
O B E C    R A K O V Á 

 

 
 Číslo:10/2016                                                  V Rakovej, dňa 13.7.2016 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.7.2016   

o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu  v Rakovej 
 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                František Broš  

Mgr. Milan Bukovan 

Anna Dolná 

Ing. Martin Golis 

Mgr. Miroslava Grušpierová 

Mgr. Janka Hnidková 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Jaroslav Petrák 

Miroslav Strýček 

Marian Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková 

    

Ospravedlnení poslanci:                                Ing. Ján Turoň 

    
                                                                                     

          

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo v Rakovej bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci  

obecného zastupiteľstva  boli  písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 13 poslancov obecného 

zastupiteľstva  je prítomných 12 poslancov, teda zasadanie obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.2 Zákona 

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení uznášania schopné.  

 
Za overovateľov zápisnice menuje: 

 
1.  Mgr. Viera Urbaníková                                                                      2.  Mgr. Milan Bukovam 

 

 

P R O G R A M:  

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

2. Prerokovanie žiadosti o NFP „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Raková – 

Materská škola Korcháň č. 1070“ 

3. Záver 

 

 

 



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

    Mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. 

o obecnom zriadení otvoril a viedol starosta obce,  Mgr. Anton Heglas. 

Poverená zapisovaním: Chovancová Mária, zamest.OcÚ 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/ Mgr. Viera Urbaníková, posl. OZ 

                                                               2/ Mgr. Milan Bukovan, posl. OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

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

                            

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

                                                       2/ Ing. Mareček Miroslav, zástup. starostu 

 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Ján Turoň) 

Za:                Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan,  Broš František 

                     Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček,  

                     Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis, Anna Dolná, 

                     JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Miroslava Grušpierová                                             12 

Proti:                                   0 

Zdržal sa:                                                                                                                                          0                                                                                                                                                                                                                                                                             

Prítomných :                                 12 

Návrh bol prijatý. 

 

 

2. Prerokovanie žiadosti o NFP „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci 

Raková – Materská škola Korcháň č. 1070“ 

 

       K bodu informoval Mgr. Anton Heglas, starosta obce. Už na minulom zasadaní OZ 

informoval prítomných, že bude potrebné zvolať mimoriadne zasadanie OZ, nakoľko nebola 

jasná výška projektu a ďalšie náležitosti potrebné pre schválenie. Materiál je rozsiahly, snažil sa 

dokumentáciu poslancom zaslať, ale zlyhalo to na veľkosti súboru. Prítomným bola predložená 

predkladacia správa spolu s návrhom na uznesenie. Dňa 7. decembra 2015 vyhlásila Slovenská 

inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako 

riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia Výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním: Zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov, Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritná os: 4 Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch , Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby 

energie pri prevádzke verejných budov, Operačný program: Operačný program Kvalita životného 

prostredia. Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej spôsobilosti 

žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa 

stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP, spolu 

s prípadnou celkovou výškou neoprávnených výdavkov identifikovaných na základe zníženia 

výšky celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie. 

Predpokladané náklady projektu sú 172.969,09 s DPH. Výška spolufinancovania zo zdrojov 

prijímateľa  je 5 %.  
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Pre informáciu projekt sa bude podávať do konca mesiaca júl 2016. Ak OZ schváli tento projekt, 

realizácia je možná až v budúcom roku – v letných mesiacoch. Veľa prác bude prebiehať aj vo 

vnútri objektu. K dispozícii bol daný projekt k nahliadnutiu. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ  - v minulosti bolo aj stanovisko hlavného kontrolóra, čo je 

dôležité. Považuje informáciu za nepostačujúcu. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – materiál mu bol doručený deň pred OZ. Niekedy si situácia 

vyžaduje rýchle riešenia, snažil sa materiál odoslať – neprešiel vzhľadom na veľkosť. Môže to 

skúsiť opätovne odoslať cez úschovňu a pod. Riadiaci program mení podmienky, prerábali sa 

projekty a predkladá sa posledná verzia. Venovalo sa tomu veľa času tak, aby sa to všetko 

postíhalo. Záleží na nich, či chcú o tom rokovať alebo nie. Na projekte pracovalo viacero 

projektantov, ktorí to spracovali a v tejto podobe sa predkladá. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ  - informoval sa či boli uhradené FP v súvislosti 

s projektom na osvetlenie, aby nedošlo k tomuto aj u tohoto projektu. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – informoval, že zatiaľ neboli uhradené FP, a nedostali ich ani 

iné obce. Je na rozhodnutí OZ či sa do daného projektu ide alebo nie. OZ schvaľuje najskôr 

podanie žiadosti a následne na to, v prípade úspešnosti, majú právo rozhodnúť, v prípade zmeny 

podmienok, či chcú projekt realizovať. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – čo sa týka FP, smerom na poslanca JUDr. Mariaka uviedol, že 

je podpísaná zmluva, je záväzok štátu a aká je istejšia pohľadávka ako pohľadávka štátu. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – u verejného osvetlenia je skôr problém oprávnených osôb, 

ktoré môžu zabezpečiť technické merania. A tento problém nemá len naša obec, vo všeobecnosti 

vie, že ani jedná obec nemá preplatené tieto financie. Na základe informácie projektovej 

manažérky, financie by mali byť uvoľňované koncom augusta. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – zaujíma ho, či boli posudzované tieto náklady z hľadiska 

oprávnenosti. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – všetky tieto náklady – robila to spoločnosť, ktorá podávala už 

viaceré projekty, spoločnosť, ktorá má skúseností.  Všetky tieto výdavky, predložené v tejto 

forme, považujeme za oprávnené. V súčasnosti sú agentúry zazmluvnené tak, že je ich záujmom, 

aby projekt bol úspešný. Neuhrádza sa im naraz finančná čiastka, ale na dve časti – druhá po 

úspešnosti.  

 

Rokovanie bolo prerušené diskusiou bez zápisu, potrebný čas na nahliadnutie projektu a ďalších 

náležitosti. 

 

Z diskusie vyšiel ešte ďalší návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

                Právo rozhodnúť o realizácii projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných  

                budov v obci Raková – Materská škola Korcháň č. 1070“ nad hodnotu 

                spolufinancovania 8 648,45 Eur, t.j.5 % po schválení žiadosti o NFP. 

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Ján Turoň) 

Za:                Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan,  Broš František 

                     Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček,  

                     Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis, Anna Dolná, 

                     JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Miroslava Grušpierová                                             12 

Proti:                                   0 

Zdržal sa:                                                                                                                                          0                                                                                                                                                                                                                                                                             

Prítomných :                                 12 

Návrh bol prijatý. 
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Obecné zastupiteľstvo  následne hlasovalo o pôvodne predloženom návrhu na uznesenie: OZ 

schvaľuje: 

                  a)Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy  

                   na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita  

                   životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 7. decembra 2015,  

                   Kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne  

                   nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,  

                   Špecifický cieľ:  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov,  

                   na realizáciu projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci  

                   Raková – Materská škola Korcháň č. 1070, ktorý bude realizovaný Obcou  

                   Raková. 

                b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

     c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného  

                    projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP  

                    v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5 % , čo predstavuje  

                    sumu  8 648,45  Eur. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Ján Turoň) 

Za:                Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan,  Broš František 

                     Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček,  

                     Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis, Anna Dolná, 

                     JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Miroslava Grušpierová                                             12 

Proti:                                   0 

Zdržal sa:                                                                                                                                          0                                                                                                                                                                                                                                                                             

Prítomných :                                 12 

Návrh bol prijatý. 

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenie 

10.1 -  10.2/2016 
          Uznesenie je súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

3. Z á v e r       
 

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

a mimoriadne zasadanie OZ ukončil o 17:30 hod.   

 

*** 
 

Zapísala: Mária Chovancová, zamest.OcÚ 

 

 

                  Mgr. Anton Heglas 

                                                                     starosta obce: 

 

 

Mgr. Viera Urbaníková                                                         Mgr. Milan Bukovan                                                               

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 13. júla 2016, uznesenia č. 10.1 – 10.2/2016 

 

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

 

A/    S C H V A Ľ U J E 

 

       10.1  Právo rozhodnúť o realizácii projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejných  

                budov v obci Raková – Materská škola Korcháň č. 1070“ nad hodnotu 

                spolufinancovania 8 648,45 Eur, t.j.5 % po schválení žiadosti o NFP. 

 

       10.2 a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy  

                   na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu Kvalita  

                   životného prostredia 2014-2020, vyhlásenej 7. decembra 2015,  

                   Kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6, Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne  

                   nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,  

                   Špecifický cieľ:  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov,  

                   na realizáciu projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci  

                   Raková – Materská škola Korcháň č. 1070, ktorý bude realizovaný Obcou  

                   Raková. 

 

                b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

     c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného  

                    projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP  

                    v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 5 % , čo predstavuje  

                    sumu  8 648,45  Eur. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

                  Mgr. Anton Heglas 

                                                                     starosta obce: 

 

 

Mgr. Viera Urbaníková                                                         Mgr. Milan Bukovan                                                               

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 
 

 



 

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  13.7.2016 

 

 

 

1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 13.7.2016 

3. Materiál k príprave projektu   

 

 

 


