
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 14/2017                                                                       V Rakovej, dňa 10.3.2017 

Z Á P I S N I C A 

 
 
napísaná v priebehu riadneho  zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 10.3.2017 

 na Obecnom úrade  v Rakovej 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                František Broš  

Anna Dolná 

Ing. Martin Golis 

Mgr. Miroslava Grušpierová 

Mgr. Janka Hnidková 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Miroslav Strýček 

Marian Šuška 

Ing. Ján Turoň   

                                          Mgr. Viera Urbaníková 

Jaroslav Petrák 

Ospravedlnení poslanci:                               Mgr. Milan Bukovan 

  

                                                                           

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 schopne. 

 

Za overovateľov zápisnice menuje: 

 
1.  Ing. Ján Turoň                                                                                2. p. Jaroslav Petrák 

P R O G R A M:  

 
Otvorenie – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

2. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení uznesení 

obecného zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

3. Správa o činnosti a hospodárení CVČ   

4. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Raková na roky 2017 -2021 

5. Informácia o stave pripravenosti 50. ročníka Palárikovej Rakovej 

6. Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2017  

7. Inventarizácia majetku Obce Raková k 31.12.2016 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

9. Rôzne 

10. Záver 

 
 



Otvorenie, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice     

       Zasadanie obecného zastupiteľstva zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení otvoril a viedol starosta obce,  Mgr. Anton Heglas. Prítomní boli oboznámení 

o nahrávaní záznamu počas rokovania obecného zastupiteľstva.  

Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zamest. OcÚ 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/Ing. Ján Turoň , poslanec OZ 

    2/p. Jaroslav Petrák, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:            1/ p. Miroslav Strýček, predseda NK 

                                                      2/ JUDr. Miroslav Mariak, člen NK 

  

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

                                                       2/ Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu 

                                                       3/ Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ 

             

Hlasovanie:  (neprítomní: Mgr. Milan Bukovan, Broš František) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    11 

Návrh bol prijatý. 

 

1. Schválenie programu zasadania obecného zastupiteľstva 

 

    Pripomienky k programu neboli a obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadania 

jednohlasne.  

 

Hlasovanie:  (neprítomní: Mgr. Milan Bukovan, Broš František) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    11 

Návrh bol prijatý. 

 

 

    Zasadania sa zúčastnili občania v počte 16, kt. bolo udelené slovo pred rokovaním programu. 
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p. Krištofíková Jarmila, občan- dotazovala sa, ako sa postúpilo vo veci šikany, riešenia problému, 

ktorý naniesla na minulom zasadaní OZ. 

p. Kulla František, hlavný kontrolór –  oboznámil, že uznesením č. 12.35/2016 zo dňa 9.12.2016 

mu bolo, ako hlavnému kontrolórovi, uložené preveriť podnet vo veci šikanovania detí 

v základnej škole. Predniesol správu z preverenia veci šikanovania detí v ZŠ M. Mravca, Raková 

950, ktorá bola zaslaná poslancom v materiáloch, v plnom znení. V závere správy sa uvádza, že 

po preverení dostupných skutočností bolo zistené, že údajná šikana bola vykonaná mimo 

základnej školy a jej syn nebol už žiakom ZŠ M.Mravca.  Udalosť prešetruje polícia, po ukončení 

šetrenia  bude podaná informácia o tejto skutočnosti. Poskytol p. Krištofíkovej  vyjadrenie 

triedneho učiteľa.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – obec je zriaďovateľom školy, polícia to šetrí,  a keďže je 

syn p. Krištofikovej žiakom CZŠ, mal sa problém odstúpiť tejto škole. 

p. Kulla František, hlavný kontrolór –  informoval, že s riaditeľom CZŠ komunikoval ako 

starosta, tak aj on a momentálne to rieši polícia a čaká sa na výsledok šetrenia. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – šikana je širší pojem, osobne trvá na tom, aby sa na tom 

pokračovalo a vyvíjal tlak aj na rodičov, aby doma svojim deťom dohovorili. Z tohto sa nevie, čo 

ďalej robiť, či odstúpiť na inšpekciu. 

p. Krištofíkova Jarmila, občan- na dotaz hlavného kontrolóra uviedla, že jej syn nebol v čase 

napadnutia žiakom základnej školy M.Mravca. Zároveň uviedla, že jej syn bol šikanovaný v tejto 

škole, v čase keď ju navštevoval a následne ho preradila do Cirkevnej základnej školy. Keď bola 

na zasadaní OZ 9.12.2016, nikto nevedel o šikane. V škole je 16 % šikana, dotazovala sa, či sa 

niečo robí v tejto veci, nejedná sa len o jej syna. 

p. Kulla František, hlavný kontrolór –  o šikane jej syna sa nevedelo, informácia bola podaná až 

na obecnom zastupiteľstve, dňa 9.12.2016. Podotkol, že  o šikane ako takej sa vedelo, preto sa 

robili aj dotazníky (14.11.2016). 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce -  voči šikane sa ťažko bojuje, ak dieťa alebo rodič nepovie 

o šikane. Pokiaľ to dieťa nepovie rodičom, alebo osobe, ktorej dôveruje, je ťažko brať do úvahy 

dôveryhodnosť dotazníka. Na základe anonymných dotazníkov sa môže len vplývať nejakými 

opatreniami cez pedagógov. Tento problém je aj v iných školách, táto problematika nám nie je 

ľahostajná. Ak je konkrétny prípad, je možné toto riešiť, poznamenal, že boli aj takéto prípady 

a tieto sa vyriešili. Ak máme riešiť šikanu, potrebujeme aj pomoc rodičov. Informoval, že aj 

v rámci rodičovských združení sa bude o tomto probléme rozprávať. Rodičia taktiež musia 

s deťmi rozprávať na túto tému a zároveň pri riešení problému sa musí zachovať aj určitá 

diskrétnosť.  

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – stačí sa pozrieť na materiál, ktorý im bol zaslaný a oddeliť 

incident, ktorý sa udial synovi p. Krištofíkovej a šikanu. Materiál obsahuje informáciu, že bude 

kontrolnému orgánu predložená písomná správa o prijatí a splnení opatrení na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku do 30.6.2017. To je riešenie 

problému šikany. Konkrétne opatrenia má k dispozícii hlavný kontrolór, ktoré prednesie. Čo sa 

týka osobného útoku, tam sa udalosť prešetruje políciou. 

p. Kulla František, hlavný kontrolór –  na základe  spracovania dotazníkov žiakov ZŠ M.Mravca 

a  zistených nedostatkov predniesol prijaté opatrenia zo strany riaditeľa školy. S výsledkami 

kontroly boli oboznámení všetci pedagogickí zamestnanci základnej školy, rada školy a ďalší, 

dňa 14.11.2016. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce -   aby sa program rokovania posunul a prítomní boli  občania 

z iných časti, navrhol p. Krištofikovej, aby osobne si prediskutovala s hlavným kontrolórom túto 

problematiku, prípadne sa môže prizvať riaditeľ školy. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -  požiadal o informáciu, bola šikana nielen v škole, ale aj 

v školskej jedálni,  v súvislosti s touto problematikou, ako sa toto riešilo.  

p. Kulla František, hlavný kontrolór –  v školskej jedálni sa nejedná o šikanu, ale o nezhody 

medzi zamestnancami. Upresnil, že sú nezhody medzi vedením a zamestnancami. Školská 

jedáleň si svoje povinnosti plní na 100 %, neboli zaregistrované sťažnosti zo strany žiakov, 

rodičov, pedag. zamestnancov, ani ostatných stravníkov. Niektoré zamestnankyne v školskej 

jedálni majú výhrady voči vedúcej ŠJ, upozornili na nevhodné správanie. Osobne sa zúčastnil 

jedného sedenia s nimi, na základe diskusie boli vypracované pracovné náplne, obojstranne 

overené právnikom a podpísané. To, aké sú tam vzťahy, nemôže ovplyvniť.  Vedúca školskej 

jedálne bola oboznámená na správanie vo vzťahu k zamestnancom a zamestnanci plniť si svoje 

úlohy v zmysle pracovných náplní.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -  má informáciu, že tento stav sa zhoršuje, je na 

zamyslenie zistiť, aký má vedúca ŠJ vybudovaný prístup, manažérske schopnosti. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – vyjadril sa, že je to v pláne do pol roka, do 30.6.2017, chcel by 

doplniť k tomuto informáciu, či prijaté opatrenia boli účinné, či sa niečo zmenilo. Vyzval na 

dôkladné prešetrenie tejto veci, nakoľko to nie je náhoda. Na základe informácie, ktoré má, sú na 

PN ďalšie zamestnankyne. Problémy nie sú medzi nimi navzájom, ale medzi nimi a vedúcou ŠJ, 

pracovali tam niekoľko rokov a do toho obdobia sa nič také nedialo.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce –  záleží nám na tom, aby sa riešila šikana a bola minimálna. 

Chceme, aby škola fungovala tak, ako má a sám vníma tieto veci, že je  to niekde inde ako cca 

pred 20-timi rokmi. Tejto problematike sa bude venovať. Nie je to problém len našej školy, je to 

problém celospoločenský.  

Občania z miestnej časti Fojstvo: 

      V diskusii vystúpili občania z Fojstva II. p.Mitrenga, p.Koričárová, p. Liščák a ďalší. Naniesli 

problematiku v súvislosti s materiálom, návrhom výstavby rodinných domov v tejto lokalite. 

Z minulosti vedia, že tam bolo ochranné pásmo a nezaregistrovali, že došlo k nejakej zmene. 

Časť zozadu, by mala byť prejazdná, prístupná v prípade potreby s technikou. Ak sa priestor 

zastava, zamedzí sa prístupu či Povodiu Váhu, elektrikárom, hasičom. Dotazovali sa, kto zakreslil 

návrh. V minulosti mali požiadavku na výstavbu garáži pod cintorínom. Navrhuju vyčleniť 

územie na garáže (2 rady), týmto by  sa vyriešilo to, že motorové vozidlá nebudú parkovať na 

komunikácii a v zimnom období sa nebude brániť údržbe MK. V minulosti, keď sa stavali 

rodinné domy, majú  prípojky  vedené po ich pozemkoch. Dotazovali sa, ako má obec ošetrený 

prístup v prípade údržby, ďalej ako sa bude riešiť kanalizácia, elektrika, voda. Upozornili na stav 

slabého tlaku vody v ich RD. V tejto lokalite je veľa problémov, je to zahustená časť. Vedia, že 

lokalita bola určená na výstavbu rodinných domov, ale 15 rokov sa nič nedialo. Zarazila ich cena 

v uznesení 30 €/m2 a podľa ich vedomostí trhová cena sa pohybuje okolo 50-60 €/m2. Ako sa 

zabráni ich škodám, zabezpečí prístup záchranných zložiek. Súhlasia s RD, ale nech je riešený 

dopad. Ďalej sa dotazovali, akým spôsobom sa budú pozemky odpredávať a dokedy budú čakať 

na povrchovú úpravu komunikácie asfaltom. 
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p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – cena sa neschvaľovala, bol to len odhad. Pre vysvetlenie  

ohľadom vodného zdroja, kedysi sa využíval na zásobovanie, momentálne SeVak tento zdroj 

nevyužíva. Nie je tam ochranné pásmo vodného zdroja. Návrh sa predkladá z toho dôvodu, že 

pozemok sa nevyužíva, zarastá trávou.  Je to len zámer, neschvaľovali výstavbu, nie je nič 

rozhodnuté, návrh 9 RD.  

Prístup sa dá riešiť okolo rieky a to, že sú tam nastavané objekty, nebolo na to vydané stavebné 

povolenie. V rámci Zmeny a Doplnku č. 4 územného plánu sa dala  zapracovať možnosť  

výstavby 9-tich RD. Garáže – pozemok je rozparcelovaný, nemá informáciu, prečo sa výstavba 

pozastavila, pozemok je určený na tento zámer a určite sa bude aj o tomto v blízkej dobe baviť.  

Kanalizácia – výstavba týchto RD by pomohla aj v tomto, urobila by sa kanalizácia aj pre 

dopojenie RD U Halušky. Kapacitne kanalizácia určite bude postačovať. Vodovod – ak je slabý 

tlak, je to vec SeVaK. Tak ako v inej lokalite by sa po napojení na vodovod alebo kanalizáciu 

realizovala asfaltová úprava miestnej komunikácie. 

Čo sa týka plynu, ktorý vedie po pozemkoch, nevie sa, prečo sa to takto realizovalo, s tým nič 

neurobíme. 

p. Broš František, poslanec OZ  - v minulosti bol zámer tam realizovať výstavbu bytovky. Tomu 

sa zabránilo nesúhlasom občanov.  Riešili sa tam 4 RD, ponúkli sa pozemky na odpredaj.  Časť 

po ľavej strane bol zámer pre využitie ihriska. Garáže – bolo tam plánované 16 garáži, nevie ako 

to skončilo, je to zastavené. Vypracovaná štúdia, nevie priamo posúdiť, avšak zdá sa mu to 

natesno. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce –  ozrejmil, že sa jedná len o nákres, nebrať návrh záväzne. Išlo 

o to, do akej miery bude obec pokračovať v tomto zámere. Chýbajú tu ďalšie náležitosti ako 

výškopis a polohopis. Ide len o informáciu, či obec chce pokračovať v tomto zámere a aby sa toto 

dostalo do Zmeny a doplnku č.4 územného plánu obce. Ohľadom sieti, to čo odznelo v diskusii, 

je to otázka budúceho roku. Zámer, ktorý sa  predkladá, toto sa robí na základe hlavných úloh pre 

tento rok. Cena, ktorá sa spomínala v diskusii, je tu zákon 138/1990 o zmene a doplnení iných 

zákonov, ktorý jasne hovorí, za akých podmienok môže obec pozemky predávať, tzn. dražbou 

alebo verejno-obchodnou súťažou.  Akonáhle obec bude pozemky predávať, musí byť 

vypracovaný znalecký odhad a cena nesmie byť nižšia ako je znalecký odhad. Môže sa schváliť 

odpredaj zámerom hodného zreteľa. Toto nás čaká v ďalších rokoch (2018-2019). Najskôr je 

potrebné povedať, či zaradíme zámer do územného plánu, ak áno následne sa bude jednať 

s plynármi, SeVakom, elektrikármi. Cieľom obce je v budúcom roku  asfaltovať komunikáciu. 

Problém je, že dozadu nie je kanalizácia, pripravuje sa projektová dokumentácia, ktorá by riešila 

túto časť, aby sa nestalo to čo v minulosti a ťahali sa siete po súkromných pozemkoch. Mať 

zámer kade pôjde komunikácia a do ktorej sa siete zahrnú, kanalizácia, ktorá by riešila aj ich 

rodinné domy. Predkladá sa návrh, o ktorom treba diskutovať, musia o tom rozhodnúť poslanci 

OZ. Finančné prostriedky získané z predaja pozemkov by sa využili v tejto lokalite. Je potrebné 

verejné osvetlenie zrekonštruovať, venovať sa chodníku, ktorý je rozpadnutý, robiť úpravu 

komunikácie asfaltovaním a ak chceme posilniť siete, toto všetko nás bude stáť vysoké finančné 

prostriedky. Je to cieľ a samozrejme všetko záleží na schválení OZ. Návrh vypracovala 

spoločnosť Archekta. Čo sa týka dotazovania ohľadom financií, informoval, že momentálne obec 

má na účte finančné prostriedky, sme v prebytkovom rozpočte. Čo sa týka  ihriska pri RD p. 

Kukurdika, toto nie je skolaudované, je to spevnená asfaltová plocha. Obec ihrisko 

neprevádzkuje, slúži ako dopravné ihrisko a  je aj toto potrebné  riešiť.   
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Čo sa týka kanalizácie, obec bude nápomocná pri vypracovaní projektov hromadne, tieto by sa 

zaplatili ako spoločný projekt zo strany obce, týmto sa to uľahčí pre nich. Občania si len 

zrealizujú prípojky, pripravia sa zmluvy so SeVaKom tak, ako sa to realizovalo v iných častiach 

a občania boli spokojní.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – nezaznelo, čo tam ľudia chcú, či to chcú ako kultúrno-

športový priestor. Keď sa hovorilo o financiách, je presvedčený, že dať urobiť štúdiu a ďalšie 

veci bude nás stať viac. Obec má zmluvu so SeVaKom, ktorá si myslí, že je stále platná. V roku 

2010 obec prenajala kanalizáciu v hodnote cca 25 mil., jediná obec, ktorá dala takúto sumu do 

nájmu. V zmluve sú dojednané opravy a ďalšie náležitosti, ale aj zakonzervovanie starého 

rezervoáru. Nie je mu známe, žeby niekto rušil nejaké ochranné pásma. Keď sa rieši zámer cez 

územný plán, máme zriadenú komisiu výstavby, ktorá má aj členov z radov občanov, výstup by 

mal prísť z komisie. Je pravda, že komunikácia bola sľúbená a po tých informáciách, ktoré má, že 

sa urobí v budúcom roku, treba ju začať už teraz robiť a robiť ju kvalitne. Je tu oveľa viac 

problémov – riešiť aj časť ako stavia p. Šuška.  

p. Koričárová, občan -  uviedla, že od 1991 roku pozemok sa zo strany obce neudržiaval – nebol 

vykosený. Starali sa o pozemok svojpomocne. Čo sa týka údržby komunikácie, viackrát sa 

dožadovala o posypanie komunikácie.  Bývajú tam vyše cca 20 rokov, je to najekonomickejšie 

obyvateľstvo v tejto časti, zaslúžia si novú cestu.   

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – chce pripomenúť hlavne to, že v pláne Hlavných úloh obce na 

rok 2017 je vyriešenie problémov infraštruktúry, ktoré sa týkajú tejto oblasti. V prípade, že sa ich 

nepodarí vyriešiť, samozrejme asi ťažko bude môcť byť cesta vyasfaltovaná. Práve preto bol 

zaradený tento zámer do plánu hlavných úloh, aby v nasledujúcom roku pripadala do úvahy 

možná úprava komunikácie asfaltovaním. V prípade, ak tento problém nebude vyriešený, bude sa 

to posúvať.  

Diskusia ukončená. 

Prestávka 11:30 – 11:40 h. 

 

p. Šušková, občan  - požiadala o  prenájom pozemku U Matúška, oproti jej RD, žiadosť 

predložila.  

p. František Broš, poslanec OZ – bolo podaných viac žiadosti, či už od p. Bučka ml. alebo od 

Tretinu Mariána. Prejednal toto so všetkými zainteresovanými a dohodli sa medzi sebou. To čo 

má p. Tretinová ohradené, našla sa zhoda, aby si to mohla odkúpiť a ostatné časti pozemku si 

vedia podeliť. Pozemok vpredu chcú využiť len na parkovanie s tým, že si urobia premostenie 

cez priekopu a túto časť zhutnia. Ak sa podarí obci pripraviť v budúcnosti túto časť na budovanie 

RD a ak sa urobí nájomná zmluva s výpovednou lehotou na jeden rok, nemal by byť žiadny 

problém. Je tam aktuálna prístupová cesta, či bude šírkou stačiť nie je ešte isté. Spevnením 

pozemku taktiež vznikne podklad pre prístupovú cestu v prípade výstavby. Potvrdzuje, že táto 

dohoda medzi nimi vznikla, ide len o to, ako to technicky urobiť. Sú tam ešte staré oplotenia, 

zabetónované, je tam ešte taký starý chlievik, staré stromy, toto by sa zlikvidovalo. Vznikol by 

pekný priestor aj čo sa týka  kaplnky, ktorá je vedľa. Bolo by to všetko usporiadané. Nevidí 

dôvod, aby obecné zastupiteľstvo nezaujalo k tomu kladné stanovisko.  Čo sa týka žiadosti p. 

Tretinovej, mala žiadosť aj na prenájom pozemku za domom na chov domácich zvierat, zvážiť 

prenájom aj tejto časti.   

p. Tretinová, občan – požiadala, ak by sa v budúcnosti odpredával pozemok, chcela by si ho 

odkúpiť ako prvá, ak by to bolo možné.  
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p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – ak budú pozemok užívať dlhšie, je tam možnosť odkúpenia 

zámerom osobitného zreteľa, tak ako sa odpredávali aj iné pozemky v obci. 

p. František Broš, poslanec OZ –  vzhľadom na to, že tento pozemok v minulosti užíval p. Buček, 

navrhuje prenájom vo výške 0,10/m2 . Čo sa týka p. Tretinovej a p. Šuškovej, budú pozemok 

využívať len na parkovanie, tento si musia zhutniť, vzniknú im náklady, navrhuje taktiež zvážiť 

výšku prenájmu.   

p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – stavebná komisia dala návrh odpredaja pozemku p. 

Tretinovej len na tú časť, ktorú má zahradenú.  Je potrebné pozemok zamerať.  Záujem o ďalšiu 

časť – komisia oddialila  z dôvodu, aby sa oslovili vlastníci pod cintorínom, časti pozemkov 

vzadu, či súhlasia so zámerom výstavby RD, tak ako sa to pripravuje aj v časti Fojstvo. Nevedel 

v akom je to štádiu, či boli oslovení a vyjadril súhlas s  prenájmom týchto pozemkov žiadateľom. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – na základe diskusie zhrnul, že je všeobecný záujem odpredať 

pozemok p. Tretinovej, zámer na jeho odpredaj je zaradený do bodu rôzne. 

p. Zvercová, občan – nebola prítomná na minulom zasadaní obecného zastupiteľstva, požiadala 

o informáciu v súvislosti územného plánu – zmena a doplnok č.4, v akom to je štádiu, nedostali 

odpoveď. Chceli by byť informovaní, napríklad, ak sa neschvália žiadosti, aby mohli ďalej 

pokračovať a vedeli sa podľa toho zariadiť a prejednať to.  

p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – približne pred mesiacom sa uskutočnilo rokovanie s Ing. 

Pivarčim, ktorý zaslal už zapracovaný návrh. Žiadosti, ktoré bolo možné, boli zapracované do 

návrhu, teda aj ich žiadosti. Niektoré sa museli  vyradiť hneď, z dôvodu, že tam nie je 

infraštruktúra.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – na upresnenie, tento návrh bude prerokovávaný s dotknutými 

inštitúciami, návrh je len pracovná verzia. Môže jej ho poskytnúť v tlačovej podobe, ale veľa jej 

nepovie. Musí sa dodržať celý priebeh obstarávania územného plánu tak, ako to je určené 

zákonom. Proces je náročný aj z časového hľadiska a na rokovaní s Ing. Pivarčim museli 

ozrejmiť niektoré veci. Príklad, pokiaľ chcel niekto stavať v odľahlej časti, kde nie je žiadna 

infraštruktúra, týmto sa jednoducho zaoberať nebude. V rámci prerokovania územného plánu sa 

žiadateľom odpovie. Momentálne sa len pripravujeme na prerokovanie tohto návrhu. Môže jej 

ukázať, že ich návrh bol zapracovaný zo strany obce, avšak je potrebné, aby to prešlo aj v rámci 

rokovaní s príslušnými inštitúciami. Sú požiadavky od občanov v chránených oblastiach.  

V počiatočnej fáze sa snažíme vyhovieť všetkým, kde je to ako tak možné a má to zmysel. Keď 

sa vypracuje hotový návrh, tento bude zverejnený verejnou vyhláškou, bežne dostupným 

spôsobom.  Ak niektorá z organizácii dá námietku voči nášmu návrhu, sme povinní sa s nimi 

dohodnúť, taktiež musíme zapracovať do návrhu aj záplavové územia. V zmysle zákona budú 

informovaní, či boli ich žiadosti akceptované. Bolo doručených cca 90 žiadosti. Lokalitu, ktorú 

navrhujú p. Zvercová a spol., navrhli zaradiť celú. Z tejto lokality bolo asi 30 žiadosti. Je to veľké 

územie a je aj na poslancoch, či budeme dávať podmienku schválenia územného plánu zóny. 

Plocha je veľká a pokiaľ pôjde výstavba bez podmienky schválenia územného plánu zóny, môže 

sa stať, že prvý vlastník pozemku postaví rodinný dom a zablokuje ostatných. Dal vypracovať 

cenovú ponuku na spracovanie územného plánu zóny v časti U Tutky, nemusíte dnes rokovať 

o schválení tejto sumy, len aby sa vedelo, že to nie je lacná záležitosť. Náklady na spracovanie 

územného plánu zóny U Tutky predstavujú  5.448 €, bez obstarávateľa.  Budeme musieť riešiť aj 

obstarávateľa, t.j. cca 10.000 €. Je potrebné, aby vedel zámer, či to vypustiť z návrhu Zmeny 

a doplnku č.4 UP,  alebo ponechať. Je toho názoru, aj s predsedom stavebnej komisie, že by sa 

nemala výstavba do tejto lokality len tak púšťať. Hotový návrh by sa predložil na júnovom 

zasadaní, koľko tieto návrhy územného plánu zóny budú stať. 
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p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – zastáva názor, že plán zóny na takéto väčšie lokality je 

potrebný. Bude treba riešiť všetky inžinierske siete, tak isto cesty. Toto sa prerokuje aj 

s občanmi, ktorí tam už bývajú. Plán zóny môže byť prijatý až po schválení Zmeny a doplnku č.4 

UP. Riešiť vodu, kanalizáciu a ďalšie potrebné veci pre výstavbu. Ide o to, aby každý stavebník 

mál doriešenú sieť.  Taktiež komunikácia, obec eviduje sťažnosť občanov, ktorí bývajú v tejto 

lokalite na začiatku, už teraz je doprava neúnosná, úzka cesta v zlom technickom stave. V pláne 

zóny treba riešiť rozšírenie komunikácie, aby sa mohli obísť dve motorové vozidla. Toto všetko 

rieši plán zóny. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – pripojil sa k tomuto názoru, aby sa výstavba realizovala 

organizovane.  Detailne riešiť v územnom pláne zónu.  

p. Zvercová, občan – obrátila sa na prítomných vo veci ďalších žiadosti: 

- žiadosti o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi, ktoré boli podané na jej sestru, matku, brata, ako 

sa v tomto rozhodlo.  

- žiadosť o vyplatenie z prenájmu z parciel. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – o tomto sa bude rokovať v bode rôzne, sú tam viaceré 

žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci. Niektoré obecná rada a komisia 

sociálno-zdravotná odporúča schváliť, niektoré nie. Žiadosti obsahujú doklady, tieto sú 

predmetom tajomstva, komisia všetky žiadosti prehodnotila a predložila stanovisko. Čo sa týka 

žiadosti o vyplatenie z prenájmu za pozemky, žiadosť prerokovala komisia výstavby, taktiež 

prešla obecnou radou a jej žiadosť sa neodporúča schváliť.  

p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – ako predseda stavebnej komisie ozrejmil, že obec nemôže za 

to, že veľa pozemkov pod miestnymi komunikáciami a verejnými budovami je nevysporiadaná, 

alebo aj keď je vysporiadaná, nepatria obci. Ďalšia vec je, že obec nemá uzatvorenú nájomnú 

zmluvu o nájme pozemku. Navrhuje sa, aby parcele, ktoré sú pod miestnymi komunikáciami, 

podotkol, že je to dlhodobý problém, aby sa previedli prípadne na obec. Znamenalo by to, že 

obec by zaplatila geometrický plán, týchto pozemkov je strašne veľa a keby ich mala odkúpiť od 

všetkých vlastníkov, rozpočet obce by na to nepostačoval.  

p. Zvercová, občan – má pozemok, na ktorý má geometrický plán. Na základe vyjadrenia 

právnika, sú to pozemky, ktoré slúžia ľuďom, má ich na liste vlastníctva, obec je jej povinná 

vyplatiť nájomné spätne za tri roky. Z uvedeného dôvodu požiadala o vyplatenie. Ak to poslanci 

neodsúhlasia je to v rozpore so zákonom a podľa toho bude postupovať.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – nesúhlasí s názorom, v komisii bolo povedané, že nebol 

uzatvorený nájomný vzťah,  obrátiť sa na súd, sú to naši ľudia. Zmluvy je možné uzatvárať 

viacerými spôsobmi, jedna z nich je ústna, ale o to sa nedá opierať. Navrhol p. Zvercovej 

predložiť písomný návrh zmluvy a o tom sa bude rokovať. V minulosti sa schválilo uznesením, 

že sa budú vykupovať sporné pozemky, doteraz sa asi tak nestalo.  Predávali sa nejaké pozemky, 

ale obec kupovala pozemky len na chodníky.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – dal hlasovať, aby sa bod č.9 - rôzne prerokoval pred bodom 

č. 2 a tento návrh bol prijatý jednohlasne.  

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, JUDr. Miroslav Mariak, 

                      Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  Miroslav Strýček, Anna Dolná,  

                      Ing. Ján Turoň                                                                                                         12 

Proti: 0 , Zdržal sa: 0, Prítomných: 12 
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9. Rôzne  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce predložil materiál, ktorý bol zaslaný poslancom OZ  do bodu 

rôzne: 

1►  Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci: 

1/ Daniel Mravec, Raková 1399  -soc.výpomoc pre brata Dominik Mravec, ktorého ma  

po smrti otca zvereného do osobnej starostlivosti. 

2/ Andrea Chabrečková, Raková 1311, ktorá je na MD 

3/ Gilaniková Ľudmila, Raková 1027 

4/ Gilaniková Anna, Raková 1027 

5/ Gilanik František, Raková 1027 

Stanovisko socialno – zdravotnej komisie zo dňa 21.2.2017 

Sociálno-zdravotná komisia doporučuje: 

1/ Schváliť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 594 € p. Mravcovi Danielovi pre 

Mravca Dominika, bytom Raková č. 1399, ktorého má po smrti otca zvereného do osobnej 

starostlivosti. SZK je oboznámená s celkovou situáciou  v rodine.   

2/  p. Chabrečkovej Andrei, bytom Raková č. 1311, ktorá so svojim dieťaťom nedosahuje životné 

minimum, aby sa obrátila na ÚPSVaR Čadca so žiadosťou o pomoc v hmotnej núdzi a niektorý 

z jej príspevkov.   

3/ po preskúmaní všetkých dokladov a sociálnej situácie p. Gilánikovej Ľudmile bytom Raková č. 

1027, kde je príjem vyšší o sumu 199,40 € ako suma životného minima (198,09 €), požiadať 

ÚPSVaR Čadca o zistenie nároku a poskytnutie niektorého z príspevkov.       

4/ po preskúmaní všetkých dokladov a sociálnej situácie p. Gilánikovej Anne bytom Raková č. 

1027, kde je príjem vyšší o sumu 95,40 € ako suma životného minima (198,09 €), požiadať 

ÚPSVaR Čadca o zistenie nároku a poskytnutie niektorého z príspevkov.       

5/ po preskúmaní všetkých dokladov a sociálnej situácie p. Gilánikovi Františkovi,  bytom 

Raková č. 1027, kde je príjem vyšší o sumu 85,41 € ako suma životného minima (198,09 €), 

požiadať ÚPSVaR Čadca o zistenie nároku a poskytnutie niektorého z príspevkov.       

Stanovisko obecnej rady zo dňa 23.2.2017 

OR doporučuje OZ schváliť jednorázovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 594 € p. Mravcovi 

Danielovi pre Mravca Dominika, bytom Raková č. 1399. 

OR doporučuje žiadateľom o jednorázovú sociálnu výpomoc: 

1/ Chabrečková Andrea, Raková 1311 

2/ Gilaniková Ľudmila, Raková 1027 

3/ Gilaniková Anna, Raková 1027 

4/ Gilanik František, Raková 1027 

obrátiť sa o poskytnutie  príspevku cez ÚPSVaR 

Diskusia: 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – odporúčanie na ÚPSVaR, k čomu sa môžu občania 

domôcť?  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – výška životného minima je veľmi nízka, možno riaditeľ 

úradu práce, teda jeho zástupca by vedel povedať, aké sú možností cez úrad práce.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – dotazoval sa, kto prišiel na to, že pri poskytovaní 

jednorázovej dávky sa skúma životné minimum. Postupovať v zmysle VZN, v zmysle zákona.  

Doporučuje, aby komisia, namiesto toho, aby rozhodla od stola, išla sa pozrieť minimálne 

v jednom prípade, matke menovanej.  

7 

 



Je na nás, aby sme pomohli a nie ísť na úrad práce, kde sa nedomôžete ničoho resp. veľmi ťažko.   

Toto je len pre nás, pre našich ľudí,  pomôžme, ak nie, napíšme pravý dôvod, napríklad je tam 

exekúcia. Je tu možné aj vykompenzovať nájom, že im užívame cestu, nerobme to tak, že ideme 

napísať niečo, čo nie je pravda. Navrhuje vrátiť materiál späť do komisie a následne na najbližšie 

zasadanie obecného zastupiteľstva.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – dal hlasovať o návrhu poslanca JUDr. Mariaka, ktorý 

zaznamenala návrhová komisia. 

Návrh na uznesenie:  

1/OZ schvaľuje opätovne prerokovanie žiadosti: Gilaniková Ľudmila, Raková 1027 o poskytnutie 

jednorazovej dávky sociálnej výpomoci v komisii sociálno-zdravotnej a predložiť na najbližšie 

zasadanie OZ. 

Hlasovanie:  (neprítomní: Mgr. Milan Bukovan, Ing. Ján Turoň) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná,                                                                               11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    11 

Návrh bol prijatý. 

2/ OZ schvaľuje opätovne prerokovanie žiadosti: Gilaniková Anna, Raková 1027 o poskytnutie 

jednorazovej dávky sociálnej výpomoci v komisii sociálno-zdravotnej a predložiť na najbližšie 

zasadanie OZ. 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

3/ OZ schvaľuje opätovne prerokovanie žiadosti: Gilanik František, Raková 1027 o poskytnutie 

jednorazovej dávky sociálnej výpomoci v komisii sociálno-zdravotnej a predložiť na najbližšie 

zasadanie OZ. 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 
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4/ OZ schvaľuje opätovne prerokovanie žiadosti: Chabrečková Andrea, Raková 1311 

o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej výpomoci v komisii sociálno-zdravotnej a predložiť 

na najbližšie zasadanie OZ. 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce konštatoval, že všetky 4 žiadosti občanov budú opätovne 

dané na prerokovanie komisii sociálno-zdravotnej. 

 

p. Zvercová, občan – v roku 2011 boli zaslané dva výmery na smeti, na jej muža a matku. Bolo to 

dané do exekúcie. Má zaplatené za jednu popolnicu, obec dala zaplatiť za 7 popolníc, z akého 

dôvodu im bola daná exekúcia.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce   - ozrejmil, že VZN o odpadoch nehovorí o počte popolníc, 

poplatok je na osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt, nie podľa počtu popolníc. Veľa občanov 

prestalo komunikovať s obcou, keď príde výmer, je potrebné komunikovať a nenechať to dospieť 

do posledného štádia, t.j. exekúcie. Informoval, že sú prípady, že v rámci jedného rodinného 

domu je určené viacero platcov. Zákon toto dovoľuje, obec nemusí skúmať vlastníka. Ak je 

niekto viac ako 90 dní mimo bydliska a zdokladuje to potvrdením, obec vie za tieto dní znížiť 

poplatok za TKO.  

 

5/ Žiadosť Daniela Mravca, Raková č. 1399, komisia sociálno-zdravotná odporúča prideliť 

jednorazovú dávku vo výške 594 €, s týmto návrhom sa stotožňuje aj obecná rada.  

Návrh na uznesenie :  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo 

výške 594 € Danielovi Mravcovi, Raková 1399 pre brata Dominika Mravca, ktorého má po smrti 

otca zvereného do osobnej starostlivosti.  

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

9 

 



2► Dobrovoľný hasičský zbor Raková  - návrh na udelenie ocenení.  

a)„Cena Obce Raková“ pre Ľudovíta Kováčika za dlhoročnú prácu pre Dobrovoľný hasičský 

zbor v Rakovej. Ľudovít Kováčik bol od roku 1982 až do roku 2016 predsedom DHZ Raková. 

Predtým bol veliteľom DHZ.  

b)„Cena starostu obce Raková“ pre Ladislava Čišeckého za dlhoročnú prácu pre Dobrovoľný 

hasičský zbor v Rakovej. Ladislav Čišecký bol dlhoročný aktívny člen DHZ a dlhoročný člen 

výboru. 

c)„Cena starostu obce Raková“ pre Antona Kapusniaka za dlhoročnú prácu pre Dobrovoľný 

hasičský zbor v Rakovej. Anton Kapusniak bol dlhoročný aktívny člen výboru aj DHZ. 

OR dňa 23.2.2017 prerokovala návrhy a doporučuje udelenie navrhovaných ocenení. 

 

p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – navrhuje doplniť a schváliť Cenu Obce Raková – in 

memoriam pre Ladislava Heglasa. Bol dlhé roky členom ale aj veliteľom DHZ. 

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – oboznámil, že novým predsedom DHZ je Jozef Hrčka. Na 

výročnej členskej schôdzi bol návrh na ocenenie členov DHZ. Podporuje návrh poslanca Strýčka, 

na ocenenie Ladislava Heglasa, bývalý veliteľ DHZ, ktorý  sa žiaľ nedožil a pracoval v DHZ do 

poslednej chvíle.  

OZ hlasovalo o návrhu na udelenie ocenení v celosti o doplnený návrh poslanca Strýčka. 

OZ schvaľuje udelenie ocenení: 

a)„Cena Obce Raková“ pre Ľudovíta Kováčika za dlhoročnú prácu pre 

Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej  

b)„Cena starostu obce Raková“ pre Ladislava Čišeckého za dlhoročnú prácu pre 

Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej 

c)„Cena starostu obce Raková“ pre Antona Kapusniaka za dlhoročnú prácu pre 

Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej 

d) )„Cena Obce Raková – in memoriam“ pre Ladislava Heglasa za dlhoročnú 

prácu pre Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 
3► Žiadosť – Ing. Marián Stranovský, Raková 838 o odkúpenie pozemku – časť parcele  

KN-C 206/1 o výmere  101 m2 (aktuálna výmera celkom po zameraní geodetom). 

Obecné zastupiteľstvo v mesiaci december, dňa 9.12.2016, uznesením č. 12.32/2016 schválilo 

zámer odpredaja pozemku. Zámer odpredaja pozemku zverejnený  dňa 22.2.2017(15 dní pred 

OZ) na úradnej tabuli a na stránke obce. Je potrebné schváliť odpredaj pozemku. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 

Odpredaj pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

v prospech : Ing. Marián Stranovský, Raková 838 časť pozemku: -z pôvodnej parcele CKN 

č.206/1-zastavané plochy a nádvoria, novovytvorená parcela  

podľa GP:  - parcela CKN 206/4 o výmere  79 m2  

- parcela CKN 206/5 o výmere  28 m2  

za cenu   5 €/m2, vrátane nákladov  na GP, ktorá  je vo vlastníctve obce  Raková  LV1801. 

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. Oddelené časti pozemkov sú súčasťou komunikácie CKN 206/1 a žiadateľ 

tieto časti pozemkov o výmere  73 m2 a 28 m2 užíva ako súčasť záhrady k parcele CKN 73 a prístup 

k rodinnému domu 838. Obec tieto časti pozemkov nevyužíva. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

4► 1)Žiadosť -Tretinová Lucia a Marián Tretina , Raková 1030 o prenájom pozemku  pri RD 

časť pozemku – parc. KN-C 1409/1 o výmere cca 616 m2 a požiadavka o odkúpenie pozemku 

pred RD časť parcele KN-C 1409/1 o výmere 71 m2   

    2)Buček František, Raková 1077 o prenájom časti pozemku  -  parc. KN-C 1409/1 o výmere 

cca 800 m2 

    3) Šuška Róbert a manž. Iveta, Raková 966 o prenájom časti pozemku  -  parc. KN-C 1409/1 

(13,5 m x 7,5 m) 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 15.2.2017 

     Komisia navrhuje  odčleniť GP prednú časť pozemku, kde má p. Tretinová vybudované 

oplotenie a túto časť jej odpredať, nie v celej časti ako požaduje. Čo sa týka časti žiadosti 

o prenájom pozemku 1409/1 o výmere cca 616 m2, o ktorú má záujem p. Tretinová a p. Buček 

a prenájom prednej časti pozemku – žiadateľ p. Šuška, komisia navrhuje nezaoberať sa 

prenájmom pozemkov až do výsledku možnej výstavby a prerokovania s vlastníkmi pozemkov 

v miestnej časti U Matúška.  

Stanovisko obecnej rady zo dňa 23.2.2017 

OR doporučuje  OZ schváliť zámer odpredaja časti pozemku p. Tretinovej Lucii a Marianovi 

Tretinovi, Raková 1030, ktorú ma žiadateľ oplotenú, t.j. novovytvorená parcela pozemku , ktorá 

bude geometrickým plánom odčlenená od parcely KN-C 1409/1. Pozemok je vo vlastníctve obce 

na LV 1835. 
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Zo strany poslancov bol predložený návrh ceny za odpredaj pozemku nasledovne: 

- p. Broš, JUDr. Mariak      10 €/ m2, 

- p. Strýček, v tejto časti sa odkupovali pozemky pod chodník 15 €/ m2, navrhuje odpredaj  

   za túto cenu.  

Hlasovanie o návrhu 10 €/ m2 

(neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                p. Broš František, JUDr. Miroslav Mariak, Anna Dolná, Marian Šuška, 

                     Jaroslav Petrák                                                                                                            5 

Proti:                      -                                                                                                                         0 

Zdržal sa:     Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček,   

                      Miroslav Strýček, Ing. Ján Turoň, Mgr. Viera Urbaníková,  

                      Mgr. Miroslava Grušpierová                                                                                      7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Prítomných :                                    12 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu 15 €/ m2 

(neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                 JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček,   

                      Miroslav Strýček, Ing. Ján Turoň, Mgr. Viera Urbaníková,  

                      Mgr. Miroslava Grušpierová                                                                                      7       

Proti:                      -                                                                                                                         0 

Zdržal sa:      p. Broš František, Anna Dolná, Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, 

                      Jaroslav Petrák                                                                                                            5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

Po schválení ceny OZ hlasovalo o návrhu v celosti: 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej 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: 

v prospech:  Lucia Tretinová a Marián Tretina , Raková 1030 

časť pozemku (pozemok, kt. je oplotený):- novovytvorená parcela, ktorá bude geometrickým 

plánom odčlenená od parcely CKN 1409/1-zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 

za cenu 15 €/ m2. Pozemok je vo vlastníctve obce,  LV 1835. 

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 je súčasťou záhrady 

pozemku pri RD 1030.  Obec predmetnú časť pozemku nevyužíva. 
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Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

Žiadosti o prenájom ďalšej časti pozemku  - p. Buček, p. Šuška, p. Tretinová,  

p. Broš František, poslanec OZ – dal návrh schváliť do prenájmu pozemky, ako bola požiadavka 

nanesená, určiť cenu prenájmu. Boli tu prítomní, je dohoda medzi nimi. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – pri prenajme sa musí taktiež držať podľa zákona ako pri 

predaji. Musí sa určiť cena prenájmu pozemku, zverejniť zámer na prenájom hodného osobitného 

zreteľa a pod. Môže sa prenajať, ako odporúča OR, na jeden rok, čo môže podpísať aj on. Ak na 

dobu neurčitú je potrebné schváliť zámer.  

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – nevie sa koľko metrov, je potrebné zamerať pozemok. 

Navrhuje uložiť prednostke, na najbližšie zasadanie OZ, pripraviť podklady prenájmu pozemkov 

pre uvedených žiadateľov. 

 

    Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu poslanca Ing. Marečka.  

Obecné zastupiteľstvo ukladá prednostke OcÚ pripraviť podklady na prenájom časti pozemku 

U Matuška, parcela KN-C 1409/1, pre žiadateľov – p. Buček ml., p. Šuška, p. Tretinová a tieto 

predložiť na najbližšie zasadanie OZ.  

 

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

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    11 

Návrh bol prijatý. 

 

5►  Žiadosť p. Zvercovej Jany, Raková 1027 o vyplatenie prenájmu z parciel za 3 roky spätne. 

 Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 15.2.2017 

      Komisia nesúhlasí s vyplatením prenájmu z parciel z dôvodu, že Obec Raková nemala 

uzatvorenú  nájomnú zmluvu. Žiadateľka sa môže domáhať súdnou cestou. Komisia navrhuje 

pozemok CKN 890 v miestnej časti U Turiaka  riešiť komplexne, zvolať vlastníkov okolitých 

pozemkov, dohodnúť podmienky a predmetnú komunikáciu vysporiadať, odčleniť tak, aby ju 

bolo možné zapísať na LV obce. 
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Stanovisko obecnej rady zo dňa 23.2.2017 

OR berie na vedomie žiadosť p. Zvercovej Jany, Raková 1027 o vyplatenie prenájmu z parciel za 

3 roky spätne a taktiež nedoporučuje vyplatenie nájmu z parciel. 

Bez diskusie. 

       Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť p. Zvercovej Jany, Raková 1027 o vyplatenie 

prenájmu z parciel za 3 roky spätne. 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová,  Marian Šuška,  

                      Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Ing. Ján Turoň                                                                            10 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            Anna Dolná, p. Broš František                                                                            2                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

6► Žiadosť p. Olešňaníka Jozefa, Raková 1097 o odkúpenie parcele KN-C 9574/82 o výmere 

122 m2. 

(Pozn.: V októbri bol schválený zámer odpredaja pozemku 9574/83 so zapísaním vecného 

bremena – kanalizácia. Žiadateľ požaduje odkúpenie ešte ďalšej časti pozemku 9574/82) 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 15.2.2017 

     Komisia súhlasí s odpredajom pozemku parcela KN-C 9574/82 o výmere 122 m2 so zapísaním 

vecného bremena kanalizácie za cenu 10 €/m2. Komisia doporučuje osloviť aj ďalších vlastníkov 

pozemkov v tejto lokalite s ponukou možnosti odkúpenia pozemkov pri RD líniovo. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 23.2.2017 

OR doporučuje  OZ schváliť zámer odpredaja pozemku p. Olešňaníkovi Jozefovi, Raková 1097 

parcela KN-C 9574/82 o výmere 122 m2 so zapísaním vecného bremena kanalizácie za cenu 10 

€/m2. 

Návrh 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: 

v prospech : Jozef Olešňaník, Raková 1097 

časť pozemku: CKN č. 9574/82 – ttp,  o výmere  122 m2 

za cenu 10 €/m2, ktorá  je vo vlastníctve obce Raková LV 1835  

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 susedí s pozemkom žiadateľa 

a môže byť súčasťou  záhrady a vstupu, ktorý je potrebný odčleniť GP.  Obec pozemok 

nevyužíva, s prihliadnutím na vecné bremeno  a využiteľnosť pozemku.  
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Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

Bod rôzne bol vyčerpaný a ukončený. 

 

Rokovanie prerušené 13:20 – 14:00 h.  

 

    

2. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení uznesení 

obecného zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách 

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce otvoril tento bod s tým, že správy boli zaslané v písomnej 

podobe poslancom OZ.        

Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva  

   V rámci plnenia uznesení, bolo prijaté okrem iného – úloha rokovať s vlastníkmi pozemkov 

v lyžiarskom areáli  Korcháň o výške a dobe nájmu. Na základe rokovania sa dohodlo, tam kde je 

technológia osadená, bude hradený každý rok nájom. V prípade ostatných pozemkov, bude nájom 

vyplatený, ak sa bude lyžovať dlhšie ako jeden mesiac počas zimnej sezóny. Nie sú tam nejaké 

problémy, došlo k dohode. Toto sa bude riešiť v priebehu roka, taktiež boli požiadaní, aby 

priniesli zmluvy, ktoré majú uzatvorené s UNI-CON Raková a nedošlo k nedorozumeniu. 

Diskusia: 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – po rokovaní mimoriadneho OZ vyhodnotil situáciu 

a spustil petíciu, ktorej bolo predmetom, citoval: „dole podpísaní občania v zmysle petičného 

práva požadujeme od Obce Raková, aby sa bezodkladne zastabilizovala situácia na Lyžiarskom 

vleku Raková-Korcháň a aby sa zabezpečila prevádzka v ďalších sezónach“.  Má doma cca 400-

500 podpisov, nerieši to, lebo zákon hovorí, že pokiaľ sa požiadavkám vyhovie, nie je dôvod. 

Lyžiarsky vlek mal význam hlavne pre deti z časti Korcháň. Ľudia chcú, aby tam bol lyžiarsky 

vlek. Petícia je živá, aby sa pohlo ďalej. 

p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – dotazoval sa k plneniu uznesenia – úloha zo dňa 9.12.2017, 

uznesenie 12.36 riaditeľom škôl predložiť do nasledujúceho obecného zastupiteľstva návrh 

opatrení na dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia vecne a finančne a úloha 12.37 vykonať 

personálno – ekonomický audit s návrhom riešení na optimalizáciu hospodárenia materských 

škôl. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce -  k plneniu uznesenia 12.36 – nik z riaditeľov nepredložil, 

konštatoval, že zatiaľ nie je podozrenie na nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami 

zo strany škôl. Úloha 12.37 – ohľadom auditu, ak chceme robiť ekonomický audit, bolo by 

vhodné spracovať nejakú štúdiu ohľadom počtu detí v priestoroch. Projektová dokumentácia, 

ktorá tam je, nekorešponduje so súčasným stavom. Dal vypracovať skutočné zameranie stavby. 

Čo sa týka personálneho auditu, je na zváženie či ideme do toho, z dôvodu financií.  
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Obec má problém pomenovaný, nie je podozrenie na nehospodárne nakladanie s FP, aby sa 

ekonomický  audit robil. Je dobré, že sa otvorila táto téma a zvážiť, či sa pôjde do ekonomického 

auditu v materskej škole, alebo sa bude baviť, ako odznelo na minulom OZ, či je optimálna 

naplnenosť tried.  

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – zmyslom auditu malo byť, dosiahnuť vyrovnaný rozpočet pre 

tento rok. Faktom je, že k 1.1. boli určené nové normatívy, materská škola  s rozpočtom 326 

tis.eur, by to mala zvládnuť bez problémov. Súhlasí vypustiť úlohu 12.37 zo dňa 9.12.2016. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – konštatoval, že sa pozrie len optimalizácia tried, nebude sa 

robiť ekonomický audit. 

p. Broš František, poslanec OZ – vrátil sa k lyžiarskemu vleku, nebude sa vyjadrovať k petícii, 

ale je za to, aby sa lyžiarsky vlek riešil v rámci technických a finančných možností.  

Do diskusie k plneniu uznesení ďalších pripomienok nebolo. 

Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie 

        Správa bola doručená v písomnej podobe, Mgr. Anton Heglas, starosta obce konštatoval, že 

pre tento rok má obec v zmysle hlavných úloh rozpracované úlohy, ďalšie návrhy, ktoré išli aj 

z komisie stavebnej na riešenie odkanalizovania zdravotného strediska a okolitých objektov, na 

vytvorenie parkovacích miest nebude možné technicky riešiť v tomto roku. Poukázal na 

vyťaženosť projektanta a je nezmysel zháňať mimo. Priorita je riešiť PD Fojstvo II. v zmysle 

hlavných úloh a chodníky na Vyšnom konci, kde je to dosť komplikované. Čo sa týka dopravnej 

kolízie pri ObZS, ako poukázal poslanec p. Strýček, toto riešiť cez políciu. 

Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách 

V obci Raková prebieha realizácia nasledujúcich stavieb: 

-Chodník: oblúkový most – koniec katastra -stavba geodeticky zameraná, pripravuje sa 

projektová dokumentácia. Stavba sa komplikuje na prekládkach inžinierskych sietí. Ak sa nájde 

riešenie, ktoré projektanti zvažujú a vyjdú hydrogeologické prieskumy, riešilo by sa to 

vsakovacími jamami. V prípade, ak to nevyjde, pôjde o veľkú investíciu do realizácie tohto 

projektu. Na tejto stavbe sa intenzívne pracuje.  

- Autobusová zastávka u Čajdy – projektová dokumentácia bola vyhotovená, rozpočtové 

náklady sú vo výške 31.822,44€ vrátane DPH. 

- Rozšírenie IBV Fojstvo II – zhotovená situácia, ktorá počíta s výstavbou 9 alebo 10 RD. 

Súbežne s prípravou a realizáciou I.S. pre novostavby rod.  domov, bude aktualizovaný projekt  

pre rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre  rodinné domy č.1270,1271,1278,1363,1364,1365, 

1367,1368,1508. Súčasne by sa odstránil problém z kanalizačnou prípojkou po pozemku  

p. Kukurdíka .  

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola Korcháň 

Žiadosť o poskytnutie NFP bola zo strany riadiaceho orgánu schválená a čaká sa na podpis 

zmluvy. Verejným obstarávaním bola hodnota stavebných prác  znížená z pôvodných 

166393,09€ na 146040,48 €. Po prirátaní nákladov na externý manažment projektu a stavebný 

dozor, kde ešte neprebehlo verejné obstarávanie, je predmetom podpory celková výška 

oprávnených výdavkov: 152442,46 € a financovanie z vlastných zdrojov 7622,12 €. 
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- Telocvičňa -  odhadovaná suma pre dokončenie stavby telocvične predstavuje výšku 

417925,50€ vrátane DPH. Tento rozpočet nie je odsúhlasený so zhotoviteľom a nie je záväzný. 

Vďaka prebytkovému hospodáreniu obce v roku 2016, navrhujeme dokončenie stavby 

financovať kombináciou vlastných a úverových prostriedkov. V súčasnom období sa úrokové 

sadzby úveru pohybujú na minimálnych hodnotách. Pre dokončenie stavby navrhujeme prijať 

dlhodobý úver vo výške 300 tis. EUR, s dobou splatnosti 10. rokov. Ročná splátka istiny a úroku  

predstavuje sumu 33 156 €. Zaplatené úroky za celé obdobie 31 570 € (podľa úverovej 

kalkulačky). Zvyšnú časť nákladov navrhujeme financovať z prebytku rozpočtu. 

Diskusia: 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – ako predseda finančnej komisie vypracoval návrh na 

financovanie dostavby telocvične, ktorý bol preposlaný poslancom.  Je to finančný pohľad, ako 

dokončiť telocvičňu. V tabuľke je zobrazená doba splácania po dobu 10 rokov pri jednotlivých 

úrokových sadzbách a pri výške úveru 300.000 €.  Nie je zobrazená miera inflácie. Obáva sa, že 

v blízkom období výška úrokov nebude taká, aká je. Pri ročnej úrokovej sadzbe 2 %, výška 

splátky predstavuje čiastku 33 980 €, čo je z pohľadu obce možné splácať. Navyše, na základe 

informácie k 31.12.2016, naša úverová zaťaženosť nedosahuje ani 30 %, t.j. ani polovicu a obec 

môže prijať úver v navrhovanej výške. Obec hospodári dobre, vďaka prebytku  a vďaka 

vymožiteľných pohľadávok. Konštatoval, že sme na hrane vhodného času na prijatie úveru. 

Situácia na finančnom trhu je taká, že úroková sadzba pôjde smerom hore. Na dostavbu 

telocvične je potreba 400-500 tis. eur, úver sa navrhuje vo výške 300 tis. eur pri úrokovej sadzbe 

2 %. V závere materiálu, ktorý predložil, navrhuje uložiť prednostke OcÚ úlohu na predloženie 

rozpočtu na dokončenie stavby telocvične a ponuky na obstaranie úveru na dofinancovanie 

dostavby telocvične. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – nemá s tým problém, je potrebné dostavať telocvičňu. 

Ohľadom statiky, ktorá sa nedávno riešila, opýtal sa či bol vypracovaný nový statický posudok, 

mal sa robiť. Konštatoval, že to môže ovplyvniť samotné financovanie, alebo predbežnú cenu. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – bol opravený statický posudok, znova tak ako sa predložil, 

ale je aj kópia statického posudku, ktorú si dal vyhotoviť zhotoviteľ stavby.  Tento statik 

poukázal na tri možnosti, ktoré môžu spôsobiť praskliny stien. Na základe vyjadrenia statika, 

praskliny sú spôsobené rozpínavosťou konštrukcie (pozn. nie je to o zaťažení), ktorá tlačí na 

stenu a nie sú nebezpečné.  Doplnil, že oslovil statika Ing. Poneka, ktorý robil posudok tejto 

stavby. Zatiaľ nemá oficiálnu verziu. Telocvičňa je prevádzkyschopná. Jeho návrh je taký, ak OZ 

schváli uznesením, robilo by sa všetko preto, aby sa najneskôr do 31.8.2018 stavba otvorila. Obec 

by začala jednať so zhotoviteľom stavby, oslovovať banky na prijatie úveru a podobne. Na 

najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva by sa predložili ponuky od jednotlivých bánk na 

porovnanie a schválenie. Predpokladá sa zvolať mimoriadne rokovanie obecného zastupiteľstva 

začiatkom mesiaca máj, kde by sa predložili ponuky na prijatie úveru na schválenie.  Upozornil 

na závažný problém, ak sa nedohodne na cene so zhotoviteľom. 

p. Broš František, poslanec OZ – rád podporí tento návrh na základe prepočtov, ktoré sú 

predložené a o ktorých rozprával poslanec Ing. Golis. Má návrh, aby to bolo prehľadné pre 

všetkých, vytvoriť samostatný účet.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – banky, ktoré poskytujú úver zriaďujú samostatný účet. V 

rámci účtovníctva sa vedie toto v položkách, účtuje sa samostatne. Pre informáciu, ak sa bude 

pripravovať rozpočet, čiastka 400 tis. eur nerieši saunu, ktorá je v projekte stavby.  

Diskusia ukončená. 
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Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhoch na uznesenie: 

1/  Obecné zastupiteľstvo ukladá prednostke OcÚ predložiť obecnému zastupiteľstvu na 

nasledujúce, príp. mimoriadne zasadanie OZ, rozpočet na dokončenie stavby telocvične a ponuky 

na obstaranie úveru na dofinancovanie dostavby telocvične podľa predloženého materiálu. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

2/Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

- Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková 

- Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 9.12.2016 

- Správu z preverenia veci šikanovania detí v ZŠ M.Mravca, Raková 950 na podnet  

   p. Krištofíkovej 

- Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

3. Správa o činnosti a hospodárení CVČ 

           PaedDr. Remešová Martina, riaditeľka CVČ predložila správu o činnosti a hospodárení 

CVČ v písomnej podobe.   Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti 

a mládež do 30 rokov  s celoročnou prevádzkou. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

Uspokojuje a usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky pre rozvoj schopností a buduje 

návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického sebarozvoja detí, 

mládeže, rodičov a iných osôb. Organizuje činnosť pre deti a mládeže prostredníctvom pravidelnej 

záujmovej činnosti (záujmových krúžkov), príležitostnej záujmovej činnosti (organizovaním 

tradičných podujatí, predmetových súťaží a olympiád), klubovej činnosti a prázdninovej činnosti.  

Zo strany prítomných neboli pripomienky k predloženej správe. 
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  Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení CVČ za rok 2016. 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

4.Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Raková na roky 2017 -2021  
      Mgr.Anton Heglas, starosta obce  oboznámil, že ide o rozsiahly materiál rozpracovaný na 

roky 2017-2021.Obsahom materiálu je analýza stavu poskytovaných služieb, požiadaviek 

prijímateľov sociálnej služby a ďalších obyvateľov, analýza sociologických údajov 

a demografických údajov, určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb, časový plán 

realizácie komunitného plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja soc. Služieb vrátane 

určenia personálnych podmienok, finančných podmienok, prevádzkových podmienok 

a organizačných podmienok na ich realizáciu a spôsob vyhodnocovania plnenia komunitného 

plánu sociálnych služieb alebo koncepcie rozvoja sociálnych služieb. Materiál prerokovala 

komisia sociálno-zdravotná dňa 25.1.2017 a doporučuje návrh Komunitného plánu sociálnych 

služieb Obce Raková na roky 2017-2021. OR doporučuje schváliť Komunitný plán sociálnych 

služieb Obce Raková na roky 2017 – 2021. Materiál bol zverejnený na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli a na stránke obce, neboli doručené žiadne pripomienky. 

Pripomienky zo strany poslancov neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo  

o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb 

Obce Raková na roky 2017-2021.  

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

Rokovanie prerušené prestávkou 15:00 – 15:15 h. 

 

5. Informácia o stave pripravenosti 50. ročníka Palárikovej Rakovej 

            Mgr. Anton Heglas, starosta obce uviedol, že 50. ročník Palárikovej Rakovej - národná 

súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej 

dramatickej tvorby  bude prebiehať v termíne 24. - 30.apríla.2017 (pondelok-nedeľa). 

Podrobnejšia správa bola zaslaná v materiáloch.  
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V našej obci, a ak nám bude priať počasie, v sobotu, 29.4. bude prebiehať slávnostný program, 

odohrá trnavské divadlo  hru Jána Palárika „Dobrodružstvo pri obžinkoch“ na námestí. Toto 

všetko sa zabezpečuje aj po technickej stránke a v komunikácii s technikom. Pred divadelným 

predstavením bude svätá omša. Je veľký záujem  o účasť zo strany partnerských obcí. 

    Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu doplnil, že  dňa 25.4. 2017 v Trnave sa uskutoční 

uvedenie knihy „Ján Palárik žije“, ktorá je vydaná v jeho pôvodnom jazyku.  

V rámci Palárikovej Rakovej sa navrhuje pri príležitosti 50. výročia Palárikovej Rakovej udelenie 

nasledovných ocenení:  

Cena obce Raková  

 Mesto Čadca 
za spoluprácu a významný prínos pri organizovaní divadelného festivalu Palárikova Raková  
 

Cena obce Raková  

 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 
za spoluprácu a významný prínos pri organizovaní divadelného festivalu Palárikova Raková  

Navrhuje sa ocenenie  „Zlatou medailou Palárikovej Rakovej“ pri príležitostí 50. výročia PR  

za Obec Raková. Organizácia bude náročná, preto tak, ako sa osvedčilo aj v minulosti, bude 

potrebná pomoc zo strany poslancov.  

Návrh na uznesenie: 

1/OZ berie na vedomie informáciu o stave pripravenosti 50. ročníka Palárikovej Rakovej. 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

2/ OZ schvaľuje udelenie ocenení pri príležitostí 50. výročia Palárikovej Rakovej: 

a) Cena obce Raková pre Mesto Čadca 

                              za spoluprácu a významný prínos pri organizovaní divadelného festivalu  

          Palárikova Raková  

b) Cena obce Raková pre Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 
         za spoluprácu a významný prínos pri organizovaní divadelného festivalu  

         Palárikova Raková  

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

 

20 



Obec čaká o 5 rokov, t.j. 2022 veľmi dôležité výročie, 200. výročie narodenia Jána Palárika, na 

ktoré je potrebné sa už pripravovať. Okrem iného sa uvažuje vydanie  poštovej známky. 

 

6. Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2017 

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil s Rozpočtovým opatrením č. 5/2016 v zmysle 

zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, článok 20, bod 1 a v zmysle uznesenia č. 

12.38/2016 zo dňa 9.12.2016. 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

OZ bolo oboznámené  s navrhovanými úpravami rozpočtového opatrenia č. 1/2017 obce ako sú 

mzdové náklady o správcu ihriska, Kultúrny dom – hľadisko, svetlá (50.výročie PR)  úprava o 41 

t.€, FK Polom Raková – materiálové výdavky – úprava na základe žiadosti na údržbu športového 

areálu 2300 eur, ktorý je vo vlastníctve obce, navýšenie položky – sociálne služby 2684 

(pohrebné spojené s tragickou udalosťou). 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 v zmysle zásad 

hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Raková, článok 20, bod 1 a v zmysle uznesenia 

OZ č. 12.38/2016 zo dňa 9.12.2016 

Hlasovanie:  (neprítomní: Mgr. Milan Bukovan, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň, Miroslav Strýček, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák                          10 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    10 

Návrh bol prijatý. 

2/ Obecné zastupiteľstvo Rozpočtové opatrenie obce č.1/2017 

 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 2 642 146,00 88 419,00 2 730 565,00 

Bežné príjmy RO 68 500,00 0,00 68 500,00 

Bežné príjmy spolu 2 710 646,00 88 419,00 2 799 065,00 

Kapitálové príjmy s 2 000,00 0,00 2 000,00 

Finančné operácie 90 950,00 0,00 90 950,00 

SPOLU 2 803 596,00 88 419,00 2 892 015,00 

        

Bežné výdavky 1 194 960,00 26 012,00 1 220 972,00 

Bežné výdavky RO 1 261 942,00 0,00 1 261 942,00 

Bežné výdavky spolu 2 456 902,00 26 012,00 2 482 914,00 

Kapitálové výdavky 140 000,00 0,00 140 000,00 

Finančné operácie 203 634,00 0,00 203 634,00 

SPOLU 2 800 536,00 26 012,00 2 826 548,00 

Hospodárenie obce 3 060,00 

 

65 467,00 
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Hlasovanie:  (neprítomní: Mgr. Milan Bukovan, p. Broš František) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň, , Mgr. Miroslava Grušpierová, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Miroslav Strýček, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák                          11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    11 

Návrh bol prijatý. 

 

7. Inventarizácia majetku Obce Raková k 31.12.2016  

         Ing. Miroslav Mareček, predseda ústrednej inventarizačnej komisie informoval k bodu. Je 

zaujímavé, že zo strany ČIK sa neobjavili pripomienky  k závadám, ktoré boli zistené počas 

inventarizácie. MŠ Fojstvo – poškodená časť oplotenia, ŠJ – potrebná výmena el. sporáku, ktorý 

je starý  - rok 1980. Uvítal by, ak by sa takéto pripomienky o výsledku inventarizácie dostali aj 

do správy inventarizácie v budúcnosti. Materiál je prílohou zápisnice. 

 

Zo strany prítomných neboli pripomienky a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na 

uznesenie nasledovne: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

A/ Stav majetku a zostatky na účtoch k  31.12.2016   nasledovne: 
 

1/ Majetok v evidencií obce  Obstarávacia cena spolu 

Budovy 5 794 306,03 € 

Stavby 5 703 845,57 € 

Inventár, stroje, zariadenia 425 328,83 € 

Dopravné prostriedky 608 101,95 € 

Hmotný investičný majetok  54 904,39 € 

Nehmotný investičný majetok 53 281,74 € 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 21 132,90 € 

Pozemky 350 684,08 € 

Finančné investície 896 057,23 € 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 13 907 642,72 € 

Drobný hmotný majetok neodpisovaný 247 535,78 € 

Stav majetku 14 155 178,50 € 
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2/ Majetok v evidencií rozpočtových organizácii a príspevkovej organizácie a CZŠ  / majetok 

neodpisovaný/ 

 

Popis 

Drobný hmotný a 

nehmotný majetok OTE 

Základná škola M. Mravca 213 658,17 €  0,00 

Základná škola M Mravca - školská jedáleň 36 924,97 € 518,68 € 

Centrum voľného času Raková 41 478,79 € 0,00 € 

Materská škola Fojstvo 86 575,19 € 2 174,80 € 

Materská škola Fojstvo - školská jedáleň 11 803,78 € 588,86 € 

Materská škola Korcháň 25 218,08 € 722,87 € 

Materská škola Korcháň - školská jedáleň 5 973,50 € 0,00 € 

Organizácia pre kultúru a verejné služby 23 958,22 € 0,00 € 

Cirkevná základná škola  J. Palárika 0,00 € 0,00 € 

 

 

B/ Vyradenie a presun majetku nasledovne 

 

 
1/ Návrh na vyradenie majetku v evidencií obce 

Popis Vyradenie v  € Presun vyradenie Presun  prírastok 

Obecný úrad       

Dopravné prostriedky 15 647,51   

Drobný hmotný majetok 4 303,06     

        

KD, pošta, knižnica    

Drobný hmotný majetok 130,50   

    

Reštaurácia – prízemie č. 140    

Drobný hmotný majetok 4,98   

    

Hasičská zbrojnica       

Drobný hmotný majetok 1 469,78     

       

Pekáreň – BaBAD    

Stavby 391,69   

Drobný hmotný majetok 165,97   

    

Zberný dvor – cleanex    

Drobný hmotný majetok  442,44  

    

Zberný dvor  - v majetku OU    

Dopravné prostriedky 49 515,13   

Drobný hmotný majetok 4 448,92 18 551,85  



Obec Raková      

Stavby  280 530,09     

Pozemky 35,73   

Drobný hmotný majetok 1 756,06   

       

Areál zdravia      

Drobný hmotný majetok 1 062,21    

       

SPOLU 359 461,63 18 994,29 0,00 
2/ Návrh na vyradenie majetku v evidencií rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

Popis 

Drobný 

majetok - 

vyradenie 

OTE - 

vyradenie 

 

Presun 

 

Spolu vyradenie 

Základná škola M. Mravca 322,97   

1 817,52 Základná škola M. Mravca - školská jedáleň 1 494,55   

Centrum voľného času Raková 3 449,20   3 449,20 

Materská škola Fojstvo 4 824,82   

5 275,50 Materská škola Fojstvo – školská jedáleň 302,28 148,40  

Materská škola Korcháň 899,99 31,86  

1 698,97 Materská škola Korcháň – školská jedáleň 767,12   

OKVS – stredisko služieb 42,48  

+18 551,85 

+ 442,44 
 

42,48 

SPOLU  12 103,41  180,26 18 994,29 12 283,67 

 

        B/ Zostatky na účtoch k 31.12.2016 nasledovne: 

OBEC RAKOVÁ - účty KZ k 31.12.2016 

Zásoby     109,14 € 

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS - aktíva  104,01 € 

Krátkodobé pohľadávky  35 441,52 € 

Finančné účty   234 570,28 € 

Časové rozlíšenie 7 286,36 € 

Výsledok hospodárenia 4 100 141,40  € 

 

Rezervy   2 160,00 € 

Krátkodobé záväzky   109 190,51 € 

Dlhodobé záväzky   613 909,86 € 

Bankové úvery   810 358,34 € 

Časové rozlíšenie   3 099 345,20 € 

            
Nedokončené investície – účet 042 – stav k 31.12.2016 vo výške  839 671,38 €. 
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  Organizácie v obci: 

Účty   

 

  

OKVS 

Raková - 

KZ k 

31.12.2016 

CVČ 

Raková - 

KZ k 

31.12.2016 

ZŠ 

M.Mravca  

- KZ k 

31.12.2016 

MŠ 

Fojstvo - 

KZ k 

31.12.2016 

MŠ 

Korcháň - 

KZ k 

31.12.2016 

Skicentrum 

Korcháň 

KZ k 

31.12.2016 

Zásoby   
 

  3 371,79 € 0,00 € 4 039,19 € 972,72 € 366,65 € 0,00 € 

Finančné účty 

 

  13 754,95 € 6 294,30 € 

86 601,42 

€ 23168,54 € 10 145,13 € 292,36 € 

 
Krátkodobé pohľadávky 1 024,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Časové rozlíšenie 99,59 € 285,04 € 1 421,19 € 478,75 € 67,82 € 0,00 € 

 
Ostatné fondy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 987,00 € 

 

Výsledok hospodárenia 

- 8 289,77 

€ 344,54 € 1 421,19 € 443,37 € 67 82 € 

-16 783,43 

€  

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS - 

pasíva 

 

 

0,00 € 8,27 € 57,57 € 17,12 € 21,05 € 0,00 € 

Krátkodobé 

záväzky 

 

  25 607,46 € 6 059,99 € 

88 253,27 

€ 23 446,51 € 10 393,71 € 88,79 € 

Dlhodobé 

záväzky 

 
  933 14 € 

166,54 € 2 329,77 € 713,01 € 97,02 € 0,00 € 

Bankové úvery 
 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 

 

 

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

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň, , Mgr. Miroslava Grušpierová, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Miroslav Strýček, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák                          11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    11 

Návrh bol prijatý. 

 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

  Hlavný kontrolór, František Kulla predložil správu  o kontrolnej činnosti, ktorá tvorí samostatnú 

prílohu zápisnice. Z dôvodu dlhodobej PN sa do 19.05.2016  kontrolná činnosť nevykonávala.  

Vykonával kontrolnú činnosť v 5,6 mesiaci na základe ustanovení § 18 f  ods. 1 zákona NR SR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na základe plánu činnosti hl. kontrolóra na  II. polrok 2016, 

schválený uznesením OZ č. 9.29/2016zo dňa 17.06.2016, predkladal  správy o kontrolnej činnosti  

priebežne obecnému zastupiteľstvu.  

Pripomienky zo strany prítomných k správe neboli. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 

Raková za rok 2016. 
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Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, p. Broš František 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

   Materiál, ktorý bol predmetom rokovania OZ v zmysle pozvánky, bol prerokovaný. 

       Mgr. Strýček Miroslav  preds. NK spracoval prijaté uznesenia  z tohto rokovania obecného 

zastupiteľstva.  

 

                       O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.  

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie číslo: 

 

14.1 – 14.23/2017 
uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice. 

 

10.Záver 

        Mgr. Anton Heglas, starosta obce poďakoval za účasť,  pozornosť, ich podnety do diskusie. 

Tak ako bolo počas zasadania dohodnuté, začiatkom mesiaca máj sa uskutoční mimoriadne 

rokovanie obecného zastupiteľstva k dostavbe telocvične. Zasadanie OZ o 16.30 hod. ukončil.  

       

                                                                 *** 
 

 

Zapísala: Mária Chovancová, zamest. OcÚ 

 

 

 

 

Mgr. Janka Čičová                                                                 Mgr. Anton Heglas 

Prednostka OcÚ                                                                      starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Turoň                                                                         p. Jaroslav Petrák 

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 10. marca 2017, uznesenia č. 14.1 - 14.23/2017 

 

 
 

 

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 

 

14.1 Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková 

14.2  Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 10.3.2017 

14.3 Správu z preverenia veci šikanovania detí v ZŚ M.Mravca, Raková 950 na podnet 

p.Krištofikovej 

14.4 Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách 

14.5 Správu o činnosti a hospodárení CVČ za rok 2016 

14.6 Informáciu o stave pripravenosti 50. ročníka Palárikovej Rakovej 

14.7 Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Raková, článok 20, bod 1 a v zmysle uznesenia OZ č. 12.38/2016 

zo dňa 9.12.2016 

14.8 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Raková za rok 2016 

 

B/    S C H V A Ľ U J E 

 

14.9 Komunitný plán sociálnych služieb Obce Raková na roky 2017-2021 

14.10 Udelenie ocenení pri príležitosti 50. výročia Palárikovej Rakovej: 

c) Cena obce Raková pre Mesto Čadca 

                              za spoluprácu a významný prínos pri organizovaní divadelného festivalu  

                              Palárikova Raková  

d) Cena obce Raková pre Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 
            za spoluprácu a významný prínos pri organizovaní divadelného festivalu  

            Palárikova Raková  
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14.11 Rozpočtové opatrenie obce č.1/2017 

 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 2 642 146,00 88 419,00 2 730 565,00 

Bežné príjmy RO 68 500,00 0,00 68 500,00 

Bežné príjmy spolu 2 710 646,00 88 419,00 2 799 065,00 

Kapitálové príjmy s 2 000,00 0,00 2 000,00 

Finančné operácie 90 950,00 0,00 90 950,00 

SPOLU 2 803 596,00 88 419,00 2 892 015,00 

        

Bežné výdavky 1 194 960,00 26 012,00 1 220 972,00 

Bežné výdavky RO 1 261 942,00 0,00 1 261 942,00 

Bežné výdavky spolu 2 456 902,00 26 012,00 2 482 914,00 

Kapitálové výdavky 140 000,00 0,00 140 000,00 

Finančné operácie 203 634,00 0,00 203 634,00 

SPOLU 2 800 536,00 26 012,00 2 826 548,00 

Hospodárenie obce 3 060,00 

 

65 467,00 

 

 

14.12 Stav majetku k 31.12.2016 nasledovne: 

 
 

1/ Majetok v evidencií obce  Obstarávacia cena spolu 

Budovy 5 794 306,03 € 

Stavby 5 703 845,57 € 

Inventár, stroje, zariadenia 425 328,83 € 

Dopravné prostriedky 608 101,95 € 

Hmotný investičný majetok  54 904,39 € 

Nehmotný investičný majetok 53 281,74 € 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 21 132,90 € 

Pozemky 350 684,08 € 

Finančné investície 896 057,23 € 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 13 907 642,72 € 

Drobný hmotný majetok neodpisovaný 247 535,78 € 

Stav majetku 14 155 178,50 € 
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2/ Majetok v evidencií rozpočtových organizácii a príspevkovej organizácie a CZŠ  / majetok 

neodpisovaný/ 

Popis 

Drobný hmotný a 

nehmotný majetok OTE 

Základná škola M. Mravca 213 658,17 €  0,00 

Základná škola M Mravca - školská jedáleň 36 924,97 € 518,68 € 

Centrum voľného času Raková 41 478,79 € 0,00 € 

Materská škola Fojstvo 86 575,19 € 2 174,80 € 

Materská škola Fojstvo - školská jedáleň 11 803,78 € 588,86 € 

Materská škola Korcháň 25 218,08 € 722,87 € 

Materská škola Korcháň - školská jedáleň 5 973,50 € 0,00 € 

Organizácia pre kultúru a verejné služby 23 958,22 € 0,00 € 

Cirkevná základná škola  J. Palárika 0,00 € 0,00 € 

 

14.13 Vyradenie a presun majetku nasledovne 
a/ Návrh na vyradenie majetku v evidencií obce 

Popis Vyradenie v  € Presun vyradenie Presun  prírastok 

Obecný úrad       

Dopravné prostriedky 15 647,51   

Drobný hmotný majetok 4 303,06     

        

KD, pošta, knižnica    

Drobný hmotný majetok 130,50   

    

Reštaurácia – prízemie č. 140    

Drobný hmotný majetok 4,98   

    

Hasičská zbrojnica       

Drobný hmotný majetok 1 469,78     

       

Pekáreň – BaBAD    

Stavby 391,69   

Drobný hmotný majetok 165,97   

    

Zberný dvor – cleanex    

Drobný hmotný majetok  442,44  

    

Zberný dvor  - v majetku OU    

Dopravné prostriedky 49 515,13   

Drobný hmotný majetok 4 448,92 18 551,85  

    

Obec Raková      

Stavby  280 530,09     

Pozemky 35,73   

Drobný hmotný majetok 1 756,06   



Areál zdravia      

Drobný hmotný majetok 1 062,21    

       

SPOLU 359 461,63 18 994,29 0,00 

 
b/ Návrh na vyradenie majetku v evidencií rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

Popis 

Drobný 

majetok - 

vyradenie 

OTE - 

vyradenie 

 

Presun 

 

Spolu vyradenie 

Základná škola M. Mravca 322,97   

1 817,52 Základná škola M. Mravca - školská jedáleň 1 494,55   

Centrum voľného času Raková 3 449,20   3 449,20 

Materská škola Fojstvo 4 824,82   

5 275,50 Materská škola Fojstvo – školská jedáleň 302,28 148,40  

Materská škola Korcháň 899,99 31,86  

1 698,97 Materská škola Korcháň – školská jedáleň 767,12   

OKVS – stredisko služieb 42,48  

+18 551,85 

+ 442,44 
 

42,48 

SPOLU  12 103,41  180,26 18 994,29 12 283,67 

 
 

14.14 Zostatky na účtoch k 31.12.2016 nasledovne: 

 

OBEC RAKOVÁ - účty KZ k 31.12.2016 

Zásoby     109,14 € 

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS - aktíva  104,01 € 

Krátkodobé pohľadávky  35 441,52 € 

Finančné účty   234 570,28 € 

Časové rozlíšenie 7 286,36 € 

Výsledok hospodárenia 4 100 141,40  € 

 

Rezervy   2 160,00 € 

Krátkodobé záväzky   109 190,51 € 

Dlhodobé záväzky   613 909,86 € 

Bankové úvery   810 358,34 € 

Časové rozlíšenie   3 099 345,20 € 

 

           Nedokončené investície – účet 042 – stav k 31.12.2016 vo výške  839 671,38 €. 
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Organizácie v obci: 

Účty   

 

  

OKVS 

Raková - 

KZ k 

31.12.2016 

CVČ 

Raková - 

KZ k 

31.12.2016 

ZŠ 

M.Mravca  

- KZ k 

31.12.2016 

MŠ 

Fojstvo - 

KZ k 

31.12.2016 

MŠ 

Korchaň - 

KZ k 

31.12.2016 

Skicentrum 

Korchaň 

KZ k 

31.12.2016 

Zásoby   
 

  3 371,79 € 0,00 € 4 039,19 € 972,72 € 366,65 € 0,00 € 

Finančné účty 

 

  13 754,95 € 6 294,30 € 

86 601,42 

€ 23168,54 € 10 145,13 € 292,36 € 

 
Krátkodobé pohľadávky 1 024,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Časové rozlíšenie 99,59 € 285,04 € 1 421,19 € 478,75 € 67,82 € 0,00 € 

 
Ostatné fondy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16 987,00 € 

 

Výsledok hospodárenia 

- 8 289,77 

€ 344,54 € 1 421,19 € 443,37 € 67 82 € 

-16 783,43 

€  

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS - 

pasíva 

 

 

0,00 € 8,27 € 57,57 € 17,12 € 21,05 € 0,00 € 

Krátkodobé 

záväzky 

 

  25 607,46 € 6 059,99 € 

88 253,27 

€ 23 446,51 € 10 393,71 € 88,79 € 

Dlhodobé 

záväzky 

 
  933 14 € 

166,54 € 2 329,77 € 713,01 € 97,02 € 0,00 € 

Bankové úvery 
 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 € 

 

 

14.15 Udelenie ocenení nasledovne: 

a) „Cena Obce Raková“ pre Ľudovíta Kováčika  
za dlhoročnú prácu pre Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej  

 

b) „Cena starostu obce Raková“ pre Ladislava Čišeckého  
za dlhoročnú prácu pre Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej 

 

c) „Cena starostu obce Raková“ pre Antona Kapusniaka  
za dlhoročnú prácu pre Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej 

 

d) „Cena Obce Raková – in memoriam“ pre Ladislava Heglasa 
za dlhoročnú prácu pre Dobrovoľný hasičský zbor v Rakovej 

 

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

v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

               v prospech : Ing. Marián Stranovský, Raková 838 časť pozemku: -z pôvodnej    

               parcele CKN č.206/1-zastavané plochy a nádvoria, novovytvorená parcela  

               podľa GP:  - parcela CKN 206/4 o výmere  79 m2  

-  parcela CKN 206/5 o výmere  28 m2  

               za cenu   5 €/m2, vrátane nákladov  na GP, ktorá  je vo vlastníctve obce  Raková  

                LV1801. 
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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. Oddelené časti  

                       pozemkov sú súčasťou komunikácie CKN 206/1 a žiadateľ tieto časti pozemkov  

                       o výmere  79 m2 a 28 m2 užíva ako súčasť záhrady k parcele CKN 73 a prístup 

                k rodinnému domu 838. Obec tieto časti pozemkov nevyužíva. 
 

Hlasovanie: Za: Proti: Zdržal sa: 

Prítomní: 12             12                0                      0 

 

14.17 Obecné zastupiteľstvo v Rakovej 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: 

              v prospech:  Lucia Tretinová a Marián Tretina , Raková 1030 

              časť pozemku (pozemok, kt. je oplotený):- novovytvorená parcela, ktorá bude  

              geometrickým plánom odčlenená od parcely CKN 1409/1-zastavané plochy a  

               nádvoria o výmere 12 m2,za cenu 15 €/ m2. 

                      Pozemok je vo vlastníctve obce,  LV 1835. 

                     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 §9 a ods.8 písm.e/ - výnimočný postup,  

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

                časť pozemku je súčasťou záhrady pozemku pri RD 1030.  Obec predmetnú časť  

                 pozemku nevyužíva. 
 

Hlasovanie: Za: Proti: Zdržal sa: 

Prítomní: 12             12                 0                  0 

 

14.18 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: 

               v prospech : Jozef Olešňaník, Raková 1097 

               časť pozemku: CKN č. 9574/82 – ttp,  o výmere  122 m2 

                 za cenu 10 €/m2, ktorá  je vo vlastníctve obce Raková LV 1835  
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 susedí s pozemkom 

žiadateľa a môže byť súčasťou  záhrady a vstupu, ktorý je potrebný odčleniť GP.  Obec 

pozemok nevyužíva, s prihliadnutím na vecné bremeno  a využiteľnosť pozemku. 
 

Hlasovanie: Za: Proti: Zdržal sa: 

Prítomní: 12             12                 0                 0  
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14.19 Jednorázovu dávku v hmotnej núdzi vo výške 594 € Danielovi Mravcovi,     

     Raková 1399 pre brata Dominika Mravca, ktorého má po smrti otca zvereného  

     do osobnej starostlivosti. 

14.20 Opätovne prerokovanie žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej  

     výpomoci v komisii sociálno-zdravotnej občanov: 

     1/ Chabrečková Andrea, Raková 1311 

                 2/ Gilaniková Ľudmila, Raková 1027 

                 3/ Gilaniková Anna, Raková 1027 

                 4/ Gilanik František, Raková 1027 

                 Návrhy predložiť na najbližšie zasadanie OZ. 

 

C/    N E S C H V A Ľ U J E 

 

14.21 Žiadosť p. Zvercovej Jany, Raková 1027 o vyplatenie prenájmu z parciel za 3 roky  

       spätne. 

 

        D/    U K L A D Á 

 

14.22 Prednostke OcÚ pripraviť podklady na prenájom časti pozemku U Matuška, parcela 

KN-C 1409/1, pre žiadateľov – p. Buček ml., p. Šuška, p. Tretinová a tieto predložiť 

na najbližšie zasadanie OZ. 

Zodp.: Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ                                    Termín: jún 2017 

14.23 Prednostke OcÚ preložiť obecnému zastupiteľstvu na nasledujúce, prip. 

mimoriadne zasadanie OZ, rozpočet na dokončenie stavby telocvične a ponuky na 

obstaranie úveru na dofinancovanie dostavby telocvične podľa predloženého 

materiálu. 

              Zodp.: Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ                                     

 

x.x.x 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Anton Heglas 

                                                                                                         starosta obce: 

 

 

 

 

Ing. Ján Turoň                                                                         p. Jaroslav Petrák 

I. overovateľ:                                                                            II. overovateľ: 
 

 

 

7 



 

 

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  10.3.2017 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 10.3.2017 

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

obecného zastupiteľstva 

- Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

- Správa  z preverenia veci šikanovania detí v ZŠ M. Mravca, Raková 950  

- Prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 

- Návrh na financovanie dostavby telocvične 

- 2 návrhy vypracovanej štúdie na výstavbu RD Fojstvo 

- Výpočet ceny za vypracovanie územného plánu zóny U Tutky 

4. Správa o činnosti a hospodárení CVČ za rok 2016 

5. Komunitný plán sociálnych služieb Obce  Raková na roky 2017-2021 

6. Informácia o stave pripravenosti 50. ročníka Palárikovej Rakovej 

7. Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2017 

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2016 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami 

Obce Raková v zmysle uznesenia 12.38/2016 zo dňa 9.12.2016 

8. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2016 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra k 25.11.2016 

10. Materiál do bodu rôzne 

11. Uznesenia spracované návrhovou komisiou  v pracovnej podobe  

 

 

 


