OBEC

RAKOVÁ

Číslo: 2/2019

V Rakovej, dňa 29.3.2019

ZÁPISNICA

napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 29.3.2019
na Obecnom úrade v Rakovej
P r í t o m n í:
Poslanci obecného zastupiteľstva:
Mgr. Milan Bukovan
PharmDr. Patrik Bukovan
Jozef Čišecký
Ing. Martin Golis
Mgr. Janka Hnidková
Ing. Tibor Kajánek
Ing. Margita Kučáková
Ing. Miroslav Mareček
JUDr. Miroslav Mariak
Jaroslav Petrák
Miroslav Strýček
Marian Šuška
Mgr. Viera Urbaníková
Ospravedlnení poslanci:
Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci Obecného
zastupiteľstva boli písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 13 poslancov Obecného
zastupiteľstva je prítomných 13 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.1 Zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení uznášaniaschopne.
Za overovateľov zápisnice menuje:
1. Marian Šuška
2. Ing. Tibor Kajánek
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
3. Informácia o poverení zástupcu starostu
4. Návrh na schválenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnej miestnosti pre volebné obdobie 2018-2022
5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Raková
6. Informácia o činnosti a finančnom zabezpečení CVČ za rok 2018 a plán na rok 2019
7. Správa o činnosti OKVS za rok 2018
8. Informácia o činnosti škôl a školských zariadení v obci Raková a o ich finančnom zabezpečení za
školský rok 2017/2018 a zabezpečenie na školský rok 2018/2019
9.
Informácia o stave pripravenosti 52. ročníka Palárikovej Rakovej
10. Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady na rok 2019
11. Návrh Dodatku č.1 k VZN Obce Raková č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Návrh VZN Obce Raková č. 1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách v obci Raková Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Raková a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Zásady poskytovania niektorých služieb Obcou Raková a krátkodobého nájmu majetku Obce Raková
Hlavné úlohy obce Raková na rok 2019
Dotácie obce Raková na rok 2019
Rozpočtové opatrenie obce č.1/2019
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Obce Raková
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Raková k 31.12.2018
Plán činnosti komisií pri OZ na rok 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Rôzne
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. Zápisnica sa nevyhotovuje
podrobným prepisom zo zvukového nosiča.
Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zamest. OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/Marian Šuška, poslanec OZ
2/Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ
Návrh na zloženie komisie:
Voľba návrhovej komisie:
1/ Strýček Miroslav, predseda NK
2/ Petrák Jaroslav, člen NK
Pracovné predsedníctvo:
1/ Mgr. Anton Heglas, starosta obce
2/ Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu
3/ Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ
1. Schválenie programu zasadania obecného zastupiteľstva
Návrhy na zmenu programu zo strany prítomných neboli a OZ schválilo program v zmysle
pozvánky.
Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková)
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček
Marian Šuška
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
10
Návrh bol prijatý
Mgr. Anton Heglas, starosta obce so súhlasom prítomných poslancov udelil slovo najskôr
zástupcom za Slovak Telecom a.s. Žilina a následne občanom, ktorí sa rokovania OZ zúčastnili.
Michal Rešutík, zástupca Slovak Telecom, a.s., predstavil za pomoci dataprojektu zámer, ktorý
majú záujem v obci realizovať. Zároveň poďakoval starostovi, že našiel čas a priestor, aby mohli
zámer prezentovať. Obec Raková bola vybraná medzi obce, kde majú záujem budovať optickú
sieť, jedná sa o najnovšiu technológiu pripojenia na internet. Týmto plnia záväzok voči štátu, kde
je požiadavka digitalizácie miest a obcí, tzn. aby každá domácnosť mala možnosť pripojenia
internetu, prípadne aj iných nadštandardných služieb. Aby boli požiadavky uspokojené, je toto
možné len prostredníctvom optickej siete, kde je na to dostatočná rýchlosť. Ozrejmil, čo všetko
ich zámer prinesie pre obec aj do budúcnosti. Ich snahou je zasiahnuť čo najväčšie územie obce,
poskytnúť možnosť pripojenia čo najviac obyvateľom. Čo sa týka finančných prostriedkov, tieto
sú rezervované na projekčnú činnosť, samotnú realizáciu a aj návrat jednotlivých plôch do
pôvodného stavu. Predstavil ukážku samotnej realizácie po technickej stránke.
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Miroslava Boháčiková, obchodná zástupkyňa Slovak Telecom,a.s. doplnila, že boli uvoľnené
finančné prostriedky pre obce. Doteraz sa riešila Čadca a veľké sídliska, bola by rada, ak by čo
najviac obyvateľov obce mohli využívať ich služby, nakoľko zo strany zákazníkov je záujem
o využívaní lepších služieb za tie isté ceny ako platia. Čo sa týka časti Korcháň vie, že je so
signálom problém, tento zámer by sa postupne rozšíril aj to tejto lokality.
Michal Rešutík, zástupca Slovak Telecom, a.s., - momentálne majú nesúhlasné stanovisko
z obce, z dôvodu spätných úprav chodníkov. Slovak Telecom poskytuje na spätnú úpravu
trojročnú záruku. Ak dôjde k nejakému prepadu, alebo k znehodnoteniu chodníka z dôvodu ich
práce, je možnosť reklamácie a následne opravy. Po vybudovaní hlavnej časti obce, nič nebráni
tomu pokračovať v investícii do budúcna ďalej a rozširovať aj do ďalších častí. Do budúcna sa
bude budovať aj 5G technológia, ktorej základom bude, aby bola vybudovaná optická sieť.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – požiadal o informáciu či bude, alebo bola vykonávaná
pasportizácia dotknutých území, predtým než zasiahnu do chodníkov a pod. Ďalej sa dotazoval
ako prebieha spätné odovzdávanie dotknutých časti ich zásahom.
Michal Rešutík, zástupca Slovak Telecom, a.s., -majú zmapované územie v rámci projektu, boli
naprojektované trasy. Čo sa týka samotnej výstavby, prace sú zabezpečené prostredníctvom
dodávateľských firiem. Nevie o tom, žeby bola súčasťou pasportizácia. Majú kamerové záznamy
pri projekčnej činnosti aký je stav a následne sa to rieši s dodávateľom. Zdôraznil, že či už pri
realizácii alebo poskytovaní služieb, snažia sa zachovať tzv. „dobré meno“. Telekom je značka,
ktorá funguje niekoľko rokov. Čo sa týka odovzdania dotknutých častí, toto je otázka na ich
výstavbu, nevie na toto odpovedať, avšak môže túto informáciu doplniť dodatočne.
Miroslav Strýček, poslanec OZ – 3 roky záruka, zdá sa mu dosť krátka doba, komunikácie
praskajú až po určitom čase po zásahu, nevie do akej hĺbky sa optické vlákna ukladajú.
Michal Rešutík, zástupca Slovak Telecom, a.s., ich výkopy sú nasledovné: v zelenom pasme sú
60 cm v hĺbke, v chodníku 40 cm od nášľapnej plochy, šírka výkopu 25 cm, to znamená, že ide
o úzke a plytké výkopy. Čo sa týka komunikácii, pokiaľ sa jedná o križovanie, toto riešia
podtlakom, pod komunikáciou sú viac ako 90 cm, aby sa nejakým spôsobom nenarušilo teleso
cesty. V rámci legislatívy riešia v súčasnosti územné rozhodnutie a je potrebné súhlasné
stanovisko obce. V rámci územného rozhodnutia sa jednotlivé orgány vyjadrujú k umiestneniu
a trasovaniu sietí. Čo sa týka samotnej realizácie, budú potrebovať rozkopové povolenie, kde sa
detailne dohodnú podmienky
na jednotlivé časti. Jednotlivé trasy sa prejdú detailne
s realizátorom prác. Nevylučuje a môže sa stať, že v niektorej lokalite nebude možnosť
realizácie, ponechajú rezervu a bude sa to riešiť v budúcnosti v súbehu iných prác, napr. pri
realizácii zo strany SSE a pod. Teraz majú nejaký zámer a neznamená to, že bude celý
zrealizovaný. Tento zámer chcú realizovať po dohode s obcou, aby aj obec bola spokojná. Čo sa
týka spätných úprav po realizácii, zopakoval, že na toto môže slúžiť rozkopávkové povolenie,
kde sa zapracujú podmienky, ktoré určí obec.
Ďalšie otázky zo strany prítomných neboli a starosta poďakoval zástupcovi Slovak
Telecom,a.s. za prednášku ich investičného zámeru v obci. Následne bolo udelené slovo
občanom.
Eva Harantova, občan – opakovanie požiadala o pomoc pri budovaní miestnej komunikácie k ich
RD, aspoň nejakého úseku. V minulom roku bola urobená nejaká časť a boli by radi ak by sa
pokračovalo aj v tomto roku.
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce – informoval, že po zimnom období, čo potvrdí aj riaditeľ
OKVS, sú vo veľmi zlom stave miestne komunikácie aj v iných častiach obce, kde osídlenosť je
vyššia. Nevie, akou formou sa toto finančne bude môcť zvládnuť, či už aj po náročnej údržbe
počas zimného obdobia – kalamitného stavu. Vieme, že záväzok je, ale po finančnej stránke to
bude veľmi náročne.
Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS – ozrejmil, čo bolo v tejto časti už urobené. Stará cesta
bola navezená k dvom RD (Gelačák, Čanecký), kde je prístup zabezpečený, avšak ďalej sa jedná
o úsek cca 600 – 700 metrov. Nevie, či pomôže nejakých 100 metrov, pokiaľ boli možnosti
zaviezli starú cestu.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – upozornil, že miestne komunikácie, ktoré sa robili v roku
2004 potrebujú naliehavú údržbu. Frekvencia a zaťažiteľnosť ciest je podstatne vyššia, taktiež
snehová kalamita zapríčinila zhoršenie stavu miestnych komunikácii. Vie sa o probléme, ktorý
naniesla pani Harantová a nevie povedať akým spôsobom sa bude toto riešiť, nakoľko sa
legislatíva výrazne sprísnila. Obec si nemôže dovoliť upraviť cestu tak, ako tomu bolo
v minulosti, keď to legislatíva umožňovala. Pre informáciu, obec robí kroky aj za pomoci
projektantky, aby nejakým spôsobom sa mohol využiť drobný stavebný odpad a nedošlo
k porušeniu zákonov. Musí sa zabezpečiť rozbor, mať povolenie a ďalšie náležitosti, ak by obec
chcela tento drobný stavebný odpad využiť. Je to zdĺhavý proces, žiaľ je potrebné dodržať
zákony, v prípade porušenia hrozia vysoké pokuty, ktoré si nemôžeme dovoliť. Čo sa týka ich
komunikácie, ide o veľký zásah a riešiť to nejakou čiastkou 5000 eur je nepostačujúce. Úprava
tejto komunikácie vyžaduje návoz niekoľko ton materiálu, uložiť materiál na spenenie
komunikácie, odstrániť zeminu, ktorá tam počas niekoľkých rokov vznikla poľnohospodárskou
činnosťou a pod.
Miroslav Strýček, poslanec OZ – opýtal sa p. Harantovej, či sa robilo niečo ohľadom zamerania
budúcej cesty, resp. jej vysporiadania, ako sa dohodlo v minulom volebnom období, keď boli na
zasadaní OZ s požiadavkou o úpravu MK. Sú veci, ktoré treba riešiť po zimnom období a taktiež
OKVS nemá dostatok personálu - pracovníkov.
Eva Harantova, občan – bola za geodetom, ktorý nevidí v tom problém, ale ďalej sa v tom
nekonalo.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – je názoru začať aspoň tento proces, nezamietnuť požiadavku.
Ak bude materiál, ktorý by sa dal využiť, pomôcť im aspoň nejakú časť komunikácie postupne
urobiť. Myslí tým, aby sa konalo vo veci uskladneného materiálu v zmysle platnej legislatívy,
začať proces vo veci prípadného využitia materiálu.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ - čo sa týka využitia materiálu, sú firmy ktoré vedia tento
materiál spracovať, majú oprávnenie s týmto odpadom nakladať a spätne predávajú materiál ako
zásypový pre potreby stavieb a pod. Možno stojí za úvahu riešiť túto variantu dohodou so
správcom príslušnej firmy a aká by bola cena za predrvenie tohto odpadu.
Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS – reagoval k tomu, že spolu s ďalšími nákladmi na túto
činnosť, kt. navrhuje Ing. Kajánek, posl. OZ, sa dostanú možno na cenu za materiál, ktorý by
priamo zakúpili. Apeloval na poslancov, aby si stanovili a prehodnotili, ak sa má do budúcna
niekde robiť cesta, majú nízke kapacity zamestnancov a sú časti, kde cesta sa len upravuje po
zimnom období vysypaním lopušáku a pod. Bolo by dobre zvážiť a riešiť komunikácie v
miestnych častiach, ktoré sú osídlené s viacerými RD. Pokiaľ bola možnosť, vždy sa niečo
urobilo aj na miestnej komunikácii k RD p. Harantovej. Žiaľ možnosti sú obmedzené, legislatíva
je sprísnená a nemôžu si dovoliť pokuty.
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JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – zamyslieť sa a urobiť plán rekonštrukcii komunikácii
v obci tak, aby vedeli občania či má zmysel čakať alebo čo majú robiť. Je samozrejme, že ak
majú pozemky a chcú tam stavať RD, treba im povedať priamo či bude, alebo nebude cesta. Je to
otázka na obecné zastupiteľstvo, čo sa ide robiť, spracovať plán, ktorý bude pevný.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – pre ozrejmenie, takýto plán a rozpočet bol vypracovaný
v minulých rokoch, jedna sa o vysoké finančné prostriedky a obec nemá možnosť toto
v najbližšom období poriešiť. V obci sú okrajové lokality, ktoré začínajú byť obývané a narastajú
požiadavky zo strany obyvateľov. Sú cesty, ktoré boli urobené v minulosti a už treba riešiť
opätovne ich opravu. Bola dostavaná telocvičňa, čaká nás realizácia chodníkov na Vyšnom konci
a mali by sme sa venovať rekonštrukcii ciest. Nemá význam každý rok vynakladať finančné
prostriedky na cesty po zimnom období drobnými opravami. Pri takýchto opravách dochádza
k znehodnoteniu komunikácie hneď po prívalovom daždi. Obec bude musieť podstatne viac
vyčleniť FP na miestne komunikácie. Zo strany štátu bolo prijaté viacero opatrení, ktoré musí
obec riešiť a na ktoré musí vynaložiť finančné prostriedky.
Ďalších pripomienok nebolo, občania poďakovali a opustili rokovaciu miestnosť.
Obecné zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní v zmysle pozvánky.
2. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách
K bodu informoval Mgr. Anton Heglas, starosta obce, materiál tvorí samostatnú prílohu
zápisnice. Čosa týka „Tribúny so skladom“ na futbalovom ihrisku, predmetná stavba nespĺňa
podmienky pre kolaudáciu. Bol objednaný statický posudok a budú sa musieť urobiť také
opatrenia, aby stavba tribúny bola bezpečná.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1 Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie
2. Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 29.3.2019
3. Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce
Hlasovanie:
Za:

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý
3. Informácia o poverení zástupcu
Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval, že podľa § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostu zastupuje zástupca starostu,
ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia
sľubu starostu. Zástupca starostu môže byť len poslanec. V súlade s uvedeným paragrafom
poveril Mgr. Milana Bukovana, zastupovaním starostu obce od 1. januára 2019 a uvedené dáva
obecnému zastupiteľstvu na vedomie.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie v zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Informáciu starostu o poverení
zástupcu starostu, Mgr. Milana Bukovana od 1. januára 2019
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý
4. Návrh na schválenie sobášiacich, sobášnych dní a sobášnej miestnosti pre volebné
obdobie 2018-2022
Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval k bodu. Na základe § 4 ods. 1 zákona č.
36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –
Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod,
v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným
poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné poveriť poslancov, ktorí budú vykonávať funkciu
sobášiacich a určiť sobášne dni a sobášnu miestnosť.
Pre volebné obdobie 2018-2022 sa navrhujú sobášiaci: Mgr. Milan Bukovan a Mgr. Viera
Urbaníková. V matričnom obvode Raková sa navrhuje určiť sobášna miestnosť: zasadacia
miestnosť v budove Obecného úradu Raková a určiť sobášne dni: piatok a sobota.
Pripomienky zo strany prítomných neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na
uznesenie:
1/ Obecné zastupiteľstvo prerokovalo v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine
a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov návrh na schválenie sobášiacich
a určenie sobášnych dní a sobášnej miestnosti v Matričnom obvode Raková s účinnosťou
od 01.05.2019
2/ Obecné zastupiteľstvo poveruje výkonom funkcie sobášiacich poslancov s účinnosťou
od 1.5.2019: 1.Mgr. Milan Bukovan
2.Mgr. Viera Urbaníková
3/ Obecné zastupiteľstvo určuje v Matričnom obvode Raková s účinnosťou od 1.5.2019:
sobášne dni:
piatok a sobota
sobášnu miestnosť: zasadaciu miestnosť v budove Obecného úradu v Rakovej.
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Hlasovanie:
Za:

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý
5. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Obci Raková
Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu obce informoval k bodu. Novela zákona o obecnom
zriadení priniesla zásadnú zmenu v odmeňovaní poslancov, členov komisií obecného
zastupiteľstva – neposlancov. Táto zmena spočíva v limitácii maximálnej výšky odmeny, ktorú
týmto osobám možno v priebehu kalendárneho roku poskytnúť, kým dovtedy zákon výšku
odmeny nelimitoval a ponechával ju plne na rozhodnutí obecného zastupiteľstva. Je potrebné
aktualizovať doterajšie zásady odmeňovania poslancov, z toho dôvodu sa predkladá návrh zásad
odmeňovania poslancov. Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov pri
zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie. Materiál tvorí samostatnú prílohu
zápisnice.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval o odmeňovaní zástupcu starostu. Po veľkej
novele zákona z roku 2018 sa zástupcovia starostov odmenami dostali na nízke úrovne ostatných
„bežných“ poslancov. Zástupca starostu je však stále poslancom. V praxi môžu nastať situácie,
keď zástupca starostu je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, alebo nie je
dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie. V Obci Raková zástupca starostu nie je dlhodobo
uvoľnený na výkon funkcie. S účinnosti od 1.2.2019 bola zástupcovi starostu určená mesačná
odmena vo výške 170,00 €, odmena zostala na tej istej úrovni, ako tomu bolo v minulom vol.
období, t.j. nenavyšovala sa.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhuje, tak ako bolo v minulosti, aby nezasadala
komisia viackrát do mesiaca – ošetriť toto v návrhu.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti komisii na
príslušný rok a schvaľuje sa odhadová periodicita na základe predloženého plánu. Komisie
zasadajú asi 4krát do roka na základe plánu činnosti s výnimkou prípadov, keď je potrebné niečo
riešiť.
Obecné zastupiteľstvo na základe všeobecného záujmu poslancov OZ - dopĺňa sa v čl.3/1
písm c) a d) „najviac v rozsahu 12 zasadnutí v kalendárnom roku“.
Návrh na uznesenie:
1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o odmeňovaní zástupcu starostu,
2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania v obci Raková s účinnosťou
od 1.5.2019.
úprava: dopĺňa sa v čl.3/1 c) a d) „najviac v rozsahu 12 zasadnutí v kalendárnom roku“
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Hlasovanie: (neprítomný: Ing. Miroslav Mareček)
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing.Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
12
Návrh bol prijatý
6. Informácia o činnosti a finančnom zabezpečení CVČ za rok 2018 a plán na rok 2019
PaedDr. Martina Remešová, riaditeľka CVČ informovala o jednotlivých krúžkoch, ktoré
prebiehajú a o ktoré je neustály záujem. Počas roka sa konalo 49 podujatí a počas letných
prázdnin 2018 letné tábory. Okrem iného správa obsahuje údaje o finančnom a hmotnom
zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ v r.2018 a plán na rok 2019. Podrobná správa
tvorí samostatnú prílohu zápisnice.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce poďakoval riaditeľke CVČ za činnosť v roku 2018. Je
potrebné prediskutovať tému poplatkov, pravdepodobne v mesiaci jún sa otvorí VZN, kt. sa
stanovuje výška príspevku či už školských zariadení, poplatok za krúžky. Požiadal riaditeľku
o ozrejmenie výšky poplatku v porovnaní aké majú okolité obce a mestá.
PaedDr. Martina Remešová, riaditeľka CVČ – poplatok je nízky, CVČ-Mesto Čadca má
vyšší poplatok. Poplatok u nás pri odovzdaní vzdelávacieho poukazu vychádza cca 4,50 € na
školský rok, 12,50 € keď nie je odovzdaný vzdelávací poukaz. Deti nechodia len na krúžky, CVČ
im zabezpečuje rôzne aktivity napr. knižnici. Táto téma je na diskusiu.
JUDr. Miroslav Mariak, posl. OZ – zaoberali sa tým v komisii, treba sa zamyslieť nad tým,
aby rozpočet bol dopredu nastavený a vedelo sa čo sa ide robiť na úseku kultúry a športu.
Je toho názoru, aby sa vyberali poplatky aj z dôvodu, že keď mu niekto stráži dieťa 2-3krát do
týždňa, vie že dieťa ma nejaký pohyb. Myslí si, že to nie je tak vysoká čiastka, aby rodičia
nemohli prispieť.
PaedDr. Martina Remešová, riaditeľka CVČ – krúžky majú otvorené podľa počtu detí
a záujmu. Náklady na jednotlivé krúžky sú rozdielne, sú finančne náročnejšie krúžky a iné
naopak menej.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – opýtal sa, čo v prípade, ak zvýšenie poplatkov
poplatkov prinesie nízky záujem detí na krúžky. Vyslovil názor, že možno by bolo dobré zaviesť
poplatok na krúžok, ktorý si to vyžaduje.
PaedDr. Martina Remešová, riaditeľka CVČ – spolupracujú so školami, súčasťou prihlášky
je ponuka krúžkov a koľko sa platí na daný.
Diskusia ukončená.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o činnosti a finančnom zabezpečení
CVČ za rok 2018 a plán na rok 2019.
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Hlasovanie:
Za:

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý
7. Správa o činnosti OKVS za rok 2018
Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS informoval o činnosti OKVS na úseku miestnej
kultúry, údržbe verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev, miestneho cintorína, údržby hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a najviac
času venujú zamestnanci OKVS v oblasti odvozu TKO a separovaného odpadu. Zároveň
predložil na schválenie cenník služieb OKVS Raková od 1.4.2019, ktorý je prílohou k bodu.
Cenník služieb OKVS prerokovaný a schválený v rámci bodu 14 pri prerokovaní „Sadzobníka
cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku Obce Raková“.
Pripomienky k správe neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti OKVS za rok 2018.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý
8. Informácia o činnosti škôl a školských zariadení v obci Raková a o ich finančnom
zabezpečení za školský rok 2017/2018 a zabezpečenie na školský rok 2018/2019
RNDr. Edita Brisudová, sšú predložila správu o činnosti škôl a šk. zariadení v obci
Raková a o ich finančnom zabezpečení na šk. rok 2017/2018 a zabezpečenie na šk. rok
2018/2019. Podkladom na vypracovanie správy boli jednotlivé správy o výsledkoch a
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl a školských zariadení
(ŠZ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková, ktoré riaditelia škôl a ŠZ predkladajú na
prerokovanie pedagogickej rade, na prerokovanie rade školy do 15. októbra, na schválenie
zriaďovateľovi do 31. októbra. Následne riaditelia zverejnia správy v školách a ŠZ a na svojom
webovom sídle, ak je zriadené, najneskôr do 31. decembra. Čakajú nás výberové konania či už do
základnej školy do konca júna, do MŠ Korcháň a budúci rok do MŠ Fojstvo. V súčasnosti sa
vytvára obecná školská rada, prebehli voľby z riaditeľov škôl a školských zariadení. Čaká nás
delegovanie za zriaďovateľa, doplniť zástupcov škôl a voľby v apríli. Čo sa týka poplatku CVČ,
navrhuje tento prerokovať aj na finančnej a školskej komisii.
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Navýšenie poplatku by mohlo odobrať vzdelávacie poukazy. Bolo by dobré tieto veci zvážiť
a ošetriť vo VZN. Cieľom CVČ nie je vzdelávanie ako je to u škôl, ale aby dieťa prišlo na
záujmové krúžky.
Diskusia ukončená.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o činnosti škôl a školských zariadení v obci
Raková a o ich finančnom zabezpečení za školský rok 2017/2018 a zabezpečenie na školský rok
2018/2019.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý
9. Informácia o stave pripravenosti 52. ročníka Palárikovej Rakovej
Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ podala informáciu o stave pripravenosti 52. ročníka
Palárikovej Rakovej. Palárikova Raková je najstaršia celoštátna tematická súťažná prehliadka
ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. 52.
ročník Palárikovej Rakovej - národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov
s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby sa uskutoční v dňoch 24. – 30. apríl 2019
(streda - utorok). Propozície 52. ročníka PR sú prílohou zápisnice.
Návrh na uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave pripravenosti 52. ročníka Palárikovej
Rakovej.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý
10. Plán rokovania obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2019
Mgr. Anton Heglas, starosta obce predložil na schválenie plán rokovania obecného
zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2019. Základné veci sú zahrnuté do programu a ak niečo
vyplynie počas roka, dodatočne sa zaradí do programu rokovania.
Na návrh poslanca OZ, Miroslava Strýčka, sa plán rokovania OZ dopĺňa v mesiaci jún
o bod programu: prerokovanie a schválenie návrhov ocenení obce.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán rokovania obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok
2019.
Hlasovanie: (neprítomní: Ing. Miroslav Mareček, Jaroslav Petrák)
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,
Marian Šuška
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
11
Návrh bol prijatý
11. Návrh Dodatku č.1 k VZN Obce Raková č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
K návrhu Dodatku č. 1 k VZN obce Raková č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce oboznámil Mgr. Anton Heglas.
Komunálny odpad a jeho zložky sa v podskupine a) Zložky komunálnych odpadov z triedeného
zberu dopĺňajú o nasledovné druhy odpadov: obaly z kovu, opotrebované pneumatiky. Návrh
dodatku č.1 k VZN bol zverejnený dňa 14.3.2019 na pripomienkovanie, zároveň konštatoval, že
neboli vznesené žiadne pripomienky.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Rakovej
a) p r e r o k o v a l o návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Raková
č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
b)u z n á š a s a na Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Raková
č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Hlasovanie: (neprítomný: Jaroslav Petrák)
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,
Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
12
Návrh bol prijatý
12. Návrh VZN Obce Raková č. 1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
v obci Raková
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že vzhľadom na to, že dochádza
k parkovaniu motorových vozidiel na verejných priestranstvách, príklad v zimnom období
parkovali pred obecným úradom dodávkové motorové vozidla, nákladné motorové vozidla a obec
nemá inú možnosť ako to ošetriť VZN, takto to rieši veľa obcí. Predkladá návrh VZN Obce
Raková č. 1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách, ktoré upravuje parkovanie
vozidiel. Dočasnú výnimku na základe tohto návrhu VZN môže v prípadoch hodných osobitného
zreteľa udeliť obec v zastúpení starostom obce. Návrh tohto VZN bol zverejnený dňa 14.3.2019
na pripomienkovanie, zároveň konštatoval, že neboli vznesené žiadne pripomienky.
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Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – naniesla pripomienku od občanov, týka sa to Materskej školy
Fojstvo, rodičia detí nemôžu motorovým vozidlom zastaviť pred škôlkou po dobu, kým si vyberú
dieťa.
Mgr. Anton Heglas, starosta OZ – ozrejmil pre poslancov, ktorý nepôsobili v minulom volebnom
období, že v roku 2009 pri výstavbe námestia a prerokovaní stavebného povolenia, bola zo strany
pôvodných občanov vznesená požiadavka, že budú súhlasiť s výstavbou námestia a trasovaním
miestnej komunikácie (došlo k zmene trasovaniu komunikácie) za podmienok, že nebude
povolená bežná cestná premávka. Zároveň konštatoval, že v danej časti nie je priestor, aby sa
mohli bezpečne motorové vozidla otočiť. Ak by bol priestor ďalej širší, mohla by cesta
pokračovať jednosmerne s výjazdom na št. cestu, ktorá vedie smerom na Zákopčie.
Väčšina poslancov OZ sa zhodla, že sú parkovné miesta či už pri CZŠ alebo obecnom úrade
a z hľadiska bezpečnosti nie je vhodné, aby motorové vozidla vchádzali až k materskej škole.
Ing. Miroslav Mareček, posl. OZ – uviedol, že skôr by bolo potrebné riešiť parkovanie v miestnej
časti U Gala pri materskej škole. Nie je tam priestor, je to v zákrute a motorové vozidla
prechádzajú do protismeru, nie je to bezpečné v tomto úseku.
Ďalšie pripomienky neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej
a)p r e r o k o v a l o návrh VZN Obce Raková č.1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných
priestranstvách v obci Raková.
b)u z n á š a s a na VZN Obce Raková č.1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných
priestranstvách v obci Raková.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
13. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Raková a s majetkom štátu, ktorý
obec užíva
Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ oboznámila k zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Raková a s majetkom štátu, ktorý obec užíva. Zásady sa nevzťahujú na
finančné prostriedky obce, hospodárenie ktorých sa riadi schváleným rozpočtom obce a
pravidlami finančného hospodárenia obce a na nakladanie s majetkom obce, ktoré upravujú
osobitné predpisy, zákon NRSR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov. Upravujú nadobúdanie vecí do vlastníctva obce a prevody
vlastníctva obecného majetku, postup prenechávania majetku do užívania alebo do nájmu, práva
a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce, nakladanie s cennými
papiermi, hospodárenie s majetkom obce a ďalšie. Materiál tvorí samostatnú prílohu zápisnice.
Diskusia:
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ - požiadala o informáciu aká je výška nájomného v obci.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – nájomné sa pohybuje okolo 13 €/m2a rok, výška u lekárov je
nižšia, 9€/m2a rok. Na základe obchodno-verejnej súťaže môže byť vyššia, napr.23€/m2a rok.
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Ing. Martin Golis, poslanec OZ – doplnil, že v minulom období sa nájomné za nebytové priestory
prehodnotilo a vzhľadom na veľké rozdiely sa výška nájomného upravila do tzv. dvoch úrovni.
Jedna bola lekári, verejnoprospešné služby a druhá úroveň komerčné využitie nebyt. priestorov.
Iná sadzba sa uplatňuje pri nájomných bytoch.
Ďalších pripomienok nebolo a Mgr. Anton Heglas, starosta obe dal hlasovať o návrhu na
uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raková
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
14. Zásady poskytovania niektorých služieb Obcou Raková a krátkodobého nájmu majetku
Obce Raková
Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval, že v rámci bodu by sa doplnil návrh, ktorý
predložil riaditeľ OKVS pri správe o činnosti OKVS, t.j. doplnenie sadzobníka o cenník služieb
OKVS. Na obecnej rade bola rozdiskutovaná téma komerčných oznamov. Vzhľadom na viaceré
telefonické a osobné sťažnosti občanov, ktorí pracujú v noci a odvysielané relácie ich rušia,
navrhuje sa odvysielať relácia jedenkrát v poobedňajších hodinách a zvýšiť poplatok za
komerčné oznamy na 15 €. Taktiež poskytovanie komerčných oznamov pre tých, ktorí využívajú
mobilnú aplikáciu obce. Ďalšie úpravy sú v navýšení za prenájom priestorov v kultúrnom dome
a za upratovanie, kt. hlavne v zimnom období je nedostatočný. Materiál je prílohou zápisnice.
PharmDr. Patrik Bukovan, posl. OZ – navrhuje zvážiť hlásenia v miestnom rozhlase, vyhlásenie
len v poobedňajších hodinách a jedenkrát cez deň.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – vyslovil názor, že stačí vyhlásiť reláciu v miestnom
rozhlase jedenkrát, zároveň navrhuje prejsť jednotlivé miestne časti ako je natočený miestny
rozhlas.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje Sadzobník cien za služby poskytované obcou a za
krátkodobý nájom majetku Obce Raková.
Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Miroslav Mariak)
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
12
Návrh bol prijatý.
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15. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2019
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil k bodu. Činnosť a úlohy obce v roku 2019 sa
budú riadiť zákonnými predpismi Slovenskej republiky v rozsahu originálnych kompetencií a
preneseného výkonu štátnej správy. Rozvojové projekty obce budú plnené v súlade Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Raková na roky 2015 – 2025. Hlavnou úlohou obce
Raková v roku 2019 bude v oblasti kultúry, zorganizovanie jubilejného 52. ročníka Palárikovej
Rakovej. Hlavnou investičnou akciou obce Raková na rok 2019 bude začatie prác na rozšírení
chodníkov popri ceste II/487 vyšný koniec. Ostatné investície do rozvoja obce sú závislé od
finančných prostriedkov. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2019 tvoria samostatnú prílohu
zápisnice.
Marian Šuška, poslanec OZ - požiadal o informáciu čoho sa týka rekonštrukcia verejného
osvetlenia 30 000 €.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - týka sa oblasti, kde sa nebude robiť rekonštrukcia
v najbližšom období, obec má túto informáciu od SSE a nemôžeme čakať. Je potrebná výmena
vodičov rozvodov verejného osvetlenia, sú to len materiálové výdavky.
Miroslav Strýček, posl. OZ – v rámci rozšírenia chodníkov I. etapa na VK tento rok, ale ak by sa
robila rekonštrukcia mosta a 2. etapa by bola obmedzená na realizáciu, navrhol doprojektovať 2
úseky chodníkov na nižnom konci (U Sihelníka a okolo byv. Okrasa). Čo sa týka osvetlenia
a rozhlasu, nevie či v rámci OKVS bude možné stíhať všetko. Čo sa týka hasičov, kde sa
realizujú práce v budove požiarnej zbrojnice, vyslovil názor, že sa robí nesystematický a nejde sa
podľa požiadaviek a potrieb hasičov. Tieto veci prediskutovať a robiť účelne.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - reagoval, že nedoporučuje investovať do PD chodníkov na
nižnom konci, miestne komunikácie sú v zlom stave, treba počkať. Čo sa týka rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice, musia sa dodržať určité stavebné náležitosti v rámci projektu, pozerať aj na
rozpočet. Pre neho je dôležité, aby bol DHZ pripravený na zásah, ostatné veci, ktoré sa riešili
v rámci rekonštrukcie je dobrovoľná činnosť.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – zvážiť skôr vybudovanie chodníka od autobusovej
zástavky pri žel. stanici k nákupnému stredisku, tento úsek je nebezpečný. Tento úsek
vybudovať, ak by sa nemohlo pokračovať na VK. Predaj zmrzliny – nebezpečný úsek, navrhuje
vyzvať vlastníka na rozšírenie parkoviska.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - myslel aj na tento úsek, ale nie je to jednoduché v tejto časti,
musí sa to technicky doriešiť a skôr vidí riešenie v rozšírení krajnice. Úsek pri zmrzline, do
budúcna si bude možno situácia vyžadovať aj odbočovací pruh pri tak frekventovanej premávke,
momentálne sa to dá riešiť za súčinnosti polície.
Miroslav Strýček, posl. OZ – navrhuje realizovať krytú halu na zbernom dvore, z vlastnej
skúseností vie, aké sú problémy aj v zimnom období počas separovaného zberu.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - reagoval, že projekt je skoro hotový. Pri oplotení z druhej
strany je autodoprava – uložená cisterna s naftou, sú tam vysoké investície do výstavby z dôvodu
vybudovania protipožiarnej steny. Pripravuje sa nový zákon o odpadoch, nevie či je dobré do
tohto investovať, systém triedenia sa má meniť a je to na zváženie.
Diskusia ukončená.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hlavné úlohy obce Raková na rok 2019.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
16. Dotácie obce Raková na rok 2019
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že žiadosťami o poskytnutie dotácii
z rozpočtu obce na rok 2019 sa zaoberali jednotlivé komisie pri OZ a obecná rada. Jednotlivé
návrhy majú k dispozícii v tabuľkovej forme.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – prerokovali návrhy na komisii za prítomnosti zástupcov
a predsedov jednotlivých spolkov a organizácii, ktoré v obci pôsobia. Turisti o 50 % zníženie
a taktiež chovatelia. Čo sa týka futbalového klubu, návrh je o 6900 menej, požiadal o informáciu
aj zo strany predsedov komisii, kt. sa k dotácii vyjadrovali.
Jaroslav Petrák, poslanec OZ – pre futbalový klub navrhla ich komisia po prehodnotení 20 000 €.
Vyjadril sa, že tento návrh je primeraný a zhodla sa na ňom finančná komisia, taktiež aj u ďalších
navrhovaných dotácii.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – oproti minulému roku, kde boli náklady na futbalový klub
vyčíslené na 22 500 €, do tohto bola zarátaná dotácia poskytnutá v r.2018, náklady na el. energiu,
financovanie mzdových nákladov hospodára, mzdové náklady CVČ. Čo sa týka CVČ, naďalej
budú financovať mzdové náklady futbalového klubu. V porovnaní nákladov s minulým rokom je
to približne na tej istej úrovni, taktiež mesiac január a február tohto roku bola uhradená
elektrická energia. Situácia sa dosť zmenila aj v tom, že sa predpokladajú ďalšie investície na
tribúnu. Ide predovšetkým o bezpečnosť návštevníkov. Z uvedených dôvodov aj obecná rada
navrhuje poskytnutie dotácie vo výške 20 000 €. Čo sa týka chovateľov, vyzdvihol ich snaženie,
druhé združenie, ktoré si vybavilo 2%.
Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – turisti užívajú veľký areál, starajú sa o tento areál, je
potrebné urobiť lavičky a ďalšie veci. Areál slúži nielen na jednotlivé akcie, ale predovšetkým
občanom, koná sa tam napríklad hasičská súťaž pre širokú verejnosť a iné. Je potrebné do tohto
areálu zainvestovať aj v tomto roku. Navrhoval by navýšenie dotácie z 1000 € na 1500 € celkom
na údržbu. Ďalej navrhuje umiestniť aspoň jednu kameru, nakoľko nie vždy môže byť správca
prítomný, aby nedošlo ku škodám areálu.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ –na základe informácie, mala by sa budovať cyklotrasa
v rámci projektu a hovorí sa o zámere využitia tohto areálu ako tzv. odpočiváreň.
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Návrhy na zmenu:
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ - navrhuje navýšenie dotácie na prevádzku areálu pre
turistov o 500 €, t.j. 1500 € a pre chovateľov o 200 €, t.j. 600 € celkom. Ostatné návrhy
ponechať.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – navrhuje navýšenie dotácie pre chovateľov o 300 €, t.j na 700 €
celkom a pre turistov navýšenie o 200 €, t.j. celkom 1200 € na údržbu.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať najskôr o návrhu poslanca JUDr. Miroslava
Mariaka.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
11
Proti:
0
Zdržal sa:
Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis
2
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý a o ďalšom návrhu sa nehlasovalo.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu dotácii ako celok, t.j. návrh obecnej rady
a schválená zmena – návrh poslanca JUDr. Miroslava Mariaka.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotácie na rok 2019 z rozpočtu obce nasledovne:

P.Č

Žiadateľ o dotáciu

Dotácie na rok 2019

1 Futbalový klub Polom Raková

20 000

2 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Raková

5 000

3 Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková

1 400

Jednota dôchodcov na Slovensku,
4 okresná organizácia Čadca

740

5 CK BIKING Raková

1 000

Slovenský zväz telesne postihnutých
6 ZO Raková

800

7 Dobrovoľný hasičský zbor Raková

1 500

9 Turistický klub Polom Raková (činnosť)

500

10 Turistický klub Polom Raková

1 500

11 Slovenský zväz chovateľov ZO Raková

600
Spolu:

33 040
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Hlasovanie:
Za:

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
17. Rozpočtové opatrenie obce č.1/2019
Mgr. Anton Heglas, starosta obce najskôr oboznámil s RO č. 6/2018 v zmysle zásad
hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Raková a v zmysle uznesenia č. 1.7/2018 zo dňa
7.12.2018. Následne prešiel rozpočtami obce a jej organizácii. Tieto boli prerokované na
finančnej komisii a návrh tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Rozpočet sa následne upravuje
o zmenu v dotáciách, ktoré boli schválené.
Návrh na uznesenie:
A) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Rozpočtové opatrenie č.6/2018 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Raková, článok 20, bod 1 a v zmysle uznesenia č. 1.7/2018 zo dňa 17.12.2018.
B) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č.1/2019
OBEC
RAKOVÁ

2 019
€

návrh RO č. 1

R po návrhu
RO č. 1

PRÍJMY
Bežné príjmy obce

2 908 806

575 961

202 580

60 518

263 098

3 111 386
0
50 000
3 161 386

636 479
6 289
8 420
651 188

3 747 865

Bežné výdavky obce

1 271 385

409 023

1 680 408

Bežné výdavky RO

1 500 694

153 118

1 653 812

2 772 079
0
224 913
2 996 992

562 141
240 120
0
802 261

3 334 220

164 394

-151 073

13 321

Bežné príjmy RO

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu

3 484 767

6 289
58 420

3 812 574

VÝDAVKY

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu
HOSPODÁRENIE
OBCE

240 120
224 913

3 799 253
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Rozpočtové organizácie
ZŠ M. Mravca
Bežné príjmy

2 019
€
132 000

Bežné výdavky

931 307

MŠ Fojstvo
Bežné príjmy
Bežné
výdavky

MŠ Korcháň
Bežné príjmy
Bežné
výdavky

CVČ Raková
Bežné príjmy
Bežné
výdavky
Príspevková organizácia
OKVS
Raková
Bežné príjmy
Bežné
výdavky

Hlasovanie:
Za:

R po
návrhu
RO č. 1

návrh RO č.
1
57 867

189 867
1 014
064

82 757

R po návrhu
RO č. 1

2 019
€
45 680

návrh RO č. 1
817

46 497

375 990

48 284

424 274

2 019
€
23 400

návrh RO č. 1
1 034

24 434

117 788

17 774

135 562

2 019
€
1 500

návrh RO č. 1
800

2 300

75 609

4 303

79 912

2 019
€
456 510

návrh RO č. 1
50 390

506 900

456 510

50 390

506 900

R po návrhu
RO č. 1

R po návrhu
RO č. 1

R po návrhu
RO č. 1

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
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18. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rakovej
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že cieľom rokovacieho poriadku je upraviť
podrobné pravidlá o dokovaní obecného zastupiteľstva a zabezpečiť plynulý priebeh rokovania.
Upravuje najmä systém rokovaní, zvolanie zasadnutí, pravidlá priebehu rokovania a prijímania
uznesení a nariadení, práva a povinnosti účastníkov rokovania a spracovanie výsledkov
z rokovania. Návrh rokovacieho poriadku bol zaslaný spolu s materiálmi všetkým poslancom.
Pripomienky k návrhu rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva neboli a starosta obce dal
hlasovať o jeho návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rakovej.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
19. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Raková
k 31,12.2018
Ing. Miroslav Mareček, predseda ÚIK poďakoval čiastkovým inventarizačným
komisiám za ich prácu a oboznámil k inventarizácii majetku, o stave majetku k 31.12.2018
a prijatých opatrení ako aj o návrhu na vyradenie z dôvodu zastaralého, nefunkčného
a nepoužiteľného majetku. Materiálom sa zaoberala taktiež finančná komisia.
Pripomienky zo strany prítomných neboli a starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1) Stav majetku k 31.12.2018 nasledovne:
1/ Majetok v evidencii obce
Budovy
Stavby
Inventár, stroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
Hmotný investičný majetok
Nehmotný investičný majetok
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Finančné investície
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

Obstarávacia cena
spolu k 01.10.2018

Prírastky od
02.10.2018

Obstarávacia cena
spolu k 31.12.2018

Drobný hmotný majetok neodpisovaný

7 166 903,99 €
5 695 442,96 €
388 550,48 €
526 042,30 €
55 302,72 €
68 965,74 €
0,00 €
1 046 162,83 €
896 057,23 €
15 843 428,25 €
266 477,72 €

4 149,88 €
18 241,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
22 390,96 €
3 361,94 €

7 171 053,87 €
5 713 684,04 €
388 550,48 €
526 042,30 €
55 302,72 €
68 965,74 €
0,00 €
1 046 162,83 €
896 057,23 €
15 865 819,21 €
269 839,66 €

Stav majetku

16 109 905,97 €

25 752,90 €

16 135 658,87 €
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Popis
Základná škola M. Mravca DHM a DNM
Základná škola M Mravca ŠJ - DHM a DNM
- OTE
Centrum voľného času Raková
Materská škola Fojstvo:
- DHM a DNM
- OTE
Materská škola Fojstvo - ŠJ:
- DHM a DNM
- OTE
Materská škola Korcháň:
- DHM a DNM
- OTE
Materská škola Korcháň - ŠJ
Organizácia pre kult. a verejné sl.
- DHM a DNM
- Pracovné stroje a zar.
- Dopravné prostriedky

DHM a DNM
k 01.10.2018

Prírastky
02.10.2018

Stav majetku
k 31.12.2018

216 172,45 €

1 387,90 €

217 560,35 €

45 507,29 €
518,68 €

1 720,50 €
0,00 €

47 746,47 €

34 139,78 €

0,00 €

34 139,78 €

98 542,45 €
2 965,84 €

1 123,77 €
248,94 €

99 666,22 €
3 214,78 €

15 378,43 €
592,36 €

49,90 €
0,00 €

15 428,33 €
592,36 €

27 188,94 €
671,02 €

717,40 €
28,79 €

27 906,34 €
699,81 €

5 814,60€

0,00 €

5 814,60 €

56 205,22 €
67 062,51 €
160 650,47 €

1 767,00 €
0,00 €
0,00 €

57 972,22 €
67 062,51 €
160 650,47 €

2) Vyradenie a presun majetku nasledovne:
a/ Návrh na vyradenie a presun majetku v evidencií obce
Popis
Vyradenie v €
Obecný úrad
Drobný hmotný majetok
1 369,81 €
Hasičská zbrojnica
Drobný hmotný majetok
1 087,57 €

SPOLU

Presun vyradenie

Presun prírastok

2 457,38 €
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b/ Návrh na vyradenie majetku v evidencií rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
Drobný
majetok OTE - Dopr.prostriedky Spolu vyradenie
Popis
vyradenie vyradenie
vyradenie
Základná škola M. Mravca
Základná škola M. Mravca - školská jedáleň

1 324,56
0,00

1 324,56

Centrum voľného času Raková

5 158,04

5 158,04

Materská škola Fojstvo

3 577,93

17,93

Materská škola Fojstvo – školská jedáleň

393,33

79,07

Materská škola Korcháň

295,19

Materská škola Korcháň – školská jedáleň
OKVS – stredisko služieb
SPOLU

Presun
prírastok

0,00
1 626,81
12 375,86

97,00

4 068,26

3 983,27
3 983,27

295,19
5 610,08
16 456,13

Opatrenia navrhované ČIK:
Projekty – potreba kontroly drevených stĺpov informačných tabúľ z dôvodu bezpečnosti

3) Zostatky na účtoch k 31.12.2018 nasledovne:
OBEC RAKOVÁ - účty
Zásoby
Zúčtovanie medzi
subjektami VS - aktíva
Krátkodobé pohľadávky
ponížené o opravné položky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2018
3 384,44 €
8 848,60 €
24 027,91 €
240 123,60 €
9 178,91 €

Výsledok hospodárenia

4 565 000,47 €

Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS – pasíva

2 640,00 €
389,54 €

Krátkodobé záväzky

102 683,28 €

Dlhodobé záväzky

558 137,02 €

Bankové úvery

973 673,50 €

Časové rozlíšenie *
3 377 100,89 €
*Najväčšiu sumu tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z dotácií.
Nedokončené investície – účet 042 – stav k 31.12.2018 vo výške 161 216,29 €.
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Hlasovanie:
Za:

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
20. Plán činnosti komisií pri OZ na rok 2019
Plán činnosti komisií pri OZ na rok 2019 predložili predsedovia jednotlivých komisii.
Pripomienky na doplnenie neboli a Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na
uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán činnosti na rok 2019 komisii pri OZ:
Komisia finančná
Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia
Komisia sociálno-zdravotná
Komisia školstva, kultúry a športu
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
21. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
František Kulla, hl. kontrolór predložil správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti
za rok 2018 a ďalšiu správu o kontrolnej činnosti k 15.3.2019. Správa tvorí samostatnú prílohu
zápisnice.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
2/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra k 15.3.2019
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
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22. Rôzne
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil s materiálom do bodu rôzne:
1► Chodník pri II/487 Raková Vyšný koniec – 1. časť
Stanovisko obecnej rady zo dňa 15.3.2019
Obecná rada doporučuje OZ schváliť odkúpenie pozemkov oddelených GP č.3/2019, kt.
vypracoval Ján Markuliak – Geodet, Raková 1138 , oddelené pozemky CKN:2386/4,
CKN:2322/2, CKN:2320/2, CKN:2309/2, CKN:2265/3, CKN:2262/10, CKN:2262/11 sú
súčasťou výstavby chodníkov popri ceste II/487. Cena 15€/m2.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – navrhuje 16 €/m2
Iné návrhy neboli a starosta obce dal hlasovať o protinávrhu poslankyne Mgr. Hnidkovej.
Hlasovanie:
Za:
Proti
Zdržal sa:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký,
Ing. Martin Golis, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
Nehlasovala: Mgr. Janka Hnidková
Prítomných:
Bolo konštatované, že za návrh nehlasoval nikto a návrh nebol prijatý.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie pozemkov oddelených geometrickým plánom č.
3/2019, ktorý realizoval Ján Markuliak – GEODET, Raková 1138, 023 51 a to:

0
0

12
1
13

CKN 2386/4 – trvalo trávnatý porast o výmere 2 m2 pre Obec Raková Matlák Pavel r. Matlák a
Eva Matláková r. Michalisková, Predmier 188, Turzovka, PSČ 023 54, za cenu 15€/m2
CKN 2322/2 – trvalo trávnatý porast o výmere 23 m2 pre Obec Raková od Vráželová Alena r.
Kučová, SNP 132/66, Čadca - U Hluška, PSČ 022 04, za cenu 15€/m2
CKN 2320/2 – trvalo trávnatý porast o výmere 7 m2 pre Obec Raková od Bytčanková Jozefína r.
Kotuľová, č. 758, Staškov, PSČ 023 53, za cenu 15€/m2
CKN 2309/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 pre Obec Raková od Kultan Marian
r. Kultan, 023 51, Raková, č. 1492, za cenu 15€/m2
CKN 2265/3 – trvalo trávnatý porast o výmere 10 m2 pre Obec Raková od Krkošková Anna r.
Hajduková, Raková 1039, 02351 Raková, za cenu 15€/m2
CKN 2262/10 – trvalo trávnatý porast o výmere 3 m2 pre Obec Raková od Hnidka František r.
Hnidka, Raková 1511, za cenu 15€/m2
CKN 2262/11 – trvalo trávnatý porast o výmere 5 m2 pre Obec Raková od Hnidka František r.
Hnidka, Raková 1511, za cenu 15€/m2
Odôvodnenie: Oddelené pozemky CKN:2386/4, CKN:2322/2, CKN:2320/2, CKN:2309/2,
CKN:2265/3, CKN:2262/10, CKN:2262/11 sú súčasťou výstavby chodníkov popri ceste II/487.
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Hlasovanie:
Za:

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
12
Proti:
Mgr. Janka Hnidková
1
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
2 ►Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Kultúrnom dome Jána Palárika
v Rakovej s nájomcom: Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce, Raková 1045
Stanovisko obecnej rady zo dňa 15.3.2019
Obecná rada doporučuje uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – kancelárie
v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej s nájomcom: Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce,
Raková 1045, s účinnosťou od 01.04.2019 na dobu neurčitú. Cena za prenájom 16,80 €/m2/rok.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
3►Pozemkové úpravy
Dôvodová správa
Pozemkové úpravy sú predovšetkým nástrojom na odstránenie nedostatkov v evidencii
pozemkov a právnych vzťahov k nim. Sú nástrojom na realizáciu komunikačných,
vodohospodárskych protieróznych a krajinotvorných opatrení, slúžia pre racionálne usporiadanie
a využívanie pozemkov, taktiež na zlepšenie štruktúry vidieckych oblastí.
Cieľom pozemkových úprav je najmä odstránenie doterajšej až extrémnej rozdrobenosti
pozemkov, odstránenie nesúladov medzi evidovaným vlastníctvom pôdy v katastri nehnuteľnosti
a skutočným stavom v teréne a scelenie a úprava malých, tvarovo nevhodných a neprístupných
pozemkov podľa predstáv a potrieb jednotlivých vlastníkov.
Pozemkové úpravy sa už dlhý čas postupne realizujú na celom území štátu. Výkon
pozemkových úprav je zabezpečovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
prostredníctvom okresných úradov v konaní podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
K schváleniu projektu pozemkových úprav je potrebný súhlas obecného zastupiteľstva
s vypracovaním a vykonaním pozemkových úprav v katastrálnom území Raková.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav
v katastrálnom území Raková podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
4 ► SeVaK, a.s. Žilina - návrh zmluvy: Rozšírenie siete verejného vodovodu Raková U Vrobľa
– oznámenie o zaradení stavby do investičného plánu“.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje:
Zmluvu č. 4/2019 medzi zmluvnými stranami Obcou Raková, zastúpená starostom obce Mgr.
Antonom Heglasom ako postupujúci stavebník a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami
a.s. Žilina ako preberajúci, vo veci projektovej dokumentácie pre stavbu :“Rozšírenie siete
verejného vodovodu Raková U Vrobľa „.
Predmetom zmluvy je : Postupujúci prevádza bezodplatne na preberajúceho vlastnícke právo
k projektovej dokumentácii stavby „Rozšírenie verejného vodovodu Raková U Vrobľa“ , ktorú
vypracoval TUBES-Proj. Ing. Cyprich Róbert, Hurbanova 2289, 022 01 Čadca, vzhľadom
k tomu že postupujúci nemá finančné prostriedky na realizáciu predmetnej stavby. Postupujúci
súhlasí s realizáciou stavby na potrebných častiach miestnych komunikáciách a ich súčastí a
pozemkoch potrebných pre výstavbu inžinierskej stavby. Preberajúci zabezpečí realizáciu stavby
článku 2.1 Zmluvy č. 4/2019 na svoje náklady. Vybudované dielo bude majetkom preberajúceho.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
5 ►SVS-inžiniering. s.r.o. Žilina – ponuka na uzatvorenie zmluvy medzi Obcou Raková
a SeVaK, a.s. Žilina o zriadení vecného bremena na pozemky v k.ú. obce. Jedná sa o stavbu vo
verejnom záujme, cieľom ktorej je zlepšiť napojenie obcí Horných Kysúc na pitnú vodu
a následné odkanalizovanie splaškových vôd .
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje:
podľa §9 ods.2 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
uzatvorenie zmluvy medzi Obcou Raková a SeVaK, a.s. Žilina o zriadení vecného bremena na
časti pozemku parciel:
- vedených na liste vlastníctva č. 7401 v k.ú. Raková , a to:
CKN 1973/5 – vodná plocha o výmere 55m2
EKN 22020/2 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 59691m2 ,
EKN 22127/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 503m2 ,
- vedených na liste vlastníctva č. 1835 v k.ú. Raková , a to:
CKN 1827/1 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 2487m2 ,
CKN 1827/2 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 294m2 ,
CKN 1827/3 – záhrada o výmere 88m2 ,
CKN 1832/1 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 870m2 ,
Skutočný rozsah vecného bremena je vymedzený geometrickým plánom č. 43/2014 zo dňa
14.3.2014, č.68/2014 zo dňa 2.5.2014, č. 45876479-72/2018 zo dňa 19.9.2018.
Vecné bremeno zriaďujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina za jednorazovú
finančnú náhradu 337,83 €, t.j. 1,0€ za 1m2 (podľa znaleckého posudku ). Odplata za zriadenie
vecného bremena bude poukázaná na účet Obce Raková v lehote 60 dní po obdŕžaní rozhodnutia
Okresného úradu Čadca, katastrálneho odboru o povolení vkladu do KN.
Vecné bremeno spočíva uloženia inžinierskych sieti – vodovodného a kanalizačného potrubia
s pásmom ochrany v šírke 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja uloženého potrubia
vodorovne na obidve strany, právo vstupu za účelom prevádzkovania, opravy a údržby na
citovaných pozemkoch v prospech Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s., Žilina.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
6► Uzatvorenie nájomnej zmluvy - prevádzkovanie zubnej ambulancie v Zdravotnom stredisku
Raková č.199.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 15.3.2019
Obecná rada doporučuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Your Dent s.r.o., Matičné námestie
3132/5A Čadca za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie v Zdravotnom stredisku Raková
č.199.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že pôvodný záujemca o zubnú ambulanciu
nepristúpil k podpisu nájomnej zmluvy. Prihlásil sa nový záujemca, ktorý má záujem
prevádzkovať zubnú ambulanciu za podmienok schválených v predchádzajúcom uznesení.
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Your Dent s.r.o., Matičné
námestie 3132/5A Čadca za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie v Zdravotnom stredisku
Raková č.199 za 11,62 m2 od 1.4.2019.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
12
Proti:
0
Zdržal sa:
Mgr. Janka Hnidková
1
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
7►Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte.
Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 5.3.2019
Komisia doporučuje opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 roky pre:
- bytový dom 1586: byt č. 4 - Jozef Olešňaník
byt č. 5 - Baščáková Magdaléna
byt č. 8 - Ján Špaldoň
- bytový dom 1587: byt č. 1 – Juraj Šuška
Stanovisko obecnej rady zo dňa 15.3.2019
OR sa stotožňuje so stanoviskom komisie a doporučuje opakovane uzatvorenie nájomnej zmluvy
na 3 roky v nájomnom byte č.1586 a 1587.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 roky pre:
- bytový dom 1586: byt č. 4 - Jozef Olešňaník
byt č. 5 - Baščáková Magdaléna
byt č. 8 - Ján Špaldoň
- bytový dom 1587: byt č. 1 – Juraj Šuška
Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Miroslav Mariak)
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
12
Návrh bol prijatý.
8► Žiadosť IN-SERVIS spol. s r.o. v zastúpení Gajdoš Jozef, Makov 307 vo veci prenájmu
časti pozemku – parcela KN-C 1147/1, na ktorom sa nachádza predajný stánok za účelom
predaja slovenských výrobkov. Jedná sa o predajný stánok po nájomcovi Petrovi Janekovi.
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Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 5.3.2019
Komisia doporučuje prenájom časti pozemku KN-C 1147/1 spoločnosti IN-Servis spol. s.r.o., ak
bude zachovaný jestvujúci stav a účel prenajatého pozemku. Keďže skutočná voľná šírka
pozemku medzi zastávkou a susediacou budovou kvetinárstva je max. 3,50 m a okná
kvetinárstva sú situované smerom na tento pozemok, komisia neodporúča umožniť na tento
pozemok umiestniť iný objekt – stavbu väčších rozmerov než tomu bolo doteraz.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 15.3.2019
OR sa stotožňuje so stanoviskom komisie výstavby.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že súčasný nájomca má v zmysle zmluvy
prenajatú časť pozemku KN-C1147/1 vo výške 53 €/rok.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcom Petrom Janekom, Raková č. 238 dohodou.
b) Prenájom časti pozemku KN-C 1147/1 o výmere 12 m2 spoločnosti IN-Servis, spol. s.r.o.
v zastúpení Gajdoš Jozef, Makov 307 so zachovaním jestvujúceho stavu v cene 4,50
m2/rok.
Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Miroslav Mariak)
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
12
Návrh bol prijatý.
9► Žiadosť Radoslava Kotuľu, Raková 112 vo veci riešenia miestnej komunikácie, osadenie
betónových odvodňovacích žľabov.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 5.3.2019
Komisia vykonala obhliadku v teréne a nedoporučuje realizovať takéto stavebné úpravy na
predmetnom úseku miestnej komunikácie, keďže obec neplánuje iné investície v tejto časti.
Realizácia odvodňovacích žľabov v tomto úseku by neplnila svoj účel. Nakoľko je táto
komunikácia nespevnená, prejazdom vozidiel a strojov by dochádzalo k vytláčaniu
a poškodzovaniu žľabov.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Radoslava Kotuľu, Raková 112 vo veci riešenia
miestnej komunikácie, osadenie betónových odvodňovacích žľabov.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý.
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10► Žiadosť - JUDr. Miroslav Lieskovan, Emília Lieskovanová, Raková č. 59 vo veci
poškodzovania súkromných pozemkov Obcou Raková – žiadosť o vykonanie nápravy.
Požiadavka v zmysle žiadosti , aby obec odstránila a nevyvádzala vodu z obecnej priekopy na
tieto pozemky.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 5.3.2019
Komisia sa zaoberala žiadosťou v teréne za účasti žiadateľa JUDr. Miroslava Lieskovana, bytom
Raková 59. Nie je pravda, že obec Raková pri úprave miestnej komunikácie vyviedla potrubie
z priekopy popod miestnu komunikáciu na predmetné pozemky. Tento stav je pôvodný a mohol
byť žiadateľovi známy už pri nadobúdaní vlastníckych práv k týmto pozemkom. Tiež je zrejmé,
že podmáčanie tohto územia nezapríčiňuje iba voda z tohto potrubia, ale predovšetkým vysoká
hladina podzemnej vody, keďže sa pozemky nachádzajú v blízkosti potoka Bahaňa. Preto
komisia doporučuje nezasahovať do jestvujúceho stavu odvodnenia komunikácie. Prípadné
odvodnenie pozemkov komisia doporučuje riešiť zo strany majiteľa pozemkov na vlastné
náklady.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JUDr. Miroslava Lieskovana a Emílie
Lieskovanovej, Raková č. 59 vo veci poškodzovania súkromných pozemkov Obcou Raková –
žiadosť o vykonanie nápravy.
Hlasovanie:
Za:
Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý
11► Žiadosť Ing. Jendrišáka Michala, Raková U Špora 834 vo veci povrchovej úpravy cestnej
prístupovej komunikácie – vyasfaltovanie.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 5.2.2019
Komisia doporučuje zahrnúť miestnu komunikáciu U Špora do Plánu opráv a údržby MK
v obci Raková v zmysle priorít a finančných možnosti obce.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Ing. Jendrišáka Michala, Raková U Špora 834
vo veci povrchovej úpravy cestnej prístupovej komunikácie – vyasfaltovanie.
Hlasovanie:
Za:

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Ing. Martin Golis,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných:
13
Návrh bol prijatý
Materiál do bodu rôzne bol prerokovaný.
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Miroslav Strýček, predseda návrhovej komisie spracoval prijaté uznesenia
obecného zastupiteľstva.

z rokovania

O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenia číslo:
2.1 – 2.41/2019
uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice.
23.Záver
Mgr. Anton Heglas, starosta obce poďakoval za účasť, pozornosť, ich podnety do diskusie.
Rokovanie obecného zastupiteľstva o 20:30 h. ukončil.

***
Zapísala: Mária Chovancová, zamest. OcÚ

Mgr. Janka Čičová
prednostka OcÚ

Marian Šuška
I. overovateľ:

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Ing. Tibor Kajánek
II. overovateľ:
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OBEC RAKOVÁ
UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Rakovej
zo dňa 29.3.2019, uznesenia č. 2.1 – 2.41/2019
Obecné zastupiteľstvo
A/

BERIE NA VEDOMIE
2.1 Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie
2.2 Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 29.3.2019
2.3 Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce
2.4 V zmysle ustanovenia § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov informáciu starostu o poverení zástupcu
starostu, Mgr. Milana Bukovana od 1. januára 2019
2.5 Informáciu o odmeňovaní zástupcu starostu
2.6 Informáciu o činnosti a finančnom zabezpečení CVČ za rok 2018 a plán na rok 2019
2.7 Správu o činnosti OKVS za rok 2018
2.8 Informáciu o činnosti škôl a školských zariadení v obci Raková a o ich finančnom
zabezpečení za školský rok 2017/2018 a zabezpečenie na školský rok 2018/2019
2.9 Informáciu o stave pripravenosti 52. ročníka Palárikovej Rakovej
2.10 Rozpočtové opatrenie č.6/2018 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Raková, článok 20, bod 1 a v zmysle uznesenia č. 1.7/2018
zo dňa 17.12.2018.
2.11 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
2.12 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra k 15.3.2019
2.13 Žiadosť Radoslava Kotuľu, Raková 112 vo veci riešenia miestnej komunikácie,
osadenie betónových odvodňovacích žľabov.
2.14 Žiadosť JUDr. Miroslava Lieskovana a Emílie Lieskovanovej, Raková č. 59 vo veci
poškodzovania súkromných pozemkov Obcou Raková – žiadosť o vykonanie nápravy.
2.15 Žiadosť Ing. Jendrišáka Michala, Raková U Špora 834 vo veci povrchovej úpravy
cestnej
prístupovej komunikácie – vyasfaltovanie.

B/

PREROKOVALO
2.16 V súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení zákonov
v znení neskorších predpisov návrh na schválenie sobášiacich a určenie sobášnych dní
a sobášnej miestnosti v Matričnom obvode Raková s účinnosťou od 01.05.2019.
2.17 Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Raková
č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce.
1

2.18

Návrh
VZN Obce Raková č.1/2019 o parkovaní vozidiel
priestranstvách v obci Raková.

na verejných

C/

POVERUJE
2.19 Výkonom funkcie sobášiacich poslancov s účinnosťou od 1.5.2019:
1. Mgr. Milan Bukovan
2. Mgr. Viera Urbaníková

D/

URČ UJE
2.20 V Matričnom obvode Raková s účinnosťou od 1.5.2019:
sobášne dni:
piatok a sobota
sobášnu miestnosť:
zasadaciu miestnosť v budove Obecného úradu v Rakovej

E/ S C H V A Ľ U J E
2.21 Zásady odmeňovania poslancov v Obci Raková s účinnosťou od 01.05.2019
2.22 Plán rokovania obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2019
2.23 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raková a s majetkom štátu,
ktorý obec užíva
2.24Sadzobník cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku
Obce Raková.
2.25 Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2019
2.26 Dotácie na rok 2019 z rozpočtu obce nasledovne:

P.Č

Žiadateľ o dotáciu

Dotácie na rok 2019

1 Futbalový klub Polom Raková

20 000

2 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Raková

5 000

3 Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková

1 400

Jednota dôchodcov na Slovensku,
4 okresná organizácia Čadca

740

5 CK BIKING Raková

1 000

Slovenský zväz telesne postihnutých
6 ZO Raková

800

7 Dobrovoľný hasičský zbor Raková

1 500

9 Turistický klub Polom Raková (činnosť)

500

10 Turistický klub Polom Raková

1 500

11 Slovenský zväz chovateľov ZO Raková

600
Spolu:

33 040
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2.27 Rozpočtové opatrenie č.1/2019
OBEC
RAKOVÁ

2 019
€

návrh RO č. 1

R po návrhu
RO č. 1

PRÍJMY
Bežné príjmy obce

2 908 806

575 961

202 580

60 518

263 098

3 111 386
0
50 000
3 161 386

636 479
6 289
8 420
651 188

3 747 865

Bežné výdavky obce

1 271 385

409 023

1 680 408

Bežné výdavky RO

1 500 694

153 118

1 653 812

2 772 079
0
224 913
2 996 992

562 141
240 120
0
802 261

3 334 220

164 394

-151 073

13 321

Bežné príjmy RO

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu

3 484 767

6 289
58 420

3 812 574

VÝDAVKY

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu
HOSPODÁRENIE
OBCE

240 120
224 913

3 799 253

Rozpočtové organizácie
ZŠ M. Mravca
Bežné príjmy
Bežné výdavky

MŠ Fojstvo
Bežné príjmy
Bežné výdavky

MŠ Korcháň
Bežné príjmy
Bežné výdavky

2 019
€
132 000
931 307

2 019
€
45 680
375 990

2 019
€
23 400
117 788

návrh RO č.
1
57 867
82 757

návrh RO č. 1
817
48 284

R po návrhu RO č. 1
189 867
1 014 064

R po návrhu RO č. 1
46 497
424 274

návrh RO č. 1

R po návrhu RO č. 1

1 034
17 774

24 434
135 562
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CVČ Raková
Bežné príjmy
Bežné výdavky

2 019
€
1 500
75 609

návrh RO č. 1

R po návrhu RO č.
1

800
4 303

2 300
79 912

2 019
€
456 510
456 510

návrh RO č. 1

R po návrhu RO č.
1

50 390
50 390

506 900
506 900

Príspevková organizácia
OKVS Raková
Bežné príjmy
Bežné výdavky

2.28Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Rakovej
2.29 Stav majetku k 31.12.2018 nasledovne
Obstarávacia cena
spolu k 01.10.2018

1/ Majetok v evidencii obce
Budovy
Stavby
Inventár, stroje, zariadenia
Dopravné prostriedky
Hmotný investičný majetok
Nehmotný investičný majetok
Drobný dlhodobý hmotný majetok
Pozemky
Finančné investície
Dlhodobý hmotný a nehmotný
majetok
Drobný hmotný majetok neodpisovaný
Stav majetku

Popis
Základná škola M. Mravca DHM a DNM
Základná škola M Mravca ŠJ - DHM a DNM
- OTE
Centrum voľného času Raková
Materská škola Fojstvo:
- DHM a DNM
- OTE

Prírastky od
02.10.2018

Obstarávacia cena
spolu k 31.12.2018

7 166 903,99 €
5 695 442,96 €
388 550,48 €
526 042,30 €
55 302,72 €
68 965,74 €
0,00 €
1 046 162,83 €
896 057,23 €

4 149,88 €
18 241,08 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7 171 053,87 €
5 713 684,04 €
388 550,48 €
526 042,30 €
55 302,72 €
68 965,74 €
0,00 €
1 046 162,83 €
896 057,23 €

15 843 428,25 €

22 390,96 €

15 865 819,21 €

266 477,72 €

3 361,94 €

269 839,66 €

16 109 905,97 €

25 752,90 €

16 135 658,87 €

DHM a DNM
k 01.10.2018

Prírastky
02.10.2018

Stav majetku
k 31.12.2018

216 172,45 €

1 387,90 €

217 560,35 €

45 507,29 €
518,68 €

1 720,50 €
0,00 €

47 746,47 €

34 139,78 €

0,00 €

34 139,78 €

98 542,45 €
2 965,84 €

1 123,77 €
248,94 €

99 666,22 €
3 214,78 €

Materská škola Fojstvo - ŠJ:
- DHM a DNM
- OTE
Materská škola Korcháň:
- DHM a DNM
- OTE
Materská škola Korcháň - ŠJ
Organizácia pre kult. a verejné sl.
- DHM a DNM
- Pracovné stroje a zar.
- Dopravné prostriedky

15 378,43 €
592,36 €

49,90 €
0,00 €

15 428,33 €
592,36 €

27 188,94 €
671,02 €

717,40 €
28,79 €

27 906,34 €
699,81 €

5 814,60€

0,00 €

5 814,60 €

56 205,22 €
67 062,51 €
160 650,47 €

1 767,00 €
0,00 €
0,00 €

57 972,22 €
67 062,51 €
160 650,47 €

2.30 Vyradenie a presun majetku nasledovne:
a/ Návrh na vyradenie a presun majetku v evidencií obce
Popis
Vyradenie v €
Obecný úrad
Drobný hmotný majetok
1 369,81 €
Hasičská zbrojnica
Drobný hmotný majetok
1 087,57 €

SPOLU

Presun vyradenie

Presun prírastok

2 457,38 €

b/ Návrh na vyradenie majetku v evidencií rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
Drobný
majetok OTE Dopr.prostriedky Spolu vyradenie
Presun
Popis
vyradenie vyradenie
vyradenie
prírastok
Základná škola M. Mravca
1 324,56
Základná škola M. Mravca školská jedáleň
0,00
1 324,56
Centrum voľného času Raková
5 158,04
5 158,04
Materská škola Fojstvo
3 577,93
17,93
Materská škola Fojstvo –
školská jedáleň
393,33
79,07
4 068,26
Materská škola Korcháň
295,19
Materská škola Korcháň –
školská jedáleň
0,00
295,19
OKVS – stredisko služieb
1 626,81
3 983,27
5 610,08
SPOLU
12 375,86
97,00
3 983,27
17 456,13

Opatrenia navrhované ČIK:
Projekty – potreba kontroly drevených stĺpov informačných tabúľ z dôvodu bezpečnosti
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2.31 Zostatky na účtoch k 31.12.2018 nasledovne
OBEC RAKOVÁ - účty

KZ k 31.12.2018

Zásoby
Žúčtovanie medzi
subjektami VS - aktíva
Krátkodobé pohľadávky
ponížené o opravné položky

3 384,44 €
8 848,60 €
24 027,91 €

Finančné účty

240 123,60 €

Časové rozlíšenie

9 178,91 €

Výsledok hospodárenia

4 565 000,47 €

Rezervy
Žúčtovanie medzi
subjektami VS – pasíva

2 640,00 €
389,54 €

Krátkodobé záväzky

102 683,28 €

Dlhodobé záväzky

558 137,02 €

Bankové úvery

973 673,50 €

Časové rozlíšenie *
4 377 100,89 €
*Najväčšiu sumu tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z dotácií.
Nedokončené investície – účet 042 – stav k 31.12.2018 vo výške 161 216,29 €.
Organizácie v obci
Účty

Zásoby

ZŠ
OKVS
CVČ Raková M.Mravca - MŠ Korcháň
Raková - KZ
- KZ k
KZ k
- KZ k
k 31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2018

MŠ FojstvoKZ k
31.12.2018

2 497,95€

0,00 €

3 440,80 €

295,09€

428,50€

21 074,66€

6 415,89 €

82 682,67€

8 245,45€

29 132,66€

4 114,56€

0,00 €

4 856,08 €

1 034,97€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

804,58€

133,02€

337,67 €

1 433,40 €

91,82€

575,46€

Výsledok hospodárenia
Zúčtovanie medzi
sujektami VS - pasíva

-1 110,08€

- 1 183,96 €

-1 689,87 €

71,83€

-658,23€

0,00€

24,54 €

9 932,66 €

1 052,46€

1 429,54€

Krátkodobé záväzky

24 799,03€

6 397,74 €

82 004,45 €

8 323,68€

28 402,58€

73,24 €

798,36 €

219,36€

1 744,66€

Finančné účty
Krátkodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Časové rozlíšenie - aktíva

Dlhodobé záväzky

4 131,24€

Bankové úvery a
výpomoci
Časové rozlíšenie pasíva

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

1 442,00

1 367,35

0,00€

22,65€

2.32 Plán činnosti na rok 2019 komisii pri OZ:
- Komisie školstva, kultúry a športu
- Komisie sociálno-zdravotnej
- Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia
- Komisie finančnej
2.33 Odkúpenie pozemkov oddelených geometrickým plánom č. 3/2019, ktorý realizoval
Ján Markuliak – GEODET, Raková 1138, 023 51 a to:
-CKN 2386/4 – trvalo trávnatý porast o výmere 2 m2 pre Obec Raková Matlák Pavel r.
Matlák a Eva Matláková r. Michalisková, Predmier 188, Turzovka, PSČ 023 54, za
cenu 15€/m2
-CKN 2322/2 – trvalo trávnatý porast o výmere 23 m2 pre Obec Raková od Vraželová
Alena, r. Kučová, SNP 132/66, Čadca - U Hluška, PSČ 022 04, za cenu 15€/m2
-CKN 2320/2 – trvalo trávnatý porast o výmere 7 m2 pre Obec Raková od Bytčanková
Jozefína, r. Kotuľová, č. 758, Staškov, PSČ 023 53, za cenu 15€/m2
-CKN 2309/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 pre Obec Raková od Kultan
Marian, r. Kultan, 023 51, Raková, č. 1492, za cenu 15€/m2
-CKN 2265/3 – trvalo trávnatý porast o výmere 10 m2 pre Obec Raková od Krkošková
Anna, r. Hajduková, Raková 1039, 02351 Raková, za cenu 15€/m2
-CKN 2262/10 – trvalo trávnatý porast o výmere 3 m2 pre Obec Raková od Hnidka
František, r. Hnidka, Raková 1511, za cenu 15€/m2
-CKN 2262/11 – trvalo trávnatý porast o výmere 5 m2 pre Obec Raková od Hnidka
František, r. Hnidka, Raková 1511, za cenu 15€/m2
Odôvodnenie:
Oddelené pozemky CKN:2386/4, CKN:2322/2, CKN:2320/2, CKN:2309/2,
CKN:2265/3, CKN:2262/10, CKN:2262/11 sú súčasťou výstavby chodníkov popri ceste
II/487.
Hlasovanie:
Prítomní:

13

Za:
12

Proti:
1

Zdržal

sa:

0
7

2.34 Uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov – kancelárie v Kultúrnom dome
Jána Palárika v Rakovej s nájomcom: Miestna akčná skupina Krajšie Kysuce,
Raková 1045, s účinnosťou od 01.04.2019 na dobu neurčitú. Cena za prenájom
16,80 €/m2/rok.
2.35 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území
Raková podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
2.36 Zmluvu č. 4/2019 medzi zmluvnými stranami Obcou Raková, zastúpená starostom
obce Mgr. Antonom Heglasom ako postupujúci stavebník a Severoslovenskými
vodárňami a kanalizáciami a.s. Žilina ako preberajúci, vo veci projektovej
dokumentácie pre stavbu :“Rozšírenie siete verejného vodovodu Raková U Vrobľa„.
Predmetom zmluvy je : Postupujúci prevádza bezodplatne na preberajúceho
vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby „Rozšírenie verejného vodovodu
Raková U Vrobľa“ , ktorú vypracoval TUBES-Proj. Ing. Cyprich Róbert, Hurbanova
2289, 022 01 Čadca, vzhľadom k tomu že postupujúci nemá finančné prostriedky na
realizáciu predmetnej stavby. Postupujúci súhlasí s realizáciou stavby na potrebných
častiach miestnych komunikáciách a ich súčastí a pozemkoch potrebných pre
výstavbu inžinierskej stavby. Preberajúci zabezpečí realizáciu stavby článku 2.1
Zmluvy č. 4/2019 na svoje náklady. Vybudované dielo bude majetkom preberajúceho.
2.37 Podľa §9 ods.2 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov uzatvorenie zmluvy medzi Obcou Raková a SeVaK, a.s. Žilina o zriadení
vecného bremena na časti pozemku parciel:
- vedených na liste vlastníctva č. 7401 v k.ú. Raková , a to:
CKN 1973/5 – vodná plocha o výmere 55m2
EKN 22020/2 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 59691m2 ,
EKN 22127/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 503m2 ,
- vedených na liste vlastníctva č. 1835 v k.ú. Raková , a to:
CKN 1827/1 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 2487m2 ,
CKN 1827/2 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 294m2 ,
CKN 1827/3 – záhrada o výmere 88m2 ,
CKN 1832/1 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 870m2 ,
Skutočný rozsah vecného bremena je vymedzený geometrickým plánom č. 43/2014
zo dňa 14.3.2014, č.68/2014 zo dňa 2.5.2014, č. 45876479-72/2018 zo dňa
19.9.2018.
Vecné bremeno zriaďujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina za
jednorazovú finančnú náhradu 337,83 €, t.j. 1,0€ za 1m2 (podľa znaleckého posudku).
Odplata za zriadenie vecného bremena bude poukázaná na účet Obce Raková v lehote
60 dní po obdŕžaní rozhodnutia Okresného úradu Čadca, katastrálneho odboru
o povolení vkladu do KN.
Vecné bremeno spočíva uloženia inžinierskych sieti – vodovodného a kanalizačného
potrubia s pásmom ochrany v šírke 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja
uloženého potrubia vodorovne na obidve strany, právo vstupu za účelom
prevádzkovania, opravy a údržby na citovaných pozemkoch v prospech
Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s., Žilina.
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2.38 Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Your Dent s.r.o., Matičné námestie 3132/5A
Čadca za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie v Zdravotnom stredisku
Raková č.199 za 11,62 m2 od 1.4.2019.
2.39 Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 roky pre:
- bytový dom 1586: byt č. 4 - Jozef Olešňaník
byt č. 5 - Baščáková Magdaléna
byt č. 8 - Ján Špaldoň
- bytový dom 1587: byt č. 1 – Juraj Šuška
2.40 Ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcom Petrom Janekom, Raková č. 238 dohodou.
2.41 Prenájom časti pozemku KN-C 1147/1 o výmere 12 m2 spoločnosti IN-Servis, spol.
s.r.o. v zastúpení Gajdoš Jozef, Makov 307 so zachovaním jestvujúceho stavu
v cene 4,50 m2/rok.

x.x.x.

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:
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OBEC RAKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej
dňa 29. marca 2019

U z n á š a sa:
1/ Na Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Raková
č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce.

Hlasovanie:

Za:

Prítomní: 12

12

Proti:

Zdržal

0

sa:
0

2/ Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č.1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných
priestranstvách v obci Raková.

Hlasovanie:
Prítomní:

13

Za:
13

Proti:
0

Zdržal

sa:

0

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 29.3.2019
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.3.2019
3. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie
Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva
Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce
4. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Raková
5. Správa o činnosti a hospodárení CVČ
6. Správa o činnosti OKVS za rok 2018
Žiadosť o schválenie cenníka služieb
7. Informácia o činnosti škôl a školských zariadení v obci Raková a o ich finančnom
zabezpečení na šk. rok 2018/2019
Obecná školská rada obce Raková - informácia
8. Informácia o stave pripravenosti 52. ročníka Palárikovej Rakovej
9. Plán rokovania OZ a OR v Rakovej na rok 2019
10. Dodatok č. 1 k VZN Obce Raková č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2019 o parkovaní vozidiel na verejných
priestranstvách v obci Raková
12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Raková a krátkodobého nájmu
majetku obce Raková
13. Sadzobník cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku Obce
Raková
14. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2019
15. Rozpočtové opatrenie č.1/2019
16. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
17. Inventarizácia majetku Obce Raková k 31.12.2018 – návrh na uznesenie
18. Plán činnosti komisií OZ na rok 2019
19. Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2018
Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra k 15.03.2019
20. Materiál do bodu rôzne
21. Uznesenia spracované návrhovou komisiou v pracovnej podobe

