OBEC

RAKOVÁ

Číslo: 4/2019

V Rakovej, dňa 13.9.2019

ZÁPISNICA

napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 13.9.2019
v čase o 14:00 h. 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:
Ďalej prítomní:
podľa pripojenej prezenčnej listiny
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. Mgr. Milan Bukovan
2. JUDr. Miroslav Mariak
PROGRAM
program schválený na zasadaní OZ:
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. Úprava VZN Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady
4. Návrh VZN Obce Raková č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce
5. Návrh VZN Obce Raková č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015
o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Raková
6. Návrh VZN Obce Raková č. 5/2019, ktorým sa mení VZN Obce Raková o miestnych daniach a poplatku zo dňa
22.11.2012
7. Príprava inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Raková k 31.10.2019
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
9. Rôzne
10. Správa o plnení rozpočtov Obce Raková a jej organizácii k 30.6.2019 a Rozpočtové opatrenie č.4/2019,
informácia o konsolidovanej výročnej správe obce Raková za rok 2018 a výrok audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2018 a ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2018
11. 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
doslovným prepisom zo zvukového nosiča, tento slúži pre spracovanie zápisnice.
Zaznamenanie priebehu a výsledkov rokovania je upravené Rokovacím poriadkom
obecného zastupiteľstva, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.3.2019,
uznesením č. 2.28/2019. Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zamest. OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/ Mgr. Milan Bukovan, poslanec OZ
2/ JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ
Návrh na zloženie komisie:
Voľba návrhovej komisie:
1/ Mgr. Viera Urbaníková, poslankyňa OZ
2/ Mgr. Janka Hnidková, poslankyňa OZ
Pracovné predsedníctvo:
1/ Mgr. Anton Heglas, starosta obce
2/ Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu
3/ Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomní:
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, Ing. Martin Golis
3
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Milan Bukovan,
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Za
10
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Ing. Miroslav Mareček
Proti
0
Zdržal sa
0
10
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
1. Schválenie programu zasadania obecného zastupiteľstva
Mgr. Anton Heglas, starosta obce navrhol bod 3 prerokovať za bodom rôzne, nakoľko bude
potrebné vykonať zmeny v rozpočtovom opatrení v prípade schválenia návrhov týkajúcich sa
finančných prostriedkov. V budúcnosti sa bod programu tykajúci rozpočtového opatrenia zaradí
do programu za bod rôzne. Ďalšie návrhy na zmenu programu zo strany prítomných neboli a OZ
schválilo program rokovania s navrhovanou zmenou.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomní:
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, Ing. Martin Golis
3
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Milan Bukovan,
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Za
10
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Ing. Miroslav Mareček,
Proti
0
Zdržal sa
0
10
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
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Zasadania sa zúčastnili občania, podľa prezenčnej listiny v počte 6, ktorým bolo za všeobecného
súhlasu poslancov OZ udelené slovo pred rokovaním programu.
Alena Heglasová, občan - vystúpila s požiadavkou vo veci vysporiadania pozemkov po právnych
predchodcoch. Vo februári dala na obec žiadosť, bola zamietnutá z dôvodu, že parcela je totožná
s miestnou komunikáciou. Nesúhlasí s tým, parcela zachádza do MK, jedná sa o ornú pôdu,
pozemok je po jej babke a dedovi. Z jej strany je ochotná dať čestné prehlásenie, ak obec bude
vysporiadavať komunikáciu v budúcnosti, že si na túto časť, ktorá zachádza do komunikácie,
nebude robiť nárok. Bolo jej povedané, aby si dala vypracovať geometrický plán. Nesúhlasí
s tým, pozemok bol v minulosti zobratý, prečo by mala robiť ona GP, sú tam jasné medze s tým,
že to zachádza do cesty. Ďalej uviedla, že pri vysporiadaní podielov pozemkov cez notársky
úrad, opätovne dostala zo strany obce zamietavé stanovisko. Podala opätovne žiadosť na
prerokovanie sťažnosti a bolo jej zo strany stavebného úseku OcÚ, že jej žiadosť je
neopodstatnená. Uviedla, že nikdy nebolo na tieto pozemky zriadené vecné bremeno, upierajú sa
jej práva podľa Ústavy SR a obrátila sa na prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k jej
požiadavke. Po ROEP je chaos, osobne má zlé skúsenosti a dotazovala sa, prečo by si nemohla
vysporiadať pozemok po svojich predkoch. Emailom zaslala všetkým poslancom otvorený list
(pozn.:list nie je prílohou zápisnice), bola by rada, keby zaujali stanovisko, nechce sa súdiť aj
z dôvodu, že už mala jeden spor pred 5-timi rokmi, do ktorého ho ju uviedla obec. Navrhuje, aby
obec urobila geometrický plán na svoje náklady, prípadne si vytýčila cestu. Obec bude musieť aj
tak rokovať s ňou, nakoľko je vlastníčkou na pozemkoch. Na základe vyjadrenia nezávislých
právnikov, obec nemá právo jej upierať vlastnícke práva.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ- reagoval, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o závažných
otázkach, ak by vznikol súdny spor je to závažná otázka. Obdržal email, pozrel si zákon 66
a skutočne je jasne uvedené, že musí ísť o stavbu. Podľa jeho názoru, pokúsil sa vysvetliť kde sa
stala chyba, nemôže do toho vstupovať, pretože je to kompetencia obce. Navrhuje prečítať si to
a zvážiť. Musí ísť o cestu – zákon z roku 2009 robili na základe nejakej otázky. Od roku 2009 až
do súčasnosti bol dostatok času, aby obce a mestá si toto vysporiadali, § 3 upozorňuje na
povinnosť. Ak toto neurobili a prihlási sa vlastník, jeho názor je taký, pristúpiť na dohodu pokiaľ
vlastník súhlasí a uvoľní nejakú časť pre ostatných občanov. Navrhuje dať urobiť zameranie
geometrickým plánom. Ak by vyhrala súdny spor, myslí si že na 99,9% vyhrajú spor, potom
vznikne situácia, že nebude žiadna cesta. Súd sa nebude zaoberať tým, že obec potrebuje cestu,
zákon 66 jasne hovorí, ak ide o stavbu povolenú podľa práv. predpisov. Dnes nie je možné toto
prehlásiť za stavbu, pokiaľ to nemá povolenie a ďalšie náležitosti. Má k dispozícii sťažnosti,
dostal ich emailom a podľa jeho názoru obec toto zle prešetrila. Ďalšie nebezpečné veci sú, že
kolega prešetruje sťažnosť na kolegu. Toto nie je správny postup. Ak sa jedná o sťažnosť podanú
na obec, máme kontrolóra obce, môže byť zriadená komisia, ktorá sa sťažnosťou bude nezávisle
zaoberať. Dáva návrh, aby žiadosť nezamietali, vstúpiť do toho, zamerať cestu. Úplne odlišný
prípad je, keď vidí na zasadaní občanov z miestnej časti U Smrečka, tam je problém, že cesta nie
je vybudovaná, v minulosti vstúpila do toho obec a dala stanovisko na to, aby si mohol vlastník
prepísať pozemok, nepamätá si presne, myslí že to tak bolo. Je to úplne iná vec, je potrebné
hľadať riešenie.
Miroslav Marejka a občania z miestnej časti U Smrečka – požiadali o slovo vo veci cesty
U Smrečka, bolo vydané stavebné povolenie a nemajú sa ako dostať na pozemky. Toto sa rieši
cca 4-5 rokov, vlastníci pozemkov sa nemôžu dostať na svoje pozemky, cestu stavebník zatarasil.
p. Smrečková, občan – od koho dostal darovaciu zmluvu na cestu, nebola to betónová cesta,
tadiaľ sa chodilo na ich pozemky, 48 rokov žije v tejto časti obce a cesta tam bola.
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Stavebník si zahradil tzv. „hlavy“, dotazovala sa kadiaľ majú ľudia chodiť na pozemky.
Pozemky tam majú aj občania z iných časti obce.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ- vidí problém, keď občan si chce vysporiadať, a obec by
urobila GP, by sa vyriešilo to o čo žiadajú. Stalo sa to, že si stavebník kúpil pozemok, niekedy
v lete postavil zátarasy na cestu, ktoré bránia občanom dostať sa na pozemky. Obec zareagovala
správne, dala predbežné rozhodnutie, z ktorého citoval „ vlastníci sú povinní bez odkladu sa
zdržať konania, ktorým zasiahli do pokojného stavu a to tak, že znemožnili prechod a prejazd po
ceste umiestnenej na parcele....“ V odôvodnení je napísané, že správny orgán dospel k tomu, že
bol narušený pokojný stav a v poučení bola možnosť proti tomuto rozhodnutiu odvolať sa.
Nemohli sa odvolať, alebo bolo by neopodstatnené sa odvolať proti rozhodnutiu, ktoré je
výhodné. Odvolal sa p. Kovalíček, ale odvolací orgán zrušil toto rozhodnutie a vrátil vec na nové
konanie s odôvodnením, okrem iného, že obec riadne nepreskúmala ako zasiahol do pokojného
stavu, t.j. aký bol stav predtým. Občania žiadali stretnutie na obci, nestalo sa tak, prišlo
rozhodnutie, ktorým sa zastavuje konanie odôvodnením rozhodnutia je citoval: „správny orgán
má za to, že účastník konania p. Miroslav Marejka, bytom Raková mal dostatočnú lehotu na
ochranu svojich práv v rámci občianskeho právneho konania pred súdom“. Kedy sa určil ten
priestor, že p. Marejka, donesie doklad o tom, že podal na súd nejaký návrh a súd preskúma
pokojný stav. Súd by mu takéto niečo zamietol. Vec sa má tak, keď správny orgán vydá
rozhodnutie, majú účastníci konania právo sa odvolať. Keď budú vyčerpané všetky opravné
prostriedky, tzn. odvolanie na krajský úrad, potom to rozhodnutie je konečné a môže ísť na súd.
Tu bol opačný postup, malo byť to, že keď on požiada o to, že chce urobiť oplotenie na ceste
a ako správny orgán viem, že je narušený pokojný stav, nevydá sa rozhodnutie tomu kto požiadal
o oplotenie a vyzve sa v lehote na doloženie – aby súd preskúmal či je, alebo nie je narušený
pokojný stav. Na základe toho je možné vydať, správny orgán sám skonštatoval, že je narušený
„pokojný stav“. Stavebník vedel, že kúpil cestu a pochádza z tejto lokality a vedel, že vlastníci
pozemkov majú jedinú možnosť sa dostať k pozemkom po tejto ceste. On si musí zohnať doklad
zo súdu, že ak postaví oplotenie, nenaruší pokojný stav. Bol sa pozrieť na mieste, nie je tam iná
cesta, je cesta, ale musela by podliehať stavebnému povoleniu, vybudovať sa a nebolo by dobre
do tohto obec ťahať, keď riešenie je. Počkať na súd, nevydávať stavebné povolenie a dá sa urobiť
vecné bremeno.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – Rozhodnutie – predbežné opatrenie je dočasné, nenahrádza
súdne rozhodnutie sporu, musí vedieť, že je potrebné ďalej v tom konať. Najskôr doriešiť otázku,
či umožní prístup, podanie žaloby na súd. Nastal nový stav je potrebné ísť cestou súdu, podať
žalobu. Ak nebude žaloba na súde, obec nemôže nevydať stavebné povolenie.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ- nie je úlohou obecného zastupiteľstva o tom rozhodnúť,
nemôže zasahovať do správneho orgánu. Ten, kto žiada o povolenie, mal by doniesť doklad, že
nie je narušený pokojný stav, musí dokladovať a potom môže budovať. Pokiaľ obec vydá
rozhodnutie bude aj oná zatiahnutá do sporu, vzniknú náklady.
Alena Heglasová, občan – poďakovala za vypočutie a verí, že jej príde kladné vyrozumenie k jej
žiadosti a opustila rokovaciu miestnosť.
Miroslav Marejka, občan – aké stanovisko sa prijme k ich požiadavke.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – záleží na obecnom zastupiteľstve, či k danej téme prijme
nejaké uznesenie, stavebný úrad vie ako má postupovať. Pre neho je vyjadrenie odvolacieho
orgánu záväzné a bude sa riadiť týmto (rozhodnutie zo dňa 10.7.2019).
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JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ- citoval z rozhodnutia odvolacieho orgánu „odbor
opravných prostriedkov považuje za potrebné na záver uviesť, že Obec Raková správne
v rozhodnutí určila lehotu, v ktorej si mal navrhovateľ vyriešiť právo prechodu v občianskoprávnom konaní pred súdom. Z judikatúry najvyššieho súdu SR vyplýva, že výrok rozhodnutia
obce, ak rozhoduje o ochrane podľa § 5 obč. zákonníka musí obsahovať aj lehotu.... v kt.si mal
navrhovateľ vyriešiť právo prechodu v občiansko-právnom konaní pred súdom. Ak obec povolí
stavbu, tak správny orgán nemusí skúmať pokojný stav, toto je v rozhodnutí.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – vysvetlil: stavebný úrad má námietku „predbežná otázka“,
stavebný úrad nemôže o nej rozhodnúť, o predbežnej otázke môže rozhodnúť len súd. Konanie
bude prerušené, účastníka konania odkáže na súd a musí v nejakej lehote doložiť doklad, že sa
s námietkou obrátil na súd. Ak sa tak nestane, stavebný úrad je povinný vydať stavebné
povolenie. Ak bolo rozhodnutie vydané na dobu dočasnú – limitované dátumom, uviedol, že
nemá spis pred sebou(30.6.), obnovovať konanie môže po tomto termíne. Lehota dávno uplynula,
môže pokračovať v novom konaní na rozhodnutie, ktorému uplynula lehota.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ- obecné zastupiteľstvo môže prijať len opatrenia ak dôjde
ku chybe zo strany obce.
Občania z miestnej časti U Smrečka opustili rokovaciu miestnosť.
Jana Zvercová, občan – podala žiadosť vo veci poskytnutia príspevku pre zdravotno-postihnutú
mamu, dotazovala sa, či jej žiadosť sa dostala na OZ a bude sa to riešiť na tomto zasadaní.
Žiadosť poslala rukou vypísanú, pracovníčka sociálneho úseku jej poslala žiadosť na jednorazový
príspevok (tlačivo) a nenapísala jej, v akom termíne je potrebné doložiť, aby mohla byť
prerokovaná (do 9.8.2019)v obecnej rade. Žiadosť priniesla 12.8.2019 a bolo jej povedané, že je
po termíne a bude prerokovaná neskoršie. Má informáciu, že keď je potrebné môžu zasadnúť.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – pokiaľ žiadosť nie je kompletná, žiadosť neprerokovala
komisia sociálno-zdravotná ani obecná rada, nebolo ju možné zaradiť do materiálov. Materiál nie
je prerokovaný, ak obecné zastupiteľstvo ma potrebu to prerokovať na dnešnom zasadaní aj bez
prerokovania komisie a obecnej rady, má právo prerokovať aj nepripravený materiál. Je na nich,
či sa prerokuje aj materiál, ktorý nebol zaradený do materiálov na rokovanie.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – dotazovala sa ako má obyčajný občan vedieť kedy zasadá
komisia, pracovníčka sociálneho úseku mala uviesť termín dokedy.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – zareagoval, nedá sa povedať kedy bude komisia, je
prijaté aj VZN a v prípade, že je potrebné niečo akútne riešiť, prerokuje sa. Predpokladá, že toto
je klasická žiadosť, je tu narušený proces, či bude na tomto zasadaní, alebo o tri mesiace, pokiaľ
niečo nehrozí. Pri klasickej žiadosti ide o normálny proces, že žiadosť prerokuje komisia
a následne obecná rada. V opačnom prípade by komisie zasadali často, ku každej žiadosti.
Termín na doloženie by mal byť uvedený, je to vec pracovníka daného úseku.
Jana Zvercová, občan – žiadosť o jednorazový príspevok – je to stroho napísané, žiada o to, že
mama je ležiaca a už teraz jej musí kúriť, žiada o príspevok na plynový kotol, a ak im kotol odíde
teraz v novembri, obecné zastupiteľstvo zasadá v decembri, môže sa stať, že budú bez teplej vody
a kúrenia a nemajú na čom uvariť. Je to na nich a sú to veci, ktoré by sa podľa jej názoru mohli
prerokovať.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – nie je problém žiadosť cez prestávku nafotiť, zisti sa kedy
zasadala komisia, obecná rada, v bode rôzne sa prednesie žiadosť a rozhodne či je to naliehavé.
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Mgr. Milan Bukovan, poslanec OZ – je toho názoru, ako povedal poslanec JUDr. Mariak, pokiaľ
niečo nehrozí, nie je to také akútne, zaoberať sa tým, až keď to prejde komisiou a obecnou radou.
Materiál pripraviť, aby vedeli o čo ide, aké k tomu zaujať stanovisko.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhoval v bode rôzne prečítať žiadosť a rozhodnúť sa
či je to akútne riešiť alebo nie. Je tu narušený proces, či ho narušil zamestnanec je druhá vec, ak
ide o nejakých cca 300 eur, nebráni mu osobne odsúhlasiť to, je to pomoc občanovi.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – nedával by vinu zamestnancovi, komisia si dohodne termín
možno týždeň predtým než zasadne, nikto nevie dopredu. Žiadosti do jednotlivých komisii sa
zhromažďujú, nezasadá sa ku každej samostatne.
Jana Zvercová, občan – zároveň požiadala ohľadom listu komisárky, kedy sa bude o tom
rokovať.
Pozn.: List komisárky – vyjadrenie o výsledku posúdenia podnetu a výzva na prijatie opatrení je
doložený v prílohe zápisnice.
Zo strany obecného zastupiteľstva bol všeobecný súhlas, že sa budú žiadosťou v rôznom
zaoberať.
Obecné zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní v zmysle schváleného programu.
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 bol zaslaný v písomnej
podobe, tvorí samostatnú prílohu zápisnice okrem správy o rozostavaných stavbách. Čo sa týka
rozostavaných stavieb, sú vyhotovené iba projektové dokumentácie ako napríklad na rozšírenie
siete verejného vodovodu a kanalizácie, z dôvodu finančných prostriedkov sa na stavbe
nepokračuje. Stavby fyzický realizované tento rok sú ukončené. Čo nás trápi je povodeň zo dňa
21. júla 2019, ktorá spôsobila škody na majetku občanom (škody nahlásilo 53 občanov),
v jednom prípade došlo k úhynu drobných hospodárskych zvierat. Začali sa zabezpečovacie
práce, ktoré zabezpečuje vodohospodársky podnik, s ktorým sa podarilo vyjednať rozsah prác
v hodnote 4,6 mil. € bez DPH. Tieto prostriedky sa budú využívať hlavne na zabezpečenie
brehov okolo rodinných domov a cesty III. triedy, ktorá je poškodená v niektorých miestach
a následkom ďalších búrok by sa mohla stať nezjazdnou a táto časť by bola odrezaná od centra
obce. Počas prehliadky v teréne sa zistili dva vážne problémy na mostných objektoch, ktoré sú
v nevyhovujúcom stave a zaťažia obec vysokými finančnými prostriedkami. Obec bude musieť
na vlastné náklady uhradiť projektovú dokumentáciu a realizáciu tejto stavby. Jedná sa o most pri
lyžiarskom vleku na Korcháni a druhý most, ktorý je vážne poškodený, podmytý, je most
k bytovkám, ku základnej škole a RD. Most nestačí len zastabilizovať, je potrebné jeho
kompletné odstránenie a nahradiť ho novším, širším mostom. Toto je téma, ktorá bude obec
v najbližšom období zamestnávať a hlavne kde obec zoženie finančné prostriedky na opravu
týchto mostov. Momentálne má projektanta na most na Korcháni, kde prebiehajú zabezpečovacie
práce a druhý most bude podstatne finančne náročnejší, nakoľko frekvencia aut a osôb je
podstatne vyššia. Možno bude potrebné urobiť k tomuto aj mimoriadne zasadanie obecného
zastupiteľstva v mesiaci október-november k úprave rozpočtu obce. Ak by sa to nedalo finančné
riešiť z rozpočtu, možno prijať aj krátkodobý úver na financovanie tohto zámeru. Reagoval na
poslanca Strýčka, že mosty neboli poistené, v minulosti vrchný most na Korcháni vybudoval
Agrostav v rámci zhodnocovania pozemku (komasácia) a druhý bol vybudovaný za MNV ako
súčasť radovky RD.
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Most na Kohútovom je dostatočne vysoký, problém je ak sa vydláždi úsek koryta rieky, voda
môže nabrať vyššiu rýchlosť počas búrok. Ak by sa len zastabilizoval, môže spôsobiť opätovné
vytopenie a škody na majetku.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – most pri lyžiarskom vleku, bol osobne pozrieť je v dobrom
stave ale kapacitné na vodu nepostačuje, dochádza k tomu, že sa rýchlo upchá a vyleje vodu
a opätovne pri ďalšej búrke sa stav vytopenia zopakuje. Most pri bytovkách je v takom stave, že
ďalšiu búrku nezvládne, opory sú tak podmyté, že pôjde dole.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – obec má nárok na úhradu záchranných zabezpečovacích
prác, nie na úhradu poškodení. Ak by spadol, dostane obec napríklad na jeho odstránenie, tak ako
boli práce do Križka, kde sa robili práce na sprejazdnenie cesty a toto v rámci zabezpečovacích
prác štát preplatí po roku až dvoch.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ- za škody môže správca toku, tým že sa nečistí a neudržuje
potok, vznikajú škody.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce v rámci správy o činnosti obce vyzdvihol akciu, ktorá sa
konala v rámci uvedenia do života monografie obce a ocenení významným osobnostiam,
v piatok 6.9. Spomenul článok v týždenníku Kysuce, kde taktiež bola vyzdvihnutá táto akcia
a zviditeľnená Obec Raková. Následne sa v nedeľu konali hodové slávnosti s bohatým kultúrnym
program, kde počasie nakoniec aj tento rok vyšlo aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia.
Zo strany prítomných ďalšie pripomienky neboli k bodu a obecné zastupiteľstvo hlasovalo
o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1 Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie
2. Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 13.9.2019
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomní:
Nehlasoval:
Ing. Martin Golis (príchod do miestnosti v priebehu hlasovania)
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Milan Bukovan,
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Za
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan
Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom:

Počet
0
1
12
0
0
13

Návrh bol prijatý.
3. Úprava VZN Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich
určenia a výške úhrady
Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ oboznámila k bodu. V návrhu sa upravuje výška ceny
stravného a podmienky poskytovania. Návrh bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona 369/1990 zb.
vyvesený na pripomienkovanie 15 dní pred zasadaním OZ. Písomné pripomienky neboli
v stanovenej lehote doručené.
Zo strany prítomných poslancov neboli pripomienky k návrhu úpravy VZN a obecné
zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
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Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo úpravu VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia
a výške úhrady
b) uznáša sa na úprave VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia
a výške úhrady
Kvórum pre prijatie návrhu: trojpätinová väčšina prítomných.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomní:
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Milan Bukovan,
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Za
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Ing. Miroslav Mareček, Ing. Martin Golis, Marian Šuška,
PharmDr. Patrik Bukovan
Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
0

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
4.Návrh VZN Obce Raková č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území
obce
Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ oboznámila, že na minulom zasadaní OZ, dňa 7.6.2019
uznesením č. 3.11/2019 bolo uložené obecným zastupiteľstvom prepracovať a predložiť nový
návrh VZN. Predošlý návrh VZN bol stiahnutý na základe skutočnosti – informácie o náleze
ústavného súdu, na základe kt. obec nemá oprávnenie regulovať chov zvierat. Účelom všeobecne
záväzného nariadenia je upraviť podmienky chovu a držania zvierat na území obce Raková,
vymedziť práva a povinnosti chovateľov, vlastníkov a držiteľov hospodárskych a domácich
zvierat na území obce a zabezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci.
Nariadenie sa vydáva v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj zvierat držaných alebo
chovaných na území obce a na zamedzenie šírenia chorôb, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí.
Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa nevzťahujú na chov a držanie vodiacich
alebo sprievodných psov invalidnými osobami a nevidiacimi osobami; cirkusy, pre ktoré platia
osobitné právne predpisy. Obecná rada, dňa 9.8.2019 prerokovala a doporučuje prijať Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Raková č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území
obce. Návrh bol v zmysle § 6 ods. 3 zákona 369/1990 zb. vyvesený na pripomienkovanie 15 dní
pred zasadaním OZ. Písomné pripomienky neboli v stanovenej lehote doručené.
Zo strany prítomný návrhy na zmenu – doplnenie návrhu VZN neboli a obecné zastupiteľstvo
hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo návrh VZN Obce Raková č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na
území obce
b) uznáša sa na VZN Obce Raková č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území
obce
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Kvórum pre prijatie návrhu: trojpätinová väčšina prítomných.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomní:
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Milan Bukovan,
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Za
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Ing. Miroslav Mareček, Ing. Martin Golis, Marian Šuška,
PharmDr. Patrik Bukovan
Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
0

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
5. Návrh VZN Obce Raková č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Raková.
Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ oboznámila k návrhu VZN. Zákonom č. 355/2016 Z.z. sa
mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
v znení neskorších predpisov. Ustanovenia § 2 ods. 1 definuje pojem zvláštny pes, kde došlo
k zmene: pes vodiaci na psa so špeciálnym výcvikom. Z tohto zosúladenia predmetného VZN so
zákonom sa predkladá návrh na zmenu a doplnenie, ktoré sa týkajú článkov 2 a 5. Obecná rada,
dňa 9.8.2019 prerokovala a doporučuje prijať VZN Obce Raková č. 4/2019, kt. sa mení a dopĺňa
VZN č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obe Raková. Návrh bol
v zmysle § 6 ods. 3 zákona 369/1990 zb. vyvesený na pripomienkovanie 15 dní pred zasadaním
OZ. Písomné pripomienky neboli v stanovenej lehote doručené.
Zo strany prítomných poslancov neboli pripomienky k návrhu VZN a obecné zastupiteľstvo
hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo návrh VZN Obce Raková č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné
nariadenie č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Raková
b) uznáša sa na VZN Obce Raková č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie
č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Raková
Kvórum pre prijatie návrhu: trojpätinová väčšina prítomných.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomní:
0
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Milan Bukovan,
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Za
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
13
Ing. Miroslav Mareček, Ing. Martin Golis, Marian Šuška,
PharmDr. Patrik Bukovan
Proti
0
Zdržal sa
0
13
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
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6. Návrh VZN Obce Raková č. 5/2019, ktorým sa mení VZN Obce Raková o miestnych
daniach a poplatku zo dňa 22.11.2012
K návrhu VZN oboznámil Mgr. Anton Heglas, starosta obce. Nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 330/2018 Z. z. zo 6.11.2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za
uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie
odpadov a § 81 ods. 10, 11, 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, poplatok za zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu nepokrýva jeho náklady.
Z uvedeného dôvodu sa predkladá návrh na úpravu VZN Obce Raková o miestnych daniach
a poplatku, ktoré bolo účinné odo dňa 1.1.2013. Úprava sa týka § 14 Sadzba poplatku
s účinnosťou k 1.1.2020. Prílohou zápisnice sú aj pomocné materiály, analýza množstva
zmesového komunálneho odpadu v obci a náklady na zvoz, výber za komunálny odpad
a porovnanie poplatku s okolitými obcami a úroveň triedenia a množstvo odpadu na obyvateľa
u okolitých obcí. K návrhu VZN je priložený sprievodný list od komisárky pre osoby so
zdravotným postihnutím. Komisárka vyzýva na prehodnotenie opatrení:
- zníženie (odpustenie) poplatku za KO a drobný stavebný odpad a dane z nehnuteľnosti aj
osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,
- taktiež požaduje prehodnotenie pokračovania v exekučných konaniach vedených voči
osobám s ŤZP.
V súlade s § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec môže ustanoviť všeobecne záväzným
nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku
poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov,
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna
fyzická osoba. Na základe informácie ÚPSVaR Čadca v Obci Raková bolo k 31.07.2019:
513 fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím z toho 305 je držiteľom preukazu ŤZP
(nie každá osoba ŤZP je držiteľom preukazu).
Počíta sa s tým, že sa v obci zlepší triedenie odpadu na 30 %, pokiaľ tomu tak nebude, miera
navýšenia za komunálny odpad bude musieť opäť rásť ako je navrhovaná čiastka v návrhu VZN.
Zákon o odpadoch jasne hovorí, že obec prenáša náklady na zvoz komunálneho odpadu na
občana s tým, že zložky vytriedeného odpadu nezarátava do týchto nákladov. V prípade úľavy
poplatku pre ZŤP by znamenalo zníženie príjmov napríklad o cca 5 tis. eur, ktoré by obec musela
automatický zarátať do poplatku občanom, kt. nemajú úľavu. Je na zvážení obecného
zastupiteľstva ako bude zvýhodňovať či už dôchodcovia, občanov so ZŤP a v hmotnej núdzi.
Návrh VZN sa predkladá bez týchto úľav a poplatok vychádza na 20 eur na občana. Postupne
pre ďalšie roky sa bude musieť tento poplatok navýšiť, ak sa miera triedeného odpadu nezlepší.
Verí tomu, že triedenie odpadu v našej obci sa zlepší.
Miroslav Strýček, poslanec OZ - nie je si istí či sa zlepší prognóza separovania, plasty na základe
zálohovania odpadnú (v r.2023), veľa nevyseparovaného odpadu zostáva v popolnici a navrhuje
robiť kontrolu pri komunálnom odpade.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – nie je proti navýšeniu poplatku, ale príde mu to demotivačné.
V obci sa triedi odpad, po Meste Čadca sme na druhom mieste percentuálne v triedení a ideme
zvýšiť poplatok. Ďalej čo sa týka listu komisárky, je tam návrh možnosti zníženia poplatkov pre
ZŤP (týka sa cca 500 občanov), dotazoval sa či je toto možné riešiť aj individuálne - formou
žiadosti na komisiách a následne na OZ a či je vyjadrenie komisárky pre obec zaväzujúce.
9

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – komisárka sa odvoláva na medzinárodný dohovor, o ochrane
pre osoby so zdravotným postihnutím.
Mgr. Janka Čičová, predn. OcÚ – citovala, že podľa ustanovenia § 83 ods.2 zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
môže obec všeobecne záväzným nariadením ustanoviť zníženie poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady ....
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – upozornila na list od JUDr. Zuzany Stavrovskej, komisárky
pre osoby so zdravotným postihnutím a jej výzve na prehodnotenie opatrení voči občanom so
ZPS v našej obci. Požiadala poslancov obecného zastupiteľstva, aby súhlasili s doplnením § 17
„Zníženie a odpustenie poplatku“ VZN obce Raková o miestnych daniach a poplatku o ďalší
odsek, ktorým by sa zabezpečilo zníženie poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba
v hmotnej núdzi, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZP
so sprievodcom o 50 %.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – zákon jasne hovorí o tom, že obec musí preniesť náklad do
poplatku na zvyšných občanov, ktorý nemajú úľavu na poplatku.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – vyzval poslancov, aby sa predložený návrh VZN
neschválil a vrátili ho na doplnenie § 17, t.j. zapracovať úľavy pre osoby ZŤP, zahrnúť fyzické
osoby s preukazom ťažko zdravotným postihnutím, osoby nad 62 rokov a fyzické osoby
v hmotnej núdzi. Je na nich či sa schvália úľavy na poplatkoch, je potrebné si uvedomiť, že podľa
návrhu sa dvíha poplatok o 25 %. Nie je v rozpore so zákonom, aby sa úľavy na poplatkoch
schválili.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – návrh poslanca JUDr. Mariaka je presný, môže sa
zakomponovať ako protinávrh do návrhu VZN a nie je dôvod, aby sa návrh VZN odložil na
doplnenie. Máme informáciu o počte ZŤP, osobách v hmotnej núdzi a osoby nad 62 rokov je
možné zistiť v priebehu prestávky na základe databázy obce. Ozrejmil, že vieme vyrátať, ak sa
schvália úľavy, o koľko tento poplatok stupne. Uskladnenie odpadu na skládku medziročne stúpa,
z 1161 ton odpadu vie predpokladať, že obec sa nezmestí pod 1178 ton odpadu. Keď vyráta
poplatky pre tento rok, vie že náklady na uloženie komunálneho odpadu medzi rokom 2018
a 2019 stúpnu z 50 988 na 57 635. Stúpli náklady u zvozových spoločnosti ako sú mzdy, údržba.
Na základe výpočtov vieme, že už tento rok bude minimálne 19 000 schodok, čo sa týka výberu
za komunálny odpad a jeho nakladanie. Nehovoriac o tom, že nie všetky vyrubené poplatky za
odpad budú uhradené, výpočet je na všetky vyrubené poplatky.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – ako sa prognózoval poplatok na rok 2020.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – vychádzalo sa z predpisu v hodnote 20 € na občana,
nezaoberal sa percentami. Dopredu nevie, koľko občanov požiada o úľavu, ktorí sa zdržiavajú
mimo obce (internát, práca mimo atď.)
Diskusia pokračovala za hlučnej rozpravy.
Rokovanie prerušené prestávkou 15:40 h. – 16:00 h.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – od roku 2013 sa poplatok nezvyšoval, nebol dôvod,
postačovali príjmy. Na základe databázy obce máme aktuálne nad 62 rokov 843 občanov.
Približne 100 občanov do 62 rokov s preukazom ZŤP a cca 30 občanov osoby v hmotnej núdzi.
Celkom je to 973 občanov, kt. by sa úľava týkala podľa návrhu poslanca JUDr. Mariaka. Ak by
sa jednalo o zníženie poplatku o 50 % pri čiastke 10 €/na osobu, tzn. vyčíslenie na 9730 €.
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Počet platobných výmerov vydané obcou cca 5 131, jedná sa o zníženie príjmu 1,89 € na
obyvateľa a ak sa chceme dostať na tú istú čiastku na konci roka, poplatok by predstavoval 21,89
€ a nie 20 €.
Jozef Čišecký, poslanec OZ – navrhuje ponechať poplatok vo výške 20 €, a úľavy tak ako boli
nanesené okrem osôb nad 62 rokov.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – navrhuje 50 % úľavu z platieb fyzické osoby v hmotnej núdzi,
fyzické osoby ZŤP , ZŤP/S.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ - nechcel nič iné, ak sa o návrhu ma hlasovať, malo by byť
vyčíslenie a dal návrh aby stiahli a dopracoval sa návrh VZN o tieto úľavy.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – dal krátke vyjadrenie k danej veci, že je povinnosťou všetkých
poslancov s hlasovacím právom dodržať bilanciu príjmov a výdavkov. Malo by sa približovať
k tomu, čo vyberie obec od občanov a čo zaplatíme za uskladnenie a zvoz komunálneho odpadu,
aby to bolo aspoň približne vyrovnané. Je to možné dosiahnuť v prípade, že miera separovaného
odpadu bude zvýšená skutočne na tú úroveň nad 30%. Vtedy sa dokážeme dostať na vyrovnanú
bilanciu aj s týmito navrhovanými úľavami (bez úľavy nad 62 rokov), za predpokladu, že
zásadne sa nebudú meniť aj náklady zvozovej spoločnosti. Je to výpočet narýchlo, ale s týmto
vedomím môže obecné zastupiteľstvo hlasovať za čiastku 20 €.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ - v zákone sa uvádza, obec môže meniť všeobecne
záväzným nariadením v priebehu zdaňovacieho obdobia sadzby poplatkov aj podľa objemu
zbernej nádoby a frekvencie odvozu v súlade s § 78 zníženie poplatku alebo oslobodenie ....atď.
chce povedať, že netreba navyšovať.
Jaroslav Petrák, posl. OZ – nikto nemyslí na rodiny s malými deťmi, dať na 20 eur ako bol
návrh.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – návrh sa predkladá v rámci toho čo dovoľuje zákon.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce zhrnul návrhy z diskusie a dal hlasovať
1)o návrhu poslanca JUDr. Mariaka a to vrátiť na dopracovanie návrh VZN a zakomponovať do
návrhu úľavu pre ZŤP, osoby v hmotnej núdzi a občanov vo veku nad 62 rokov.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o tomto návrhu nasledovne:
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomní:
Mgr.Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček
Za
JUDr. Miroslav Mariak
Miroslav Strýček, Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Proti
Ing. Tibor Kajánek,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák,
Zdržal sa
Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh nebol prijatý.

Počet
2
1
4
6
11

2) návrh Mgr. Hnidkovej zapracovať zľavy pre osoby ZŤP, pre osoby ZŤP/S a ľudí, kt. sa
nachádzajú v hmotnej núdzi vo výške 50 %, doplniť §17.
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HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomní:
Mgr.Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček
Miroslav Strýček, Mgr. Milan Bukovan,
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Za
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan
Proti
Zdržal sa
JUDr. Miroslav Mariak
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
2
10
0
1
11

Návrh bol prijatý.
JUDr. Miroslav Mariak, posl. OZ - chce vedieť ako dať vedieť, aby sa občania oboznámili a
mohli a dať podnety k tomu. Treba si preštudovať ako sa robí procedúra prijímania VZN.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ozrejmil, že návrh bol prerokovaný, zverejnený v lehote pred
zasadaním OZ, t.j. 15 dní pred OZ, na pripomienkovanie. Návrh sa nemení pôvodný, je len
rozšírený o úľavy, ktoré obecné zastupiteľstvo odhlasovalo. Pre informáciu od prvého septembra
je v platnosti zákon, podľa kt. by sa nemalo požadovať potvrdenie o návšteve školy, text sa
vypúšťa a nahrádza novým textom v návrhu VZN.
Následne dal hlasovať o návrhu VZN tak, ako bol predložený a s tým že sa zapracuje - doplní §
17 o schválené úľavy.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo návrh VZN Obce Raková č. 5/2019 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie
o miestnych daniach a poplatku
b) uznáša sa na VZN Obce Raková č. 5/2019 ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie
o miestnych daniach a poplatku
Kvórum pre prijatie návrhu: trojpätinová väčšina prítomných.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomní:
Mgr.Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček
2
Miroslav Strýček, Mgr. Milan Bukovan,
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Za
10
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan
Proti
0
Zdržal sa
JUDr. Miroslav Mariak
1
11
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
7. Príprava inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Raková
k 31.10.2019
Mgr. Janka Čičová, predn. OcÚ oboznámila k návrhu zloženia inventarizačných komisii, kt.
je prílohou zápisnice.
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Zmeny zloženia komisii zo strany prítomných neboli a Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal
hlasovať o návrhu na uznesenie:
a)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Návrh zloženia ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK), inventúrnych a čiastkových
inventarizačných komisií podľa prílohy č. 1
2. Návrh zloženia škodovej, vyraďovacej a likvidačnej komisie podľa prílohy č. 1
b) Obecné zastupiteľstvo ukladá:
1. Predsedovi ÚIK zvolať predsedov a členov inventúrnych a čiastkových inventarizačných
komisií k zabezpečeniu vykonania inventarizácie obecného majetku k 31.10.2019.
2. Predsedom inventúrnych a čiastkových inventarizačných komisií v termíne od 01.11.2019
do 31.12.2019 uskutočniť inventarizáciu obecného majetku.
3. Predsedom komisie účtov a komisie nedokončených investícií v termíne od 01.01.2020
do 31.01.2020 uskutočniť inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov a nedokončených investícií.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Miroslav Strýček, Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková,
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,
Za
12
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
0
Zdržal sa
0
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
p. Kulla František, hlavný kontrolór ,v zmysle § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predložil správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra za obdobie od 25.05.2019 do 31.08.2019.
Zo strany prítomných neboli pripomienky a Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať
o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
od 25.05.2019 do 31.08.2019.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomní:
Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Janka Hnidková
2
Miroslav Strýček, Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,
Za
11
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan,
Proti
0
Zdržal sa
0
11
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
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9. Rôzne
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil s materiálom do bodu rôzne:
1►Nebytové priestory v zdravotnom stredisku – informácia:
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na zasadaní dňa 7.6.2019, uznesením č. 3.24/2019 schválilo:
Dodatok k nájomnej zmluve č.1 s nájomcom Your Dent s.r.o., Matičné námestie 3132/5AČadca.
Pôvodná výmera prenajatých priestorov:59 m2, nová výmera75 m2.
Na základe upresnenia skutočnej výmery prenajatých nebytových priestorov je potrebné schváliť
nové uznesenie obecným zastupiteľstvom na výmeru 65,8 m2 prenajatých priestorov
s účinnosťou od 1.7.2019.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
Obecná rada doporučuje schváliť Dodatok k nájomnej zmluve č.1 s nájomcom Your Dent s.r.o.,
Matičné námestie 3132/5AČadca. Pôvodná výmera prenajatých priestorov:59m2, nová výmera
65,8 m2 s účinnosťou od 1.7.2019.
Návrh na uznesenie:
a)Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č.3.24/2019 zo dňa 7.6.2019 v bode a) v znení:
Dodatok k nájomnej zmluve č.1 s nájomcom Your Dent s.r.o., Matičné námestie
3132/5AČadca. Pôvodná výmera prenajatých priestorov:59 m2 , nová výmera75 m2 .
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k nájomnej zmluve č.1 s nájomcom Your Dent
s.r.o., Matičné námestie 3132/5AČadca. Pôvodná výmera prenajatých priestorov:59m2, nová
výmera 65,8 m2 s účinnosťou od 1.7.2019.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomní:
Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Janka Hnidková
2
Miroslav Strýček, Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,
Za
11
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan,
Proti
0
Zdržal sa
0
11
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
2► Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil s návrhom na zmenu prevádzkového poriadku
telocvične, kt. vychádza z finančnej komisie. Komisia na základe vyúčtovania nákladov na
prevádzku telocvične za I. polrok 2019:
– príjmy: 2 685,00
-výdavky (mzda a odvody správcu, energie) : 10 592,23 €
navrhuje zmeniť časový rozpis telocvične – športovú činnosť pre žiakov do 16:00 h. a od 16:00
h. do 21:00 h. platený prenájom, za každú hodinu zvýšiť z 10 € na 20 €. Návrh na úpravu a
časový rozpis telocvične a výšky poplatku je prílohou zápisnice.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhuje poplatok ponechať minimálne pre futbalový
klub ako doteraz 10 €.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – týka sa to nielen futbalového klubu, ale aj ďalších ako
hasičov, mažoretiek...vedúci krúžkov, ktorí môžu až v poobedňajších hodinách využívať
priestory telocvične. Ide o veľké navýšenie na 20 € po 16:00 h. Úľava by sa mala týkať aj
rôznych organizácii, ktoré v obci pôsobia.
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Miroslav Strýček, posl. OZ – nesúhlasí s návrhom, veľa občanov chodí hrať v poobedňajších
hodinách a využíva telocvičňu na rôzné aktivity pohybové. Ide o dosť veľké navýšenie.
Jozef Čišecký, posl. OZ – minulý rok obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo 10 €/hod., nevedelo sa
aké budú náklady na prevádzku telocvične. Vychádza to na cca 10 tis. €, príjem cca 2600 a strata
cca 7500€. Vyslovil názor, že strata je vysoká, 10 € za hodinu nie je veľa, príklad pri aktivitách,
kde hrajú viacerí sa na poplatok poskladajú. Možno zľava nejaká pre futbalový klub, ale ak
niekto chce využívať telocvičňu individuálne je potrebné poplatok navýšiť (náklady na
upratovanie, sprchy atď.).
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – v dôvodovej správe sa uvádza, že výška nákladov je 10592 €,
či je to nárast oproti tomu keď nebola v prevádzke telocvičňa v porovnaní s tým kde sa cvičí,
alebo sú tam zahrnuté triedy.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – triedy boli rok predtým, ide o nárast, náklady na
vykurovanie plynom porastú vzhľadom na kategóriu vykurovania.
Jaroslav Petrák, poslanec OZ – vyslovil názor, ako povedal poslanec Čišecký, keď sa viacerí
zložia na poplatok, navýšenie poplatku nie je veľká čiastka. Priestory sú nové, kolektív, kt. chce
využívať telocvičňu môže sa poskladať na poplatok.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ–náklady sa zvýšili, navrhuje zvýšiť poplatok na 15€, nešla by na 20 €.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – zvážiť návrh, ktorý sa predkladá, pôvodný návrh vyšiel
v minulom roku z obecnej rady. Strata je cca 7500 €, možno zvážiť rozdelenie na letné a zimné
obdobie (vykurovanie).
Jaroslav Petrák, poslanec OZ – navrhovaná výška v porovnaní inde nie je veľa. Ak na to obec
má, nech je poplatok aj 5 €, ale reálne náklady sú s vysokou stratou. 20 € je symbolická cena.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – z čoho sa vykrýva strata.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je to v rozpočtovom opatrení zahrnuté,70 tis. eur, kt. sú
vyčlenené na školu, sú to vlastne náklady - súčet príjmov školy z preneseného výkonu št. správy,
origin. kompetencii a ostatné musí dofinancovať obec.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – konštatoval, že na jednej strane dáme dotáciu a na
druhej strane im to zoberieme.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – v susednej obci si poplatok hradia všetky spolky a OZ im
prepláca toto v dotácii, aby bolo jasné koľko ten spolok, organizácia stojí. Škola má reálny
príjem a nestáva sa to, že chýbajú finančné prostriedky škole na financovanie telocvične. Teraz
je návrh taký, že budú všetci platiť 20 € v čase od 16:00 h.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – úľava pri rozdelení na letné a zimné obdobie, v prípade
hasičov a aj ďalších nič neznamená, nakoľko toto nevyužijú, potrebujú priestory telocvične
možno na 3-4 mesiace. Bolo by to vyriešené keby, všetky krúžky vedeli využívať telocvičňu do
16:00 hod., ale toto nie je možné.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – súhlasí s tým čo povedal poslanec Ing. Kajánek.
Miroslav Strýček, posl. OZ – dať návrh pre spolky a krúžky poplatok na polovicu.
Ing. Golis Martin, poslanec OZ – v krátkosti vysvetlil, že prevádzka telocvične má schodok cca
7500 €. Nemyslí si, že základná škola je tou inštitúciou, ktorá ho má vyrovnať, lebo reálne to
nemá z čoho a stále to bude vykrývať obec z podielových daní obce. Návrh, ktorý prerokovala
finančná komisia sa opiera o dve myšlienky a to rozšíriť rozsah komerčného využitia. Rozšírenie
spočíva v tom že sa skráti čas zo 16:30 (pre učiteľov počas týždňa) na 16:00 h. a v tomto čase
bude možnosť využiť telocvičňu aj na komerčné účely a tým zvýšiť príjmy z využívania
telocvične.
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Druhá myšlienka bola, že keď je tak vysoký debet, musí sa urobiť niečo aj s poplatkom.
Poplatok bol stanovený približne pred rokom alebo rokom a pol, bez nejakých konkrétnych
čísiel, za predpokladu, že tento poplatok bude primeraný. Vyčíslenie nám potvrdilo, že poplatok
dostačujúci nie je. Čo sa týka ostatných krúžkov, ktoré tu boli v diskusii spomínané, domnieva
sa, že by nemal byť problém odsúhlasiť zvýšenie dotácie jednotlivým spolkom, ktoré budú
využívať priestory v tom čase, kedy je telocvičňa určená na komerčné účely. Toto si v žiadosti
o dotácie vyčíslia, budú mať konkrétny plán a predstavu kedy a ako chcú využívať priestory
telocvične. Bude im umožnené trénovať v časoch, kedy to budú oni chcieť, alebo aspoň nejakým
spôsobom prebehne o tom diskusia. Dosiaľ diskusia o tom neprebiehala a nie je si z týchto čísiel
istý, či to využitie telocvične spolkami nepomohlo k tomuto výsledku, ktorý máme po roku
prevádzky telocvične.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – na základe rozpravy poslanca Ing.Golisa, hovoril, že treba to
prefinancovať spolkom, máme nejaký rozpočet, zrazu sa nájde v rozpočte navýšenie pre spolky,
keď dostali nejaké finančné prostriedky.
Ing. Golis Martin, poslanec OZ – reagoval na poslankyňu Mgr. Hnidkovú, aký je rozdiel či sa to
doplatí cez dotácie spolkom, alebo sa to doplatí cez rozpočtové opatrenie základnej škole. Pre
vysvetlenie je to pre obec to isté.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ozrejmil poslancom, že nemôžu chcieť, že prenájom
telocvične v poobedňajších hodinách vykryje náklady na telocvičňu aj za školu. Škola využíva
priestory doobeda. S poplatkami za telocvičňu, sa nedostaneme nikdy k tomu, aby sme vykryli
10 ti.€.
Ing. Golis Martin, poslanec OZ – reagoval a zdôraznil, že hovorí len o znížení straty.
Jozef Čišecký, posl. OZ – konštatoval, že ak prepočítame to, čo bolo vyčíslené na prevádzku
telocvične a so zvýšením poplatkov ako je v návrhu, budeme stále stratový, jedna sa o čiastku
cca 5000 €.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – nikdy nebudú môcť chcieť, ak sa dá či už deťom alebo
dôchodcom, že to bude ziskové, treba si zvykať, že toto bude vždy stratové. Reagoval smerom
na poslanca Ing. Golisa, že to mení situáciu a pohľad na tieto veci, aby nedochádzalo k rôznym
podvodom pri prenajme telocvične, že môže sa riešiť niečo cez dotácie, ako tu odznelo. V našich
organizáciách sú naše deti, toto si treba uvedomiť a podporovať ich k pohybu, je niečo iné
u dospelých, kt. si na toto zarobia. Vyslovil názor, že riešiť to cez dotácie, nie je zlý nápad.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – treba si uvedomiť, ak sa pôjde do tohto návrhu, bolo by
dobre dať účinnosť možno od 1.1.2020. Vzniká otázka, či budú tento rok navyšovať rozpočet
združeniam a spolkom a CVČ za obdobie 4-och mesiacoch, t.j. do r.2019, z dôvodu, že budú
mať nepredpokladané výdavky. Ak sa návrh takto schváli bude platný už od schválenia OZ.
Jaroslav Petrák, posl. OZ - vráti sa k tomu, nech naše spolky neplatia nič, nech využívajú
priestory aj do 22:00 h. a strata bude možno cca 15 tis.eur.
Na základe diskusie Mgr. Anton Heglas, starosta obce konštatoval, že návrh zostáva tak ako
bol predložený od 16:00 h do 21:00 h. počas týždňa za každú hodinu 20 € a počas víkendov
každá dvojhodinovka 40 €.
Protinávrhy poslancov:
JUDr. Miroslav Mariak, posl. OZ - nechať pôvodný – platný časový rozpis telocvične, ako bol
už schválený, stiahnuť návrh z rokovania.
Miroslav Strýček, posl. OZ – navrhuje doplniť návrh s účinnosťou od 1.1.2020 a doplniť
poplatok za použitie šatne vo výške 5 €.
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Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – navrhuje od 16:00 h. do 21:00 h. poplatok vo výške 15 € a cez
víkend 30 €.
Hlasovanie o návrhoch:
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu poslanca JUDr. Mariaka, stiahnuť návrh z rokovania:
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Za
JUDr. Miroslav Mariak
1
Miroslav Strýček, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák,
Proti
9
Ing. Martin Golis, PharmDr. Patrik Bukovan,
Mgr. Janka Hnidková
Zdržal sa
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška
2
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh nebol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu poslanca Strýčka, doplniť návrh s účinnosťou od
1.1.2020 a doplniť poplatok za použitie šatne vo výške 5 €.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Za
Miroslav Strýček
1
Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký, Mgr.Viera Urbaníková,
Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák,
Proti
11
Ing. Martin Golis, PharmDr. Patrik Bukovan, Marian Šuška,
Mgr. Janka Hnidková, JUDr. Miroslav Mariak
Zdržal sa
0
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh nebol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu poslankyne Mgr. Hnidkovej, poplatok vo výške 15 €
a cez víkend 30 €.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Za
Mgr. Janka Hnidková
1
Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký, Mgr.Viera Urbaníková,
Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák,
Proti
10
Ing. Martin Golis, PharmDr. Patrik Bukovan,
Miroslav Strýček, JUDr. Miroslav Mariak
Zdržal sa
Marian Šuška
1
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh nebol prijatý.
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce konštatoval, že ani jeden z návrhov nebol prijatý a dal
hlasovať o pôvodnom predloženom návrhu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku telocvične pri ZŠ Milana
Mravca v bode 1/ Časový rozpis telocvične – príloha č. 1 prevádzkového poriadku.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
10
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan,
Proti
JUDr. Miroslav Mariak, Miroslav Strýček,
2
Zdržal sa
0
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
3► Žiadosť – Rudolf Tuhovčák, Raková 1745 o odkúpenie časti pozemku KN-C 2821 o výmere 40 m2.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 14.5.2019
Komisia doporučuje odpredaj časti pozemku KN-C 2821 o výmere 40 m2 za podmienok, že bude
zachovaná voľná šírka od hranice vozovky po hranicu pozemku minimálne 1 meter a bude
dopracovaný GP, ktorý toto bude rešpektovať. Odpredaj pozemku za cenu 15 €/m2.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 17.5.2019
Obecná rada berie na vedomie žiadosť a doporučuje najskôr vypracovať zameranie podľa
podmienok stavebnej komisie a až následne predložiť na obecné zastupiteľstvo.
Listom zo dňa 24.5.2019 bol oslovený žiadateľ na predloženie grafickej situácie nového
zámeru oddelenia časti pozemku tak, aby bola dodržaná hranica pozemku minimálne 1 meter.
Dňa 26.8 2019 žiadateľ predložil novú žiadosť s návrhom, ktorý rešpektuje požiadavku
komisie výstavby a žiada o odkúpenie časti pozemku – parcela KNC č. 2801 o výmere 35 m2.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – pozerala materiál, nemá GP, nie je presne dané, čo chce
odkúpiť.
Ing. Tibor Kajánek, posl. OZ – reagoval, že v materiáloch je predložený návrh, zameranie
geodetom v prílohe žiadosti, takto si to predkladajú aj ostatní pri žiadostiach.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce –ozrejmil posl. Mgr. Hnidkovej, že obecné zastupiteľstvo
najskôr schvaľuje zámer, ktorý je podložený zameraním geodetom, aby bola jasná výmera,
odpredaj nejakej časti pozemku. Návrh zameraný geodetom je už podklad pre vypracovanie
geometrického plánu.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – nesúhlasí s odpredajom, je tam nejaký priestor, ktorý sa
odpredá, prídu ďalší so žiadosťou o odkúpenie, odpredá sa to a vznikne problém, autá sa nebudú
môcť obísť, lebo všetci si prihradia pozemky, potom niekto zaparkuje a bude ešte väčší problém.
Rozmyslieť si čo predávame, podáva návrh, aby sa to riadne ošetrilo. Podáva návrh o opätovné
prehodnotenie a nesúhlasí s takýmto odpredajom.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je tu návrh poslankyne Mgr. Hnidkovej pozemok
nepredávať, požiadal o ďalšie návrhy. Odporúčanie komisie aj obecnej rady je také, že sa môže
pozemok odpredať s tým, že sa dodrží šírka od hranice vozovky po hranicu pozemku minimálne
jeden meter.
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Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – prečítala návrh: ukladá stavebnej komisii opätovne
prehodnotiť žiadosť o odkúpenie pozemku pána Tuhovčáka o ktorý žiada.
Mgr. Milan Bukovan, posl. OZ -komisia stavebná sa týmto zaoberala, mala materiál na základe
ktorého dala odporúčanie. Je tam zelený pas, návrh komisia už predložila, vie o čo ide a je
možné odpredať túto časť pozemku za podmienok, že bude zachovaná dostatočná šírka vozovky.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať za návrh poslankyne Mgr. Hnidkovej, ktorá je
zároveň v návrhovej komisii.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie v znení: obecné zastupiteľstvo ukladá
stavebnej komisii opätovne prehodnotiť žiadosť o odkúpenie pozemku pána Tuhovčáka o ktorý
žiada.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Za
Mgr. Janka Hnidková, Jaroslav Petrák
2
Mgr. Milan Bukovan, Ing. Tibor Kajánek,
Proti
4
Miroslav Strýček, PharmDr. Patrik Bukovan,
Mgr.Viera Urbaníková, Ing. Margita Kučáková,
Zdržal sa
Ing. Martin Golis, Marian Šuška, JUDr. Miroslav Mariak,
6
Jozef Čišecký,
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh nebol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa:
v prospech : Rudolf Tuhovčák, Raková 1745
pozemku:- časť pozemku CKN 2801, ktorá je totožná s parcelou EKN 22122 - zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2062m2, oddelená časť bude zameraná geometrickým plánom
o použiteľnej výmery 35m2
za cenu 15 €/m2,ktorá sú vo vlastníctve obce Raková LV 7401
Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá použiť
ustanovenie §9a ods.8 písm.e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii
OZ. Predmetný pozemok sa nachádza vedľa pozemku žiadateľa pri rodinnom dome č. 1745 a bude využitý pre
prístup do RD. Obec túto časť pozemku nevyužíva.

Kvorum pre prijatie návrhu: trojpätinová väčšina všetkých poslancov
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomní:
Ing. Miroslav Mareček
Mgr. Milan Bukovan, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Za
Marian Šuška, Miroslav Strýček, PharmDr. Patrik Bukovan,
Mgr.Viera Urbaníková,
Proti
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková,
Zdržal sa
JUDr. Miroslav Mariak, Jozef Čišecký,
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh nebol prijatý.

Počet
1
7
0
5
12
21

4►Žiadosť – Emília Gašparínová, Raková 53 o odkúpenie pozemku KN-C 2673/2 o výmere
2 m2 , parcela oddelená GP 107/2019 od pozemku CKN 2673, ktorá je totožná s pozemkom EKN
22121.
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na júnovom zasadaní, dňa 7.6.2019 schválilo zámer
odpredaja pozemku podľa §9a ods. 8písm.e/zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predp. ako prípad osobitého zreteľa. Zámer odpredaja pozemku bol zverejnený 15 dní
pred schválením OZ na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Je potrebné schváliť odpredaj.
Pripomienky zo strany poslancov neboli a Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať
o návrhu na uznesenie v znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa:
v prospech : Emília Gašparínová, Raková č.53
-pozemok: CKN 2673/3 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2 m2 , parcela je oddelená
geometrickým plánom č. 107/2019 od pozemku CKN 2673, ktorá je totožná s pozemkom
EKN 22121, zapísaná na liste vlastníctva obce Raková č. 7401.
za cenu: 15 €/m2,
Odôvodnenie:
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá použiť
ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii
OZ. Pozemok je súčasťou pozemku žiadateľa pri rodinnom dome č. 53 a prevodom sa prispeje k účelnejšiemu
usporiadaniu majetkových pomerov. Obec tento pozemok nevyužíva.

Mgr. Anton Heglas, starosta obce zároveň oboznámil, že pre prijatie tohto návrhu uznesenia je
potrebné kvórum: trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomní:
Ing. Miroslav Mareček, Jozef Čišecký
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková,
Miroslav Strýček, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
2
11
0
0
11

Návrh bol prijatý.
5► Žiadosť IN-SERVIS spol. s r.o. v zastúpení Gajdoš Jozef, Makov 307 vo veci rozšírenia
pozemku – parcela KN-C 1147/1, z pôvodných 12 m2 (schválené OZ 29.3.2019) na 24 m2 za
účelom umiestnenia predajného stánku o rozmere 24 m2.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.8.2019
Komisia nedoporučuje rozšírenie nájmu pozemku žiadateľovi na parcele KN-C 1147/1 za
účelom umiestnenia väčšieho predajného stánku (rozmer 6 x 4 m) z pôvodných 12 m2 na 24 m2
z dôvodu zachovania bezpečnosti cestujúcich a výhľadových pomerov z vedľajšej
komunikácie (od požiarnej zbrojnice). Tento stánok by zabral značnú časť zástavkovej
plochy primárne určenej na čakanie, nástup a výstup cestujúcich z prostriedkov autobusovej
hromadnej dopravy.
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Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
Obecná rada nedoporučuje rozšírenie nájmu pozemku žiadateľovi na parcele KN-C 1147/1 za
účelom umiestnenia väčšieho predajného stánku žiadateľovi IN-SERVIS spol. s r.o. v zastúpení
Gajdoš Jozef, Makov 307.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť IN-SERVIS spol. s r.o. v zastúpení Gajdoš Jozef, Makov
307 vo veci rozšírenia pozemku – parcela KN-C 1147/1, z pôvodných 12 m2 na 24 m2 za účelom
umiestnenia predajného stánku o rozmere 24 m2.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
12
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
0
Zdržal sa
0
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
6► Žiadosť Koniar Marián, Raková 1546 o prešetrenie stavu a zjednanie nápravy na
komunikácii U Tutky.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.8.2019
Komisia doporučuje zrealizovať ako predbežné opatrenie na zlepšenie stavu - doplnenie
priečnych odvodňovacích odrážok, strhnutie vytlačenej krajnice na ľavej strane a prečistenie
jestvujúcich odvodňovacích zariadení.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
Obecná rada doporučuje vyčistenie jestvujúcich odvodňovacích zariadení na komunikácii
U Tutky na základe žiadosti – Koniar Marián, Raková 1546.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Koniara Mariana, bytom Raková 1546
o prešetrenie stavu a zjednanie nápravy na komunikácii U Tutky.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
12
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
0
Zdržal sa
0
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
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7►Žiadosť o stanovisko k odpredaji pozemkov – COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo,
Palárikova 87 Čadca vo veci odkúpenia pozemku CKN 11 074 o výmere 467 m2, ktorý je
zastavaným pozemkom pod objektom Raková -Korcháň č.827 a odkúpenie pozemku CKN
11075, kt. by slúžil ako komunikácia po zameraní GP.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.8.2019
Komisia doporučuje odpredaj pozemku CKN 11074 o výmere 467 m2 pre COOP Jednota pod
objektom Raková – Korcháň č. 827 za cenu 72 €/m2. Odpredaj časti pozemku CKN 11075
nedoporučuje – ponechať v užívaní COOP Jednota formou nájmu, tak ako tomu bolo doteraz.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
OR doporučuje odpredaj pozemku CKN 11074 o výmere 467 m2 pre COOP Jednota pod
objektom Raková – Korcháň č. 827 zámerom osobitného zreteľa. Odpredaj časti pozemku CKN
11075 nedoporučuje – ponechať v užívaní COOP Jednota formou nájmu.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – navrhla poslancom obecného zastupiteľstva, aby pred
odsúhlasením predaja žiadaného pozemku najskôr zvážili poveriť zástupcov obce na
prerokovanie so zástupcami COOP Jednota Čadca, za akú cenu (keďže pozemok pod
nehnuteľnosťou vlastní obec) by bolo možné kúpiť uvedenú nehnuteľnosť Obcou Raková pre
prípadné využitie v budúcnosti napr. po rekonštrukcii ako zariadenie pre starých a nevládnych
spoluobčanov (ako napr. v obci Zákopčie). Zároveň upozornila na skutočnosť, že pravdepodobne
COOP Jednota chce uvedený objekt predať a v prípade odpredaja podnikateľskému subjektu
môže dôjsť k situácii, ktorá môže narušiť bývanie občanom v okolí tejto nehnuteľnosti.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – jedná sa o vysokú investíciu, obec nemá prostriedky na
odkúpenie objektu. Objekt sa nachádza pri autobusovej otočni a nejaké využitie pre seniorov vidí
ako bezpredmetné. Pokiaľ by obec odkúpila budovu za nejakých 200 tis. eur a ďalších 200 tis.
eur by dala do rekonštrukcie, nevidí v tom zmysel. V budúcnosti by videl možno takéto
zariadenie pri kostole na Korcháni (stará škola), pozemok je v tichej lokalite. Návrh sa týka
odpredaja pozemku pod objektom COOP Jednota.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – návrh z komisie je odpredať pozemok, ak obec neodpredá
dostanú sa k pozemku súdnou cestou, nakoľko ich objekt stojí na pozemku, ktorý žiadajú
odkúpiť. Navrhuje sa dohodnúť teraz.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhuje zistiť, za akú čiastku by COOP Jednota
odpredala objekt pre obec.
Jozef Čišecký, poslanec OZ – ak by boli ochotní odpredať objekt aj za 100 t. eur tak je to
stratové. Objekt je budovaný ešte v minulosti a ak by sa odkúpil, jedine zlikvidovať a ostal by iba
pozemok. Kto prerábal starý RD vie o čom hovorí. Nové by sa postavilo lacnejšie ako odkúpenie
tohto objektu a jeho renovácia.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – možno to nie je až taká zlá budova, čo ak je to tehla.
Jaroslav Petrák, poslanec OZ – myslí si, že navrhovaná cena za odpredaj pozemku je dobrá
a nemá nič proti jeho odpredaji.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ozrejmil, že stále tento pozemok nejde obec odpredávať, je to
vlastne len stanovisko obecného zastupiteľstva pre COOP Jednota na základe ich žiadosti, aby
vedeli či je záujem odpredať zo strany obce a za akú cenu.
Diskusia ukončená a Mgr. Anton Heglas, starosta obce predniesol návrh na uznesenie v znení:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemku CKN 11074 o výmere 467 m2 pre COOP
Jednota pod objektom Raková – Korcháň č. 827 zámerom osobitného zreteľa po zameraní
geometrickým plánom za cenu 72 €/m2.
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HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomní:
Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Milan Bukovan,
Mgr. Milan Bukovan, Miroslav Strýček, Jozef Čišecký,
Za
Ing. Tibor Kajánek, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Margita Kučáková,
Proti
JUDr. Miroslav Mariak
Zdržal sa
Mgr. Viera Urbaníková
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
1
8
3
1
12

Návrh bol prijatý.
Rokovanie prerušené prestávkou 17:35 h.- 18:00 h.
8►Žiadosť - Kováčiková Alena, Raková 1456 o úpravu cesty k RD 905 U Zemana.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.8.2019
Komisia doporučuje požiadavku zahrnúť do plánu opráva a údržby miestnych komunikácii
v obci v zmysle priorít a finančných možnosti obce.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
OR berie na vedomie žiadosť - Kováčiková Alena, Raková 1456 o úpravu cesty k RD 905
U Zemana s tým, že navrhuje požiadavku zahrnúť do plánu opráv a údržby MK.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť - Kováčiková Alena, Raková 1456 o úpravu
cesty k RD 905 U Zemana s tým, že požiadavka bude zahrnutá do plánu opráv a údržby MK
v zmysle priorít a finančných možnosti obce.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
12
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
0
Zdržal sa
0
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
9►Prenájom nebytových priestorov v KD za účelom prevádzkovania bankomatu.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
Obecná rada doporučuje schváliť prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome Raková
s nájomcom Prima banka Slovensko, a.s. Žilina za účelom inštalácie a prevádzkovania
bankomatu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom nebytových priestorov o výmere 1,5 m2v Kultúrnom
dome Raková č. 1045 s nájomcom Prima banka Slovensko, a.s. Žilina za účelom inštalácie
a prevádzkovania bankomatu s účinnosťou od 14.9.2019 za cenu 1000 €/rok.
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HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
1
12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
10►Žiadosť - Miroslav Marejka, Raková 457 vo veci verejného prerokovania na riešenie
situácie znemožnenia prechodu a prejazdu po ceste na parcele 9789.
Pozn.: Občania osady U Smrečka, sa dostavili na OZ a v úvode im bolo udelené slovo.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.8.2019
Komisia na základe predložených dokladov zo spisu konštatuje, že obec vynaložila dostatočné
úsilie a využila všetky dostupné možnosti, aby tento spor vyriešila. Komisia ma tiež za to, že
obec nemá ďalšie právomoci v tomto spore rozhodovať, preto považuje verejné prerokovanie za
irelevantné a žiadateľom doporučuje domáhať sa svojich práv súdnou cestou.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
OR berie na vedomie žiadosť - Miroslav Marejka, Raková 457 vo veci verejného prerokovania
na riešenie situácie znemožnenia prechodu a prejazdu po ceste na parcele 9789 s tým, že
doporučuje sa domáhať svojich práv súdnou cestou.
Pripomienky neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť - Miroslav Marejka, Raková 457 vo veci
verejného prerokovania na riešenie situácie znemožnenia prechodu a prejazdu po ceste na
parcele 9789 s tým, že doporučuje sa domáhať svojich práv súdnou cestou.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
11
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan,
Proti
0
Zdržal sa
JUDr. Miroslav Mariak
1
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
11► Žiadosť – Mgr. Andrej Ligáč, Janka Kráľa 2592/11, Čadca o opravu prístupovej cesty
v miestnej časti Fojstvo II.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.8.2019
Komisia sa domnieva, že vzniknutá situácia na prístupovej ceste bola spôsobená stavebnou
činnosťou pri výstavbe RD (ktorého stavebník je práve p. Ligáč), čo potvrdili občania z tejto
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miestnej časti. Častými prejazdami ťažkej mechanizácie na stavbu, došlo k vytláčaniu okraja
komunikácie, k rozbitiu odvodňovacieho rigolu a týmto k značnému obmedzeniu funkčnosti
celého odvodnenia komunikácie.
Komisia preto doporučuje stavebnému úradu, aby stavebníka upozornil, že jeho činnosťou došlo
k poškodeniu cudzej veci. A pri jeho právach využívať túto komunikáciu, má aj povinnosť škody
spôsobené jeho činnosťou na nej opraviť na vlastné náklady.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
OR berie na vedomie žiadosť– Mgr. Andrej Ligáč, Janka Kráľa 2592/11, Čadca o opravu
prístupovej cesty v miestnej časti Fojstvo II. s tým, že je potrebné vykonať štátny stavebný
dohľad zo strany stavebného úseku a vyzvať stavebníka RD na nápravu a odvodnenie na svojom
pozemku.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – doplnil informáciu, že stavebník Mgr. Andrej Ligáč bol
vyzvaný stavebným úradom o zjednanie nápravy, aby nedochádzalo k poškodeniu cudzej veci
s tým, že stavebný úrad v termíne 31.10.2019 preverí opravu odvodňovacieho rigolu a jeho
funkčnosť prietoku.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť – Mgr. Andrej Ligáč, Janka Kráľa 2592/11,
Čadca o opravu prístupovej cesty v miestnej časti Fojstvo II.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
12
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
0
Zdržal sa
0
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
12►Žiadosť - Lobodašová Anna Raková U Moravčíka 831 o dokúpenie časti parcely 238/1
o výmere 207 m2 z dôvodu úpravy prístupovej cesty k jej pozemku.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.8.2019
Komisia nedoporučuje odpredaj časti pozemku CKN 238/1 o výmere 207 m2 z dôvodu
zachovania prirodzeného odtoku povrchových vôd. Touto časťou viedla pôvodná komunikácia,
ktorá bola zavezená a táto navážka slúži ako prirodzený trativod.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
Obecná rada nedoporučuje odpredaj časti pozemku CKN 238/1 o výmere 207 m2
p. Lobodašovej A, Raková 831 z dôvodu zachovania prirodzeného odtoku povrchových vôd.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – komisia bola pozrieť na mieste, kde boli aj občania z tejto
lokality. V tejto časti sa jedná o zachovanie prirodzeného odtoku vôd. Nedoporučuje sa odpredaj
pozemku.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – oboznámil, že žiadosť bola po komisii doplnená úradným
záznamom pani Zemaníkovej, ktorá nesúhlasí s odpredajom pozemku v lokalite U Moravčíka,
nakoľko by sa odpredajom aj zamedzilo prístupu na pozemky, na pozemku je umiestnená studňa.
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Miroslav Strýček, poslanec OZ – doplnil, že ak by sa pozemok odpredal a vlastník by tam
postavil betónový plot, zabránilo by sa vsakovaniu vody v prípade prívalových dažďoch.
František Kulla, hlavný kontrolór – na doplnenie uviedol, že pochádza z tejto časti a ak sa
nahliadne do starých máp, stará cesta je na pozemku, ktorý žiada odkúpiť a nová cesta je na
pozemkoch, kt. pustili vlastníci, keď sa tam budovali RD. V prípade odpredaja môže nastať to, že
si zahradia a nebude tam prístup.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť - Lobodašová Anna Raková U Moravčíka 831
o dokúpenie časti parcely 238/1 o výmere 207 m2.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
10
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
PharmDr. Patrik Bukovan
Proti
0
Zdržal sa
Marian Šuška, JUDr. Mariak Miroslav
2
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
13►Žiadosť - Beáta Kotuľová Krešová, Raková 957 o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej
pomoci v zmysle VZN pre dcéru Kláru Kotuľovú
Stanovisko komisie socialno – zdravotnej zo dňa 3.7.2019
Komisia doporučuje schváliť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 600 € p. Beáte
Kotúľovej Krešovej pre dcéru Kláru Kotuľovú bytom Raková 957 na kúpu špeciálneho
materiálu a iné zdrav. materiálu.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 9.8.2019
OR doporučuje schváliť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 600 € p. Beáte Kotúľovej
Krešovej pre dcéru Kláru Kotuľovú bytom Raková 957 na kúpu špeciálneho materiálu a iné
zdrav. materiálu.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – upozornil tak ako tento prípad, treba zvážiť a riešiť aj iné
a v budúcnosti vytvoriť rezervu v rozpočte.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ - prerokovala to sociálno-zdravotná komisia, je to vážny prípad,
minule volebné obdobie bola poslankyňou, tiež sa jej dával príspevok. Ako povedal poslanec
JUDr. Mariak, v obci máme veľa vážnych prípadoch, vie o nich, zatiaľ si nepodali žiadosti. Je
zvedavá ako sa budú riešiť ďalšie, aby mali pre každého. Myslieť nielen na jedno také dieťa
v Rakovej, brať rovnaký zreteľ na všetkých. Je prítomná pani Zvercová, ktorej žiadosť ešte
nedošla.
Marian Šušká, poslanec OZ – ide o veľmi vážny prípad, liečba je finančne nákladná a súhlasí
s tým, že jej treba pomôcť.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 600 € p. Beáte
Kotúľovej Krešovej pre dcéru Kláru Kotuľovú bytom Raková 957 na kúpu špeciálneho
materiálu a iného zdrav. materiálu.
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HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
1
12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
14► Žiadosť – Slovenský zväz záhradkárov, ZO Raková o rozšírenie účelu použitia dotácie
z rozpočtu obce Raková na rok 2019. Jedná sa o použitie dotácie na celoročnú činnosť
organizácie z dôvodu mimoriadnej udalosti poškodenia zariadenia muštárne pri požiari.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – účel žiadosti bol iný, nepoužili FP na účel, na kt. bol
schválený a mohlo by dôjsť k tomu, žeby museli dotáciu vrátiť.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie účelu použitia dotácie z rozpočtu
obce Raková na rok 2019 na celoročnú činnosť organizácie – Slovenský zväz záhradkárov, ZO
Raková z dôvodu mimoriadnej udalosti poškodenia zariadenia muštárne pri požiari.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
12
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
0
Zdržal sa
0
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
15► Žiadosť – Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Raková 145 o zmenu pri použití dotácie na
realizáciu odvetrávania kostola.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozšírenie účelu použitia dotácie z rozpočtu
obce Raková na rok 2019 na odvetrávanie kostola pre Rimskokat. cirkev, Farnosť Raková 145.
HLASOVANIE:
Mená poslancov
Počet
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
1
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
12
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
0
Zdržal sa
0
12
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.
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15► Mgr. Anton Heglas, starosta obce po prerokovaní žiadosti do bodu rôzne, oboznámil
prítomných, že bola vytiahnutá žiadosť, ktorú požadovala prerokovať na zasadaní pani Zvercová,
p. Zvercová, občan, ktorá bola prítomná na zasadaní, požiadala o prerokovanie žiadosti aspoň na
jej mamu, nakoľko podala žiadosť aj na sestru.
Mgr. Viera Urbaníková, preds. komisie sociálno zdravotnej prečítala žiadosť a oboznámila
prítomných s príjmami uvedenými v žiadosti na základe súhlasu pani Zvercovej. V žiadosti žiada
o príspevok vo výške 600 € na matku Gilaníkovú Ľudmilu, na zriadenie ťažkej zdravotnej
situácie a ťažkého zdravotného stavu, čo má za následok zvýšenie životných nákladov. Prílohou
sú doložené doklady a ďalšie údaje o osobách žijúcich v RD a jeho vlastníkoch, rozpis výdavkov
na plyn a elektrinu. V žiadosti okrem iného uvádza, že je potrebné vykonať revíziu a opravu
plynového kotla. Ak sa nebude dať opraviť, budú musieť zakúpiť nový. Finančné prostriedky jej
matka a súrodenci nemajú. Na plyne varia, kúria, ohrievajú teplú vodu. Žiada, aby zobrali toto do
úvahy pri schváľovaní príspevku. Ďalej súčasťou je aj žiadosť na Gilaníkovú Annu vo výške 400
eur (požiadavka na okno), taktiež sú doložené vlastnícke vzťahy a ďalšie náležitosti. Mgr. Viera
Urbaníková, poslankyňa OZ a predsedkyňa komisie sociálno-zdravotnej konštatuje, že sa jedná
o rozsiahly spis, sú tam dve žiadosti, nevie či dokážu takto od stola rozhodnúť.
p. Zvercová, občan - uviedla, že ak by bolo možné rozhodnúť o žiadosti aspoň na jej mamu, chce
vedieť názor poslancov, aby vedela ako postupovať. Pre vysvetlenie – oprava kotla, tento kotol
neslúži len pre jej mamu, náklady na plynový kotol budú vysoké, ešte to nezisťovala. K žiadosti
doložila aj LV, ona je vlastníčkou polovice rodinného domu, kt. si vybudovala sama. Druhú
polovicu domu vlastnia a obývajú súrodenci a mama má doživotné právo. Súrodenci sú zdravotne
postihnutý a nedokážu sa postarať o mamu. Keby sa schválil príspevok na plynový kotol vo
výške 600 €, prípadne polovica, aj tak budú musieť doplatiť. Ona má iba zaopatrovací príspevok
a v jej prípade neposkytnú pôžičku.
JUDr.Miroslav Mariak, poslanec OZ – zaznel tu návrh posunúť ďalej, materiál nebol včas na OZ
predložený. Je tu problém, že je potrebné vysporiadať si pohľadávku, kt. má voči obci, nakoľko
by sa porušilo VZN, kde sa uvádza, že nemá dlhy voči obci. Aj keby sa teraz schválil príspevok,
obec ide proti sebe. Je mu známe v akej situácii je, ale skutočne z týchto technických dôvodov sa
to nemôže schváliť teraz, je potrebné si vysporiadať pohľadávku a žiadosť došetriť.
Obecné zastupiteľstvo žiadosť odkladá na prerokovanie do komisie sociálno-zdravotnej
s tým, že sa prerokuje na ďalšom zasadaní.
p. Zvercová, občan - poďakovala a uviedla, že dlžnú čiastku uhradí.
10. Správa o plnení rozpočtov Obce Raková a jej organizácii k 30.6.2019 a Rozpočtové
opatrenie č. 4/2019, informácia o konsolidovanej výročnej správe obce Raková za rok 2018
a ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2018
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil k bodu. V zmysle zásad hospodárenia s fin.
prostriedkami obce, článok 20, bod 1 a v zmysle uznesenia č. 3.32/2019 zo dňa 7.6.2019
oboznámil s rozpočtovým opatrením č. 3/2019. Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené správou
o plnení rozpočtov, materiál k tomuto bodu je rozsiahly a tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Čo
sa týka RO č.4/2019 súčasťou je aj žiadosť CZŠ Jána Palárika, Raková 705 o prehodnotenie
schváleného rozpočtu školského klubu detí pre rok 2019. Žiadajú o navýšenie rozpočtu pre ŠKD
od septembra do decembra 2019 o cca 4 723,00 €. Taktiež treba doplniť schválený príspevok na
rokovaní OZ vo výške 600 €. Materiál prešiel komisiou finančnou a prerokovala ho taktiež
obecná rada.
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Zo strany prítomných pripomienky k bodu neboli a Mgr. Anton Heglas, starosta obce prečítal
návrhy na uznesenie, o ktorých obecné zastupiteľstvo hlasovalo v celosti.
Návrh na uznesenie:
1/Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
►Správy o plnení rozpočtov Obce, RO a PO k 30.6.2019
►Konsolidovanú výročnú správu Obce Raková za rok 2018
►Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
►Správu audítora ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2018
2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
►Rozpočtové opatrenie č.4/2019
OBEC RAKOVÁ

Bežné príjmy
Bežné príjmy RO

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy s
Finančné operácie
SPOLU

Schválený
rozpočet po
zmenách

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

3 439 209,00

67 581,00

3 506 790,00

263 098,00

0,00

263 098,00

3 702 307,00
6 289,00
275 982,00
3 984 578,00

67 581,00
0,00
0,00
67 581,00

3 769 888,00
6 289,00
275 982,00
4 052 159,00
1 764 159,00

Bežné výdavky

1 711 424,00

52 735,00

Bežné výdavky RO

1 654 812,00

126 404,00

1 781 216,00

3 366 236,00
259 598,00
224 913,00
3 850 747,00
133 831,00

179 139,00
0,00
0,00
179 139,00

3 545 375,00
259 598,00
224 913,00
4 029 886,00
22 273,00

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
SPOLU
Hospodárenie obce

ZŠ M. Mravca

Schválený
rozpočet po
zmenách

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

Bežné príjmy spolu

189 867,00

0,00

189 867,00

Bežné výdavky ZŠ
Bežné výdavky ŠKD
Bežné výdavky ŠJ
SPOLU

756 313,00
66 638,00
191 113,00
1 014 064,00

120 004,00
0,00
0,00
120 004,00

876 317,00
66 638,00
191 113,00
1 134 068,00

MŠ Fojstvo

Schválený
rozpočet po
zmenách

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

Bežné príjmy spolu

46 497,00

0,00

46 497,00

Bežné výdavky MŠ
Bežné výdavky ŠJ
SPOLU

343 109,00
81 165,00
424 274,00

4 200,00
1 800,00
6 000,00

347 309,00
82 965,00
430 274,00
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Centrum voľného času

Schválený
rozpočet po
zmenách

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Organizácia pre
kultúru a verejné
služby

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

2 300,00

0,00

2 300,00

80 912,00

400,00

81 312,00

Schválený
rozpočet po
zmenách

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

Bežné príjmy spolu

507 900,00

14 900,00

522 800,00

Bežné výdavky spolu

507 900,00

14 900,00

522 800,00

správu k 30.6.2019
Ďalej je zmena rezervného fondu, potrebné zrušiť uznesenie č. 3.15/2019 použitie rezervného
fondu a zároveň schváliť novým uznesením použitie rezervného fondu, nemení sa výška – táto
zostáva 218 238,82 €, dochádza len k zmene v položkách chodník VK zo 126 tis.eur na 120 tis.
eur, a doplní sa nákup mulčovača vo výške 5520 €.
Návrh uznesenia:
►Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 3.15/2019 zo dňa 7.6.2019 použitie rezervného fondu
vo výške 218 238,82 € na:
►Monitorovaciu

-

nákup terenného vozidla pre hasičov
nákup čerpadla pre hasičov
MK Fojstvo II.časť
MK Trstená
Chodník Vyšný koniec

►Obecné

-

6 200,00
6 000,00
45 000,00
35 000,00
126 038,82

zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 218 238,82 € na:

nákup terenného vozidla pre hasičov
nákup čerpadla pre hasičov
MK Fojstvo II.časť
MK Trstená
Chodník Vyšný koniec
Nákup mulčovača

6 200,00
6 000,00
45 000,00
35 000,00
120 518,82
5 520.00

HLASOVANIE:
Mená poslancov
Neprítomný:
Ing. Miroslav Mareček
Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Viera Urbaníková, Miroslav Strýček,
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Mgr. Janka Hnidková
Za
Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis,
Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak
Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

Počet
1
12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
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11. Záver
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ požiadala o interpeláciu a informovala poslancov, že bola
overovateľka zápisnice na minulom zasadaní OZ, kt. nepodpísala z dôvodu, že nie sú obsiahnuté
všetkých diskusné príspevky, konkrétne jej príspevky. Odvolávala sa na rokovací poriadok,
z ktorého čítala niektoré body.
Na jej interpeláciu zo strany prítomných nik nereagoval a o slovo sa prihlásil poslanec OZ,
Marian Šuška, ktorý bol oslovený viacerými občanmi a požiadal, či by nebolo možné osadiť
lavičku oproti zdravotného strediska na autobusovej zastávke.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce uviedol, že nakoľko pozemok na autobusovej zastávke nie je
obecný, prejedná sa táto možnosť s majiteľom pozemku.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ - Hlas Rakovej, poznamenal že nie všetko sa dá napísať,
nevydáva sa každý mesiac, je dosť priestoru, žeby mohli dostať pracovnú formu
a pripomienkovať. Poďakoval poslancom aj starostovi za cestu na Groni, uvidí sa čo urobí zimné
obdobie, uviedol, že riešenie bolo dobré.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - cesta bola urobená o minútu dvanásť, ak by nebola, tak počas
povodni by boli kamene z ciest vyplavené tak, ako v iných častiach obce. Do budúcna zvážiť, či
budeme každý rok dávať finančné prostriedky na údržbu komunikácii, kde pri prvej búrke sa to
znehodnotí, alebo postupne každý rok investovať finančné prostriedky do nejakej MK.
Miroslav Strýček, poslanec OZ -sa dotazoval ohľadom požiadavky pani Heglasovej aké sú
možnosti riešenia.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -vstúpil do toho s tým, že sa schvaľoval aj súhlas na kúpu
pozemku, zainvestovať a urobiť poriadok, aby občania mali cestu. Doporučil zamerať
a vysporiadať na obec. Upozornil na to, že môžu vzniknúť náklady v prípade súdneho sporu.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval, že obec sa vyjadrovala len k tomu, či sú dotknuté
záujmy obce pri vysporiadaní a obec dala vyjadrenie, že sú. 90 % komunikácii sú v takomto
stave, geometrický plán bez súhlasu všetkých vlastníkov katastrálny úrad nezapíše. Príklad VK,
má pripravený geometrický plán, ale pokiaľ nebude súhlas všetkých vlastníkov, tento sa
nezapíše. Môže dôjsť, že medzičasom sa zmenia vlastnícke pomery a GP, ktorý stojí nejaké
finančné prostriedky je nanič. Môže byť len návrh, zistiť všetkých spoluvlastníkov, či budú
súhlasiť a až potom môže byť GP, ktorý sa overí a zapíše. Ďalej uviedol skutočnosť, že na
stavebnom úseku má obec jedného zamestnanca, je vypísané výberové konanie a doposiaľ nikto
s kvalifikáciou pre daný úsek sa neprihlásil. Nemá nikoho, kto by sa iba tomuto venoval. Minulý
rok sa oslovovali vlastníci, štát vyčlenil na toto prostriedky a budú prebiehať pozemkové úpravy,
kde sa budú aj takéto veci riešiť. Zo strany obce a príslušného Okresného úradu - pozemkový
a lesný odbor Čadca bol celý proces v rámci pozemkových úprav ukončený (analýza, prieskum).
Teraz je na Ministerstve pôdohospodárstva SR kedy sa začnú pozemkové úpravy.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – naniesla požiadavku od obyvateľov Vyšný koniec U Surovky
na vybudovanie osvetlenia ako je RD pána Jurčacku.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – táto požiadavka je zaevidovaná, momentálne sa neriešia nové
svetla, zamestnanci OKVS zabezpečujú výmenu káblov na verejnom osvetlení a miestneho
rozhlasu, z kapacitných dôvodov sa nestíha.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ požiadala, aby bola urgentne, z dôvodu bezpečnosti, kladne
vybavená žiadosť občanov u Vražľa – rod. Chnúriková, Surovková, Bojková, Prívarová
o zavedenie osvetlenia v tejto lokalite.
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce – tak ako hovorí je polovica septembra, z časového,
finančného, ale aj kapacitného dôvodu zamestnanci OKVS nestíhajú zabezpečovať všetky
požiadavky. Je aj otázka toho, do kedy nám vydrží vozidlo „plošina“, problém, kt. riaditeľ OKVS
na tomto zasadaní ani neotvoril. Najskôr je potrebné poprepájať čím skôr káble, počíta s tým, že
práce budú hotové do konca októbra.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ - smerom k poslankyni Mgr. Hnidkovej, aby sa zachovalo
poradie, nemôže sa ona prihlásiť a hneď rozprávať, keď sa hlásil o slovo. Následne naniesol
požiadavku, bol oslovený učiteľmi a vychovávateľkami, na multifunkčnom ihrisku pri základnej
škole je potreba výmena záchytných a ochranných sieti. Upozornil, že je to dosť nebezpečné, je
tam voľný pohyb a neplní to svoj účel.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – malo sa to v jarných mesiacoch meniť, nestíha sa a je to
otázka aj financií. Bol tam problém už od začiatku, minimálne za bránou osadiť vyššie siete. Je
potrebné to naceniť.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – vyslovila názor, že nie je potrebné dávať celú zápisnicu na
zverejnenie do spravodaja, táto je k nahliadnutiu na webovom sídle obce.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – mal by návrh, lebo ak by sa malo z diskusie všetko
zapísať, čo nie je možné, žeby dali konkrétne návrhy a protinávrhy a tieto veci, pretože táto
diskusia koľkokrát nie je ani predmetom zápisnice a ak by zapisovateľka mala všetko písať ako
sa bavia na rokovaniach, to nie je ani možné. Postačujúce by bolo, ako povedal, návrhy,
protinávrhy a požiadavky občanov, s kt. sa dostavia na zasadanie.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je na zváženie, či budeme dávať zápisnicu do spravodaja
a budeme pokračovať v periodicite, t.j. minimálne štyroch vydaní spravodaja. Súhlasí a bude sa
inšpirovať ich nápadmi, tiež si myslí, že by stačilo uviesť len o čom sa rokovalo, čo sa prijalo.
Nedávať zápisnice celé do obecných novín, dať podstatu čo sa prijalo.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – starší ľudia to čítajú, čakajú na to v spravodaji.
Diskusia prebiehala za hlučnej rozpravy, väčšina vyjadrila súhlas, aby sa nezverejňovali celé
zápisnice v obecných novinách, len prijatá podstata.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ - má krátky príspevok, na základe viacerých reakcii od občanov,
či by nebolo možné, čo sa týka hodových slávností, obohatiť program už v sobotu – nejakú
hodovú zábavu, radi by sa zabavili a v nedeľu sa každý ponáhľa, nakoľko v pondelok idú do
práce. Možno by to stálo za úvahu, žeby bola zábava v sobotu a v nedeľu len folklórne
vystúpenia.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - všetko záleží a odvíja sa od finančných prostriedkov,
konštatoval, že tento rok zábava vďaka priaznivému počasiu vyšla, námestie bolo počas zábavy
zaplnené.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – dlhé roky sa baví aj o tom, aby sa vyčlenili finančné
prostriedky na kultúru už skôr, aby sa vedelo čo sa ide robiť.
Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS – vstúpil do diskusie, že treba zvážiť, organizačne je to
ťažko zvládnuť z ich strany. Dotazoval sa, kto by priestory vyčistil, aby mohli ďalší deň hodové
slávnosti pokračovať. Zo skúsenosti, aj z minulosti, sa vie čo to obnáša, potom urobiť hody
v sobotu a nie v nedeľu. Je rozdiel, ako v iných obciach, že sa zábava koná mimo priestor, kde sa
konajú hodové slávnosti.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - v minulosti sa skúšalo zabezpečiť kultúrny program aj na
sobotu, je to veľmi náročné na zamestnancov.
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce ukončil diskusiu a v závere rokovania informoval, že
nasledujúce rokovanie obecného zastupiteľstva, v zmysle plánu rokovania OZ, je plánované na
13. decembra 2019 (piatok).
Mgr. Vierka Urbaníková, za návrhovú komisiu spracovala prijaté uznesenia z rokovania
obecného zastupiteľstva, pracovný materiál je prílohou zápisnice.
O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenia číslo:
4.1 – 4.35/2019
uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce poďakoval za účasť, pozornosť, ich podnety do diskusie.
Rokovanie obecného zastupiteľstva v Rakovej o 19:30 h. ukončil.

***
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, bol schválený dňa 29.3.2019, uznesením
č.2.28/2019 a bod 15 hovorí o zaznamenaní priebehu a výsledkoch rokovania a ich kontrola.
Rokovací poriadok je zverejnený na webovom sídle obce www.rakova.sk.
Zápisnicu vyhotovila: Mária Chovancová, zamest. OcÚ

Mgr. Janka Čičová
prednostka OcÚ

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Mgr. Milan Bukovan
I. overovateľ:

JUDr. Miroslav Mariak
II. overovateľ:
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OBEC RAKOVÁ
UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Rakovej
zo dňa 13.septembra 2019, uznesenia č. 4.1 – 4.35/2019
Obecné zastupiteľstvo
A/

BERIE NA VEDOMIE
4.1 Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie
4.2 Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 13.9.2019
4.3 Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od 25.5.2019 do 31.8.2019
4.4. Správy o plnení rozpočtu Obce, RO a PO k 30.6.2019
4.5 Konsolidovanú výročnú správu Obce Raková za rok 2018
4.6 Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
4.7 Správu audítora ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2018
4.8 Žiadosť - Kováčiková Alena, Raková 1456 o úpravu cesty k RD 905 U Zemana
s tým, že požiadavka bude zahrnutá do plánu opráv a údržby MK v zmysle priorít
a finančných možnosti obce.
4.9 Žiadosť - Miroslav Marejka, Raková 457 vo veci verejného prerokovania na riešenie
situácie znemožnenia prechodu a prejazdu po ceste na parcele 9789 s tým, že
doporučuje sa domáhať svojich práv súdnou cestou.
4.10 Žiadosť – Mgr. Andrej Ligáč, Janka Kráľa 2592/11, Čadca o opravu prístupovej cesty
v miestnej časti Fojstvo II.
4.11 Žiadosť Koniara Mariana, bytom Raková 1546 o prešetrenie stavu a zjednanie nápravy
na komunikácii U Tutky.

B/

PREROKOVALO
4.12 Návrh na úpravu VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia
a výške úhrady
4.13 Návrh VZN Obce Raková č.3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na
území obce
4.14 Návrh VZN Obce Raková č.4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Raková
4.15 Návrh VZN Obce Raková č. 5/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a poplatku
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C/ S C H V A Ľ U J E
4.16 Dodatok k nájomnej zmluve č.1 s nájomcom Your Dent s.r.o., Matičné námestie
3132/5AČadca. Pôvodná výmera prenajatých priestorov:59m2, nová výmera 65,8 m2
s účinnosťou od 1.7.2019.
4.17 Zmenu prevádzkového poriadku telocvične pri ZŠ Milana Mravca v bode 1/ Časový rozpis
telocvične – príloha č.1 prevádzkového poriadku.
4.18 Odpredaj pozemku podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa:
v prospech : Emília Gašparínová, Raková č.53
-pozemok: CKN 2673/3 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2 m2, parcela je
Oddelená geometrickým plánom č. 107/2019 od pozemku CKN 2673, ktorá je
totožná s pozemkom EKN 22121, zapísaná na liste vlastníctva obce Raková č. 7401.
za cenu: 15 €/m2,
Odôvodnenie:
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá
použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje
a je to v kompetencii OZ. Pozemok je súčasťou pozemku žiadateľa pri rodinnom dome č. 53 a
prevodom sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. Obec tento pozemok
nevyužíva.

Hlasovanie:
Prítomní:

Za:
11

11

Proti:

Zdržal sa:

0

0

4.19 Prenájom nebytových priestorov o výmere 1,5 m2 v Kultúrnom dome Raková č. 1045
s nájomcom Prima banka Slovensko, a.s. Žilina za účelom inštalácie
a prevádzkovania bankomatu s účinnosťou od 14.9.2019 za cenu 1000 €/rok.
4.20 Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 600 € p. Beáte Kotúľovej Krešovej
pre dcéru Kláru Kotúľovú, bytom Raková 957 na kúpu špeciálneho materiálu a iného
zdrav. materiálu.
4.21 Rozšírenie účelu použitia dotácie z rozpočtu obce Raková na rok 2019 na celoročnú
činnosť organizácie – Slovenský zväz záhradkárov, ZO Raková z dôvodu
mimoriadnej udalosti poškodenia zariadenia muštárne pri požiari.
4.22 Rozšírenie účelu použitia dotácie z rozpočtu obce Raková na rok 2019
na odvetrávanie kostola pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Raková 145.
4.23 Monitorovaciu správu k 30.6.2019
4.24 Použitie rezervného fondu vo výške 218 238,82 € na:
- nákup terenného vozidla pre hasičov
6 200,00
- nákup čerpadla pre hasičov
6 000,00
- MK Fojstvo II.časť
45 000,00
- MK Trstená
35 000,00
- Chodník Vyšný koniec
120 518,82
- Nákup mulčovača
5 520.00
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4.25 Rozpočtové opatrenie č. 4/2019
OBEC RAKOVÁ

Bežné príjmy
Bežné príjmy RO

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy s
Finančné operácie
SPOLU

Schválený
rozpočet po
zmenách

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

3 439 209,00

67 581,00

263 098,00

0,00

3 506 790,00
263 098,00

3 702 307,00
6 289,00
275 982,00
3 984 578,00

67 581,00
0,00
0,00
67 581,00

3 769 888,00
6 289,00
275 982,00
4 052 159,00
1 764 159,00

Bežné výdavky

1 711 424,00

52 735,00

Bežné výdavky RO

1 654 812,00

126 404,00

1 781 216,00

3 366 236,00
259 598,00
224 913,00
3 850 747,00
133 831,00

179 139,00
0,00
0,00
179 139,00

3 545 375,00
259 598,00
224 913,00
4 029 886,00
22 273,00

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
SPOLU
Hospodárenie obce

ZŠ M. Mravca

Schválený
rozpočet po
zmenách

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

Bežné príjmy spolu

189 867,00

0,00

189 867,00

Bežné výdavky ZŠ
Bežné výdavky ŠKD
Bežné výdavky ŠJ
SPOLU

756 313,00
66 638,00
191 113,00
1 014 064,00

120 004,00
0,00
0,00
120 004,00

876 317,00
66 638,00
191 113,00
1 134 068,00

MŠ Fojstvo

Schválený
rozpočet po
zmenách

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

Bežné príjmy spolu

46 497,00

0,00

46 497,00

Bežné výdavky MŠ
Bežné výdavky ŠJ
SPOLU

343 109,00
81 165,00
424 274,00

4 200,00
1 800,00
6 000,00

347 309,00
82 965,00
430 274,00

Centrum voľného času
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Schválený
rozpočet po
zmenách

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

2 300,00

0,00

2 300,00

80 912,00

400,00

81 312,00
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Organizácia pre
kultúru a verejné
služby

Schválený
rozpočet po
zmenách

Návrh RO č. 4

Rozpočet po
RO č. 4

Bežné príjmy spolu

507 900,00

14 900,00

522 800,00

Bežné výdavky spolu

507 900,00

14 900,00

522 800,00

4.26 Návrh zloženia ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK), inventúrnych a čiastkových
inventarizačných komisií podľa prílohy č. 1
4.27 Návrh zloženia škodovej, vyraďovacej a likvidačnej komisie podľa prílohy č. 1
D/ R U Š Í
4.28 Uznesenie č.3.24/2019 zo dňa 7.6.2019 v bode a) v znení
Dodatok k nájomnej zmluve č.1 s nájomcom Your Dent s.r.o., Matičné námestie
3132/5AČadca. Pôvodná výmera prenajatých priestorov:59 m2, nová výmera75 m2.
4.29 Uznesenie č.3.15/2019 zo dňa 7.6.2019 použitie rezervného fondu vo výške
218 238,82 € na:
- nákup terenného vozidla pre hasičov
6 200,00
- nákup čerpadla pre hasičov
6 000,00
- MK Fojstvo II.časť
45 000,00
- MK Trstená
35 000,00
- Chodník Vyšný koniec
126 038,82
E/ S U H L A S Í
4.30 S odpredajom pozemku CKN 11074 o výmere 467 m2 pre COOP Jednota
pod objektom Raková – Korcháň č. 827 zámerom osobitného zreteľa po zameraní
geometrickým plánom za cenu 72 €/ m2.

F/ Z A M I E T A
4.31 Žiadosť IN-SERVIS spol. s r.o. v zastúpení Gajdoš Jozef, Makov 307 vo veci rozšírenia
pozemku – parcela KN-C 1147/1, z pôvodných 12 m2 na 24 m2 za účelom umiestnenia
predajného stánku o rozmere 24 m2.
4.32 Žiadosť - Lobodašová Anna Raková U Moravčíka 831 o dokúpenie časti parcely 238/1
o výmere 207 m2.
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G/U K L A D Á
4.33 Predsedovi ÚIK zvolať predsedov a členov inventúrnych a čiastkových inventarizačných
komisií k zabezpečeniu vykonania inventarizácie obecného majetku k 31.10.2019.
Z: Mgr. Milan Bukovan, predseda ÚIK
4.34 Predsedom inventúrnych a čiastkových inventarizačných komisií v termíne
od 01.11.2019 do 31.12.2019 uskutočniť inventarizáciu obecného majetku.
4.35 Predsedom komisie účtov a komisie nedokončených investícií v termíne
od 01.01.2020 do 31.01.2020 uskutočniť inventarizáciu majetku a záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov a nedokončených investícií.

x.x.x.

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:
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OBEC RAKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej
dňa 13. septembra 2019

UZNÁŠA SA
na Úprave VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia
a výške úhrady.

Hlasovanie:
Prítomní:

Za:
13

13

Proti:
0

Zdržal

sa:

0

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

OBEC RAKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej
dňa 13. septembra 2019

UZNÁŠA SA
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich
chovu na území obce.

Hlasovanie:
Prítomní:

Za:
13

13

Proti:
0

Zdržal

sa:
0

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

OBEC RAKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej
dňa 13. septembra 2019

UZNÁŠA SA
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Raková.

Za:

Hlasovanie:
Prítomní:

13

13

Proti:
0

Zdržal

sa:
0

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

OBEC RAKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej
dňa 13. septembra 2019

UZNÁŠA SA
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 5/2019 ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie o miestnych daniach a poplatku.

Za:

Hlasovanie:
Prítomní:

11

10

Proti:
0

Zdržal

sa:
1

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 13.9.2019
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 13.9.2019
3. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie
Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva
4. Úprava VZN Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich
určenia a výške úhrady
5. VZN Obce Raková č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území
obce
6. VZN Obce Raková č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
č.4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Raková
7. VZN Obce Raková č. 5/2019, ktorým sa mení VZN Obce Raková o miestnych daniach a
poplatku zo dňa 22.11.2012
8. Zloženie UIK, inv. a čiastkových inventarizačných komisií k vykonaniu inventarizácie obecného
majetku k 31.10.2019

9. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra od 25.5.2019-31.8.2019
10. Materiál do bodu rôzne -časový rozpis telocvične
11. Správa o plnení rozpočtov Obce Raková a jej organizácii k 30.6.2019 a Rozpočtové
opatrenie č.4/2019, informácia o konsolidovanej výročnej správe obce Raková za rok 2018
a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 a ku konsolidovanej
výročnej správe za rok 2018
12. Uznesenia spracované návrhovou komisiou v pracovnej podobe

