- od 1.9.2014 zverejniť vyhlásenie Obecného zastupiteľstva  v Rakovej  na 

úradnej   tabuli o voľbe hlavného kontrolóra s určením termínu podania prihlášok do 

23.10.2014 do 12:00 hod na Obecnom úrade v Rakovej, 

-  uchovať prihlášky uchádzačov až do vyžiadania OZ. 

Zodp.: Ing. Kormanec Jaroslav, prednosta OcÚ 

 

 

 

 

 

Mgr. Anton Heglas 

                                                                                starosta obce: 

 

 

 

 
p. Dolná Anna                                                                                 p. Kultan Peter   

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 
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Príloha č.1 k uzneseniu č. 21.41/2014 

 

Určenie volebných obvodov a počet poslancov vo volebných obvodov 

na  volebné obdobie 2014 – 2018 
Volebné obvody: 

 
1. Kultúrny dom Jána Palárika  –    Bukovina 

- U Blažička 

- U Hura 

- U Kajánka 

- U Krištofa 

- U Kuči 

- U Mačiška 

- U Maslíka 

- U Podmoly 

- U Sidora 

- U Surovky 

- U Urbana 

- Za Sihlami 

Počet volených poslancov vo volebnom obvode č.1  – 2 poslanci  

 

2. Kultúrny dom Jána Palárika  –    Fojstvo I 

- Fojstvo II 

- U Matuška 

- Prílohy 

- U Halušky 

- U Skakaly 

- U Špora 

- U Tutky 

- U Vražla 

- U Vrobla 

Počet volených poslancov vo volebnom obvode č.2  – 4 poslanci  

 

3. ZŠ Milana Mravca Raková  –    Kykuľa 

- Postalka  

- Stodolčiská 

- Trstená I 

- Trstená II 

- U Baloňa 

- U Drozda 

- U Gala 

- U Kukoľa 

- U Matysa 

- U Miča 
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- U Silelníka 

- U Škrabáka 

- U Turiaka 

- U Zemana 

- Za Groň 

- U Moravčíka 

Počet volených poslancov vo volebnom obvode č.3  – 4 poslanci  

 

4. MŠ Raková – Korcháň  –    Bednárka 

- Bzdivonka 

- Ďadíkova 

- Dlhá 

- Kohútové 

- Kopčisko 

- Korcháň 

- Kubríková 

- Kuchriská 

- Kukoľanka 

- Kurajka 

- Mičkové 

- Petrová 

- Pod Jedľou 

- Preláč 

- Starelina 

- Strýková 

- U Furmaníka 

- U Krížka 

- U Rafaji 

- U Repčáka 

- U Smrečka 

- U Sogľa 

- U Školníka 

- U Špaldoni 

- Zahrbik 

- Zavaleniská 

Počet volených poslancov vo volebnom obvode č.4  – 3 poslanci  
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  26.6.2014 

 

 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 26.6.2014 

3. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie  

4. Plnenie  uznesení obecného zastupiteľstva 

5. Správa o postupe  prác na rozostavaných stavbách  

6. Správa o príprave Zmeny a doplnku č. 3 územného plánu obce 

7. Plán opráv a údržby MK v roku 2014 

8. Záverečný účet Obce Raková za rok 2013 

- Správa nezávislého audítora 

- Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu za r.2013 

9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 Obce Raková 

10. Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra k 31.5.2014 

11. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2014 

12. Materiál do bodu rôzne  

– návrh volebných obvodov a počet poslancov na r. 2014-2018 

       -Finančná kalkulácia na zakúpenie motorového vozidla 

       - návrh na voľbu hlavného kontrolóra obce 

      - materiál k zmene platu starostu obce a hlavného kontrolóra 

13. Návrh na uznesenie spracovaný návrhovou komisiou   

 

 


