OBEC

RAKOVÁ

Číslo: 7/2020

V Rakovej, dňa 19.06.2020

ZÁPISNICA

napísaná v priebehu zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 19.06.2020 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. Ing. Margita Kučáková
2. Jaroslav Petrák
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
3. Informácia o činnosti a finančnom zabezpečení CVČ za rok 2019
4. Správa o činnosti OKVS za rok 2019
5. Plán opráv a údržby miestnych komunikácií v r.2020
6. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Raková k 31.12.2019
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
9. Úprava VZN č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach Obce Raková
10. Úprava sadzobníka cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku Obce Raková
11. Úprava VZN Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady
12. Rôzné
13. Záverečný účet Obce Raková za rok 2019 a správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácií
k 31.12.2019
14. Správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácií k 31.3.2020 a Rozpočtové opatrenie obce č.1/2020
15. 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. Na zasadaní privítal prítomných poslancov a všetkých
zúčastnených. 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/ Ing. Margita Kučáková, poslanec OZ
2/ Jaroslav Petrák, poslanec OZ
Návrh na zloženie komisie:
Voľba návrhovej komisie:
1/ PharmDr. Patrik Bukovan, poslanec OZ
2/ Marian Šuška, poslanec OZ
Pracovné predsedníctvo:
1/ Mgr. Anton Heglas, starosta obce
2/ Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu
3/ Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ
HLASOVANIE:
Neprítomní:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera
Urbaníková, Marian Šuška

2

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

11
0
0
11

Návrh bol prijatý.
1. Schválenie programu zasadania obecného zastupiteľstva
Mgr. Anton Heglas, starosta obce navrhol doplniť program v bode 3 o prerokovanie otvorenia CVČ
a ZŠ MM od pondelka 22.6.2020. Iné návrhy zo strany poslancov neboli a OZ schválilo program
rokovania s doplnením jednohlasne.
HLASOVANIE:
Neprítomní:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera
Urbaníková, Marian Šuška

2

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

11
0
0
11

Návrh bol prijatý.

1

Zasadania sa zúčastnili aj občania, ktorým bolo umožnené vystúpiť so svojimi požiadavkami pred
rokovaním bodov programu.
O slovo požiadala poslankyňa Mgr. Hnidková Janka, dňa 13.12.2019 nemenovaná pani riaditeľka škôlky,
ktorá bola zúčastnená na zasadaní a sadla si za rokovací stôl po prestávke. Sadla si na miesto
neprítomného poslanca JUDr. Mariaka. Upozornila, že nie je možné, aby osoba zastupovala poslanca,
nenašla to nikde v zákone o obecnom zriadení 369/1990. Na toto príslušnú pani upozornila, ona si
jednoducho prisunula stoličku a sedela za rokovacím stolom. Upozorňuje na to preto, lebo obecné
zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách. Rokovanie
zastupiteľstva rokuje vždy v zbore a je verejné. Ďalej za rokovacím stolom sedí starosta, ktorý by mal
rokovanie usmerňovať a hostia zaujímajú miesta v osobitnom rade ako aj ostatní občania, kt. sa zúčastnia
zasadania. Upozornila na rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, ktorý je ale všeobecný a je tam
odkaz na zákon 369/1990, nie je v ňom konkrétne rozpracovaný zasadací poriadok. Odporúča, aby bol
vypracovaný zasadací poriadok a to z toho dôvodu, aby zbytočne nedošlo k takýmto nedorozumeniam do
budúcna.
K tomuto nikto z prítomných nereagoval, následne bolo udelené slovo z radov občanov:
Štefan Urbaník, občan – naniesol požiadavku vo veci jeho žiadosti o zaradenie pozemku do územného
plánu na výstavbu RD a súhlas na vybudovanie prístupovej cesty, ktorú by si vybudoval z vlastných
finančných prostriedkov.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – oboznámil, že v bode rôzne, v materiáloch sú viaceré požiadavky
o čiastkovú zmenu územného plánu. Z obecnej rady je návrh na otvorenie zmeny a doplnku č.5 územného
plánu obce, máme evidovaných 79 žiadostí od občanov. Verí tomu, že v zimnom období by sa vedela
rozbehnúť projektová príprava a v budúcom roku prerokovať a schváliť územný plán. Na toto bude
potrebné vyčleniť cca 10 000 €. Myslí si, že v septembri, prípadne v decembri by sa mohla otvoriť táto
téma, následne podpísať zmluvu s obstarávateľom územného plánu. Každý územný plán je špecifický
a pokiaľ dôjde v počiatočnom procese k dohode so štátnymi inštitúciami, avšak toto je málo
pravdepodobné, mohol by sa do nejakého roka schváliť. Taktiež sa prerokujú žiadosti na pôde obce, čo je
pre obec prechodné, či nie sú v rozpore s dlhodobým zámerom obce a podobne. So štátnymi inštitúciami
je povinná dohoda, obec musí akceptovať ich vyjadrenia. Zo strany obce je snaha vyjsť občanov v ústrety,
avšak často dochádza k tomu, že štátne inštitúcie namietajú, ako napríklad zo strany ochranárov, zo strany
okresného pozemkového úradu a podobne. Čiastkový územný plán je obdobný proces, finančne menej
nákladný, zo strany zhotoviteľa menej náročný na vypracovanie, avšak časovo je to obdobné.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – v materiáloch bodu rôzne sa jedná o tri žiadosti, AVEDA holding
družstvo Bratislava, žiadosť Štefana Urbaníka a Ing. Petra Drvára, kde komisia stavebná odporučila
zaoberať sa žiadosťami až pri územnom pláne. Jeho názor je a na dnešnom rokovaní návrh podá, aby
územný plán sa otvoril na tomto rokovaní a prerokovali sa všetky požiadavky, ktoré obec eviduje. Je
potrebné určiť lehotu na predloženie ďalších žiadosti zo strany občanov a tieto následne zapracovať.
Návrh predloží v bode rôzne.
Zo strany prítomných nepožiadal o udelenie slova nikto a obecné zastupiteľstvo pokračovalo v rokovaní
v zmysle programu rokovania.
2. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva
K bodu informoval Mgr. Anton Heglas, starosta obce, materiál bol zaslaný v písomnej podobe
poslancom a tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Zo strany prítomných neboli pripomienky a obecné
zastupiteľstvo jednohlasne vzalo na vedomie:
1/ Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková
2/ Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 19.6.2020
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HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
3. Informácia o činnosti a finančnom zabezpečení CVČ za rok 2019
Mgr. Anton Heglas, starosta obce otvoril bod programu č.3, ktorý bol doplnený o prerokovanie
otvorenia CVČ a ZŠ MM. Požiadal riaditeľku CVČ a ZŠ MM o vyjadrenie, či sú pripravené otvoriť
prevádzku CVČ a základnej školy od pondelka, dňa 22.6.2020.
PaedDr. Martina Remešová, riaditeľka CVČ predložila správu o výsledkoch a podmienkach
výchovnovzdelávacej činnosti Centra voľného času Raková za šk. rok 2018/2019. Správa tvorí samostatnú
prílohu zápisnice. K otvoreniu Centra voľného času Raková uviedla, že sú pripravení, majú vypracovaný
plán činnosti počas letných mesiacoch. Majú pripravené tábory, ktorými môžu pokryť celý mesiac júl
a podľa záujmu aj mesiac august. Vzhľadom k tomu, že deti boli dlhšie doma, leto bude otvorené. Do
plánu zahrnuli novú aktivitu – letné čítanie pre deti pod dozorom. Ministerstvo školstva im neschválilo
tzv. putovné tábory po rôznych mestách. Tento rok budú tábory v obci a v okolí a budú využívať svoje
priestory, priestory ihrísk v prípade dobrého počasia a telocvične ak bude otvorená.
Pripomienky zo strany prítomných neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
1/Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o činnosti a finančnom zabezpečení CVČ za rok
2019.
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
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2/ Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľke CVČ obnoviť prevádzku Centra voľného času Raková od
22.júna 2020
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
Mgr. Magda Krenželáková, riaditeľka ZŠ MM sa vyjadrila, že pri zmene podmienok, sú schopní
otvoriť v plnej prevádzke od 1.-9.ročníky ŠKD aj školskú jedáleň, od pondelka 22.6.2020. Vedia to
personálne zabezpečiť, majú vytvorený program, môže prebiehať odovzdávanie kníh, prebieha
dezinfekcia priestorov a aj materiálne je škola zabezpečená.
Zo strany prítomných neboli otázky na pani riaditeľku a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na
uznesenie:
3/ Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľke ZŠ MM obnoviť prevádzku Základnej školy Milana Mravca
Raková od 22. júna 2020
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
PaedDr. Martina Remešová, riaditeľka CVČ požiadala o prerokovanie poplatkov za krúžky v telocvični,
pracujú s deťmi v poobedňajších hodinách, nakoľko nemá na to finančné prostriedky, nepokryje 20€/hod.
Pri súčasnom nastavení v čase od 16:00 do 18:00 h. sa jedná o veľa peňazí z rozpočtu, čo nezvládnu,
a bolo by dobré krúžky predlžiť do 18.00 h. V prípade priaznivého počasia sa budú snažiť byť vonku.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce na dnešnom zasadaní nie je priestor na úpravu sadzobníka, materiál nie
je pripravený. Navrhuje to riešiť v rámci rozpočtového opatrenia (bod 14).
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – na obecnej školskej rade bolo doporučené, aby si urobili rozbor,
bolo to potrebné pripraviť s prihliadnutím aj na ostatných. Návrh predniesť na komisii školstva, kultúry
a športu pri OZ, aby sa v septembri vedelo zaujať stanovisko. Nemôžu hneď rozhodnúť, mohlo by sa
uškodiť ostatným. Návrh predložiť za daný školský rok (od septembra do septembra).
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – bolo by dobre, keby vedeli v akom čase, ktoré krúžky a o akú úľavu
by išlo. Predložiť návrh – plán pre záujmové krúžky, aby sa dala telocvičňa využívať aj na komerčný
účel, čo pomôže škole do rozpočtu. Samozrejme, že priorita sú deti, využívanie priestorov na krúžky.
4

Mgr. Anton Heglas, starosta obce - ozrejmil, že CVČ podľa žiadosti potrebujú preniesť čiastku 4200 do
rozpočtu, aby mohli cez leto využívať telocvičňu, nakoľko teraz tam nie sú žiadne prostriedky. Toto sa
dá poriešiť rozpočtovým opatrením v bode 14.
Mgr. Magdaléna Krenželákova, riaditeľka ZŠ MM sa dotazovala, či môžu telocvičňu spustiť od júla, t.j.
cez leto, či by základná škola mohla od 1.7. do 10.7.2020 (2 týždne) ponúknuť tzv. letné celodenné ŠKD
v súbehu CVČ.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - myslí si, že treba pomôcť rodičom, nie sú zvýšené náklady.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – keďže k tomuto nie je žiaden materiál, rád by počul ich vyjadrenie, či to
má vplyv na rozpočet zriadenie ŠKD aj v lete.
RNDr. Edita Brisudová, sšú – ozrejmila, zamestnanci sú zamestnaní, čerpali si buď dovolenku aj počas
mimoriadneho stavu, buď boli na 80 % alebo čiastočne mali dovolenku vyčerpanú. To znamená v prípade
dovolenky by mali zaplatené 100 % . Kto by bol zamestnaný na dobu určitú – má zmluvu do 31.8., takže
zamestnanci sú v pracovnom pomere. V prípade nástupu 22.6. všetci zamestnanci aj ŠKD sú na 100 % ,
takže na 99 % to nemá vplyv.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - pre vysvetlenie doplnil, že iné by bolo, keby si zamestnanci počas
letných mesiacoch čerpali dovolenku a musel by sa riešiť zástup.
Diskusia ukončená.
4. Správa o činnosti OKVS za rok 2019
Mgr. Anton Heglas, starosta obce ospravedlnil neprítomnosť riaditeľ OKVS, Bc. Miroslava Urbaníka.
Správa o činnosti OKVS za rok 2019 na jednotlivých úsekoch tvorí samostatnú prílohu zápisnice. V rámci
tejto správy zdôraznil zásadný problém so strojno-technickým vybavením, ktorý bude potrebné
v najbližšej dobe riešiť. Stroje postupne vypovedajú a môže sa stať, že nebudeme mať čím zabezpečovať
ani zvoz komunálneho odpadu a triedeného zberu. Na obecnej rade v mesiaci marec sa bavilo, že pokiaľ
dôjde k preplateniu finančných prostriedkov vo výške 5492,67 € za záchranné zabezpečovacie práce (z
povodní júl/2019), tieto prostriedky by sa mohli použiť na vozový park OKVS.

Pripomienky zo strany prítomných neboli a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu
o činnosti OKVS za rok 2019.
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
5. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v r.2020
Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS v písomnej podobe predložil Plán opráv a údržby miestnych
komunikácií v r.2020, kt. je prílohou zápisnice.
Marian Šuška, poslanec OZ - navrhol doplniť a riešiť aspoň dočasne časť chodníka cca 50 metrov
v miestnej časti U Sihelníka. V prípade nepriaznivého počasia je táto časť zablatená, upraviť chodník tak,
aby sa tam dalo chodiť.
5

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – v tejto časti je problém s odvedením dažďovej vody, čo s tým ďalej,
riešenie je finančne nákladné, vypracovanie projektu a ďalšie náležitosti, riešenie za niekoľko tisíc eur.
Plán opráv a údržby MK, kt. predložil riaditeľ OKVS sa navrhuje doplniť o úpravu chodníka U Sihelníka
a v rámci údržby v rámci možnosti upraviť.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
1/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán opráv a údržby miestnych komunikácii v r. 2020
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
2/ Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi OKVS doplniť plán opráv a údržby miestnych komunikácii
na rok 2020 o úpravu chodníka v miestnej časti U Sihelníka.
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
6. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Raková k 31.12.2019
K bodu informoval Mgr. Milan Bukovan, predseda ÚIK. Materiál v písomnej podobe je prílohou
zápisnice a bol zaslaný poslancom OZ. ÚIK doporučuje:
-

Schváliť návrhy na vyradenie z dôvodu , že majetok je zastaralý, nepoužiteľný, nefunkčný. Stroje a prístroje sú
nefunkčné a zastaralé a ich oprava je nerentabilná.
Schváliť stav majetku k 31.12.2019.
Schváliť stav zostatkov na účtoch k 31.12.2019.
Schváliť odpísanie pohľadávok – Obec Raková vo výške 632,10€ a Organizácia pre kultúru a verejné služby
Raková vo výške 307,97€.

Čo sa týka opatrení, je tam záznam ČIK z čakárne detskej ambulácie, kde je požiadavka na výmenu
lavice, a chýbajúca vetračka v čakárni, pleseň na strope. Zatiaľ sa neporiešila výmena lavice, čo sa týka
plesni – problém je, že miestnosť nie je vykurovaná, nedá sa tam vetrať.
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Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie v celosti:
A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stav majetku k 31.12.2019 nasledovne:

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

Obstarávacia cena
spolu k 31.10.2019

Prírastky od
01.11.2019

Obstarávacia cena
spolu k 31.12.2019

Drobný hmotný majetok neodpisovaný

7 217 125,27 €
5 794 626,83 €
416 482,08 €
532 242,30 €
55 302,72 €
68 965,74 €
0,00 €
1 047 709,24 €
896 057,23 €
16 028 511,41 €
470 980,90 €

0,00 €
79 290,24 €
27 022,36 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
106 312,60 €
564,65 €

7 217 125,27 €
5 873 917,07 €
443 504,44 €
532 242,30 €
55 302,72 €
68 965,74 €
0,00 €
1 047 709,24 €
896 057,23 €
16 134 824,01 €
471 545,55 €

Stav majetku

16 499 492,31 €

106 877,25 €

16 606 369,56 €

Popis
Základná škola M. Mravca DHM a DNM
Základná škola M Mravca školská jedáleň :
- DHM a DNM
- OTE
Centrum voľného času Raková
Materská škola Fojstvo:
- DHM a DNM
- OTE
Materská škola Fojstvo - školská
jedáleň:
- DHM a DNM
Materská škola Korcháň:
- DHM a DNM
- OTE
Materská škola Korcháň - školská
jedáleň
Organizácia pre kult. a verejné sl.
- DHM a DNM
- Prac.stroje a zariadenia
- Dopravné prostriedky

DHM a DNM
n k 31.10.2019

Prírastky
01.11.2019

Stav majetku
k 31.12.2019

223 339,41 €

2 774,90 €

226 114,31 €

48 219,99 €
518,68 €

126,00 €
0,00 €

48 345,99 €
518,68 €

29 837,85 €

0,00 €

29 837,85 €

102 027,57 €
3 699,52 €

4 586,28 €
109,10 €

106 613,85 €
3 808,62 €

0,00 €

15 569,30 €

28 984,75 €
884,41 €

1 279,72 €
0,00 €

30 264,47 €
884,41 €

5 884,50€

327,60 €

6 212,10 €

56 846,41 €
67 062,51 €
156 667,20 €

6 426,87 €
0,00 €
0,00 €

63 273,28 €
67 062,51 €
156 667,20 €

15 569,30 €

7

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie majetku nasledovne:
a/ Návrh na vyradenie majetku v evidencií obce
Popis
Obecný úrad
Drobný hmotný majetok
KD, pošta, knižnica
Drobný hmotný majetok
Reštaurácia – prízemie č. 140
Drobný hmotný majetok
Hasičská zbrojnica
Drobný hmotný majetok
Objekt pre obchod a služby /šapito Raková/
Stroje, zariadenia
Ambulancia detského lekára
Drobný hmotný majetok
Bytovky
Drobný hmotný majetok
Dom nádeje
Drobný hmotný majetok
Obec Raková
Drobný hmotný majetok
Projekty v rámci Programu cezhraničná spolupráca
Drobný hmotný majetok
Pódium, verejné WC
Drobný hmotný majetok

SPOLU

Vyradenie v €

Presun vyradenie

Presun prírastok

10 368,50
4 150,07
39,83
1 464,10
1 004,02
99,25
53,12
80,35
326,16
1 680,00
36,84

19 302,24

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

Popis
Základná škola M. Mravca
Základná škola M. Mravca - školská jedáleň

Drobný
majetok vyradenie

OTE Presun
vyradenie vyradenie

Spolu vyradenie,
presun
vyradenie

8 906,91
925,49

9 832,40

Centrum voľného času Raková

2 815,80

2 815,80

Materská škola Fojstvo

3 139,96

Materská škola Fojstvo – školská jedáleň
Materská škola Korcháň
Materská škola Korcháň – školská jedáleň
OKVS – stredisko služieb
SPOLU

Presun
prírastok

1,03

914,88

4 055,87

1 958,01
285,55
1 210,57
20 157,17

1,03

2 243,56
1 210,57
20 158,20
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C/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatky na účtoch k 31.12.2019 nasledovne:
OBEC RAKOVÁ - účty

KZ k 31.12.2019

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

106,73 €
3 864,72 €
22 909,68 €

Finančné účty

235 225,41 €

Časové rozlíšenie

10 653,29 €

Výsledok hospodárenia

4 603 195,36 €

Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS - pasíva

3 000,00 €
10 526,00 €

Krátkodobé záväzky

89 180,31 €

Dlhodobé záväzky

529 842,98 €

Bankové úvery

832 170,58 €

Časové rozlíšenie *

3 188 448,79 €

*Najväčšiu sumu tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z dotácií.
Nedokončené investície – účet 042 znížený o opravné položky (17 501,45€) stav k 31.12.2019 vo výške
78 861,22 €.
Organizácie v obci

Účty
Zásoby
Finančné účty
Krátkodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Časové rozlíšenie
Výsledok hospodárenia
Zúčtovanie medzi
subjektami VS pasíva
Krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky

ZŠ
OKVS
CVČ Raková M.Mravca - MŠ Korcháň
Raková - KZ
- KZ k
KZ k
- KZ k
k 31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

MŠ FojstvoKZ k
31.12.2019

1 712,84€

0,00 €

263,53 €

214,17€

434,48€

20 769,96€

7 544,55 €

104 323,66€

12 745,45€

31 550,20€

307,97€

0,00 €

2 386,36 €

0,00€

1 405,56€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

90,66€

135,03 €

1 929,02 €

94,00€

465,40€

-5 768,02€

- 578,63 €

-119,70 €

16,58€

30,43€

0,00€
27 670,48€

2 018,46 €
6 101,60 €

13 096,61 €
94 531,33 €

9,12€
12 917,22€

1 444,18€
31 851,81€

138,15 €

1 394,33 €

110,70€

529,22€

978,97€
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D/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpísanie pohľadávok nasledovne:
1/Obec Raková – Faktúra 29/2013 od firmy IHT ZA s.r.o. za separovaný odpad vo výške 349,98 €
a faktúra 68/2013 od firmy IHT ZA s.r.o. za separovaný odpad vo výške 282,12 €. Celkom odpísať
pohľadávky v Obci Raková vo výške spolu 632,10 € - účet 318.
2/OKVS Raková – Faktúra č.OFP60000/1950 z roku 2006 za vykonane cintorínske práce vo výške
117,90 € a faktúra č. OFP83/2009 z roku 2009 za odvoz stavebného kontajnera vo výške 190,07 €.
Celkom odpísať pohľadávky v OKVS Raková vo výške spolu 307,97€ - účet 311.

HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
František Kulla, kontrolór obce predložil k bodu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
nasledovne: - správu o kontrolnej činnosti za rok 2019
- správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 01.12.2019 – 15.03.2020
- správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 15.03.2020 – 31.05.2020

Materiál tvorí samostatnú prílohu zápisnice.
Mgr. Hnidková Janka, posl. OZ- dotazovala sa na kontrolu sťažností a petícii za II. polrok, koľko bolo
sťažností. Ak neboli, vyjadrila sa, že nekontroloval nič.
František Kulla, hlavný kontrolór – nebola evidovaná žiadna sťažnosť, ani petície a pre vysvetlenie on ako
kontrolór kontroluje, či obec eviduje sťažnosti alebo nie a výsledkom kontroly bolo, že neboli za dané
obdobie podané sťažnosti ani petície. Keď ide robiť kontrolu, písomne oznámi prednostke OcÚ
a nahliadne do evidencie. Opakovane vysvetlil poslankyni Mgr. Hnidkovej, že výsledkom kontroly
v tomto prípade je, že neboli podané za dané obdobie žiadne sťažnosti a petície, ale ako kontrolór obce
vykonal kontrolu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
2/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie 01.12.2019 – 15.03.2020
3/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie 13.03.2020 – 31.05.2020

HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.

12
0
0
12
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8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
František Kulla, kontrolór obce predložil návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020,
ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle dňa 3.6.2020.
Pripomienky zo strany prítomných na doplnenie prípadne jeho zmenu neboli a obecné zastupiteľstvo
hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
9. Úprava VZN č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková
Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ oboznámila k bodu. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Raková č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Obce Raková v znení neskorších úprav bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle v zmysle
§ 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 15 dní pred zasadaním OZ na pripomienkovanie. Neboli doručené
žiadne pripomienky. Návrh prerokovala komisia školstva, kultúry a športu a finančná komisia.
‣mení sa tabuľka 1 v prílohe č. 1 predmetného VZN, upravuje sa zvýšenie príspevku na:
- čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách z doterajších 9,00 €/mesačne na
12,00 €/mesačne.
‣mení sa tabuľka 2 v prílohe č. 2 predmetného VZN, upravuje zvýšenie paušálneho príspevku na mesiac:
- na úhradu režijných nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ Fojstvo, a výdajne
školskej jedálni, U Gala z doterajších 4,00 €/mesačne na 5,00 €/mesačne
-na úhradu režijných nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ Korcháň z doterajších
2,00 €/mesačne na 5,00 €/mesačne
‣ mení sa tabuľka 3 v prílohe 3 a tabuľka 4 v prílohe 4 predmetného VZN. upravuje sa zvýšenie
príspevku na 1 obed na:
- úhradu režijných nákladov na stravovanie žiakov stravníkov v školskej jedálni, Raková 950,
ako súčasť ZŠ MM, a výdajnej školskej jedálne, Trstená 475 z doterajších 0,18 €/obed
na 0,34 €/obed
Materiál k tomuto bodu tvorí samostatnú prílohu zápisnice.
Mgr. Hnidková Janka, posl. OZ – z koho návrh vyšiel – návrh navýšenia 12 na 13 eur.
Mgr. Magdaléna Krenželáková, riaditeľka ZŠ MM – návrh predložila ona, motivácia išla aj zo strany
vychovávateliek a z momentálnej situácie. Aj keď sa nechceli porovnávať s inými, poplatok 10 € je
dlhodobo zavedený a ak chceme pomôcť rozpočtu škole a zabezpečiť pre ŠKD modernejšie vybavenie,
myslí si, že 3 € navyše nie je až taká vysoká položka.
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JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – bol na obecnej školskej rade, návrhom sa zaoberala komisia
školstva, kultúry a športu a pôvodný návrh bol 15 €, dával návrh 12 € bez toho, ako to dopadne. Je proti
navyšovaniu, ale na základe situácie, ktorá nastala je za pomalé navyšovanie. Nikdy neporovnáva , ale
naniesol príklad z Čadce, kde ponechali 5 € a stalo sa to, že otvorili o 3 triedy menej ŠKD a nepredlžujú
zmluvy. Aby v budúcnosti nedošlo k tejto situácii je za pomalé navyšovanie. Návrh na 13 eur neprešiel
v minulom roku. Podľa jeho názoru je reakcia predloženého návrhu dobrá a je nepodstatné, kto to navrhne
a v konečnom dôsledku na zasadaní sa rozhodne aká čiastka bude schválená.
Ing. Kučáková Margita, posl. OZ – naniesla názor rodičov, škola a škôlka bola zatvorená, za toto obdobie
sa niečo ušetrilo, či už na mzdách, aj nejaké réžie – nevykurovalo sa. Možno by bolo dobré pozrieť sa na
úsporu.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – úspora, ktorá bola v školách sa odrazila v menšom dofinancovaní
rozpočtu, na toto zasadanie sa predkladá návrh rozpočtu. Vďaka tomu, že základné a materské školy
ušetrili na prevádzkových nákladoch sme relatívne na tom tak, že môžeme prežiť v tomto roku. V prípade
otvorenia školy a podielové dane by boli také, ako teraz prichádzajú, pristúpilo by sa možno ku kroku
obmedzení ako napríklad verejného osvetlenia, zimnej údržby a podobne. Keď sa pripravoval počiatočný
návrh rozpočtového opatrenia, stále chýbalo v rozpočte cca 50-70 tis. eur. V tomto rozpočtovom opatrení
je vidieť požiadavky aké boli v materiáloch na marcové zasadanie a ako boli prehodnotené na júnové
zasadanie. Je vidieť úspory v rámci reorganizácie a zatvorenia škôl, hlavné úspory sú v mzdových
nákladoch (vyplácalo sa 80 % a boli odpustené odvody).
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – ozrejmil, že v prípade, že rozpočtové organizácie by nepristúpili na
rozpočtové opatrenie, predovšetkým materské školy a základná škola, bolo by deficitné ich financovanie
na úrovni 210 tis. €, po zarátaní ich úspor sú deficitní stále na úrovni 140 tis. €. Je zrejmé, že toto nie je
dlhodobo udržateľný stav.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – za posledný mesiac je výpadok podielových daní cca 18 tis. €. Zmenil
sa normatív na originálne kompetencie. V rámci rozpočtového opatrenia bodu 14 sa týmto bude zaoberať
OZ. Pomoc rodičom je aj v otvorení ŠKD, na školskej rade sa bavilo o otvorení ranného školského klubu.
Prečo sa zvyšujú režijné náklady u detí, je to spôsobené legislatívnou úpravou v minulom roku,
poskytnutie stravy zdarma. Obec musela investovať a upraviť priestory tak, aby bola dodržaná legislatíva,
náklady sa prepočítavajú a následne premietajú do režijných nákladov za obedy.
Iné návrhy neboli zo strany prítomných, diskusia ukončená.
Návrh na uznesenie:
a)Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Všeobecné záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav.
b) Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. l/2020, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav.

kvórum: pre prijatie VZN je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
0

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

11
1
1
13

Návrh bol prijatý.
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10. Úprava sadzobníka cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku Obce
Raková
K bodu informovala Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ. Sadzobník cien tvorí neoddeliteľnú súčasť
Zásad úhrad za služby poskytované obcou Raková zo dňa 24.6.2015 v znení neskorších zmien a doplnkov.
Úprava je potrebná v časti služby, bod D/ stravovanie – cena obeda v stravovacích zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková. Stanovenú cenu je potrebné upraviť z dôvodu zvýšenia
mzdových nákladov a zakúpenia plastových obalov na obedy ( v súčasnosti počas pandémie COVID19 sa obedy môžu vydávať iba do jednorazových obalov na jedlo). Upravujú sa režijné náklady
za obed. Stravovanie je zabezpečované v zariadení ZŠ Milana Mravca.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu sadzobníka cien za služby poskytované obcou a za
krátkodobý nájom majetku Obce Raková, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zásad úhrad za služby
poskytované obcou Raková zo dňa 24.6.2015 s účinnosťou od 01.8.2020 nasledovne:
D/ stravovanie – cena obeda v stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková
s účinnosťou od 1.8.2020
Por.
Číslo:
1.

HLASOVANIE:

Suma V EUR

Úkon
Pre stravníkov 15 a viac ročných
- ŠJ ZŠ M.Mravca

1,26 EUR + náklady za nákup potravín/obed

Mená poslancov

Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
0

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

11
2
0
13

Návrh bol prijatý.
11. 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. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Raková č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018
o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady prerokovala socialno-zdravotná
komisia, finančná komisia, obecná rada. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom
sídle v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 15 dní pred zasadaním OZ na pripomienkovanie. Neboli
doručené žiadne pripomienky. Z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov a zakúpenia plastových obalov na
obedy taktiež je potrebná úprava výška ceny za stravnú jednotku.
Návrh sa týka úpravy zvýšenie poplatku za režijné náklady:
- za stravnú jednotku – obed, pre občana pri osobnom odbere z doterajších 2,51 € (1,41 € náklady
na suroviny + 1,10 € režijné náklady na prípravu stravy) na 2,67 € (1,41 € náklady na suroviny + 1,26 €
režijné náklady na prípravu stravy)
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- za stravnú jednotku – obed, pre občana pri rozvoze stravy z doterajších 2,51 € (1,41 € náklady
na suroviny + 1,10 € režijné náklady na prípravu stravy) na 2,67 € (1,41 € náklady na suroviny + 1,26 €
režijné náklady na prípravu stravy).
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo
a) prerokovalo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške
úhrady v znení neskorších úprav
b) uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške
úhrady v znení neskorších úprav

kvórum: pre prijatie VZN je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
0

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

11
2
0
13

Návrh bol prijatý.
Rokovanie prerušené prestávkou 15:10 – 15:30 h.
12. Rôzne
V rôznom obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
1►Vzdanie sa funkcie člena komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia
Poláček Patrik, bytom Raková 994 k 1.1.2020.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia doporučuje obecnému zastupiteľstvu zvoliť, ako náhradu za odstúpeného člena komisie
územného plánovania, výstavby a životného prostredia, Ing. Jána Markuliaka, bytom Raková 1484
s účinnosťou od 1.4.2020. Navrhovaný člen vyjadril súhlas s prípadným prijatím funkcie člena komisie.
Pre komisiu by bol prínosom najmä svojimi skúsenosťami v oblasti geodézie a tiež prehľadom v oblasti
majetkových a pozemkových úprav.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena komisie územného plánovania, výstavby
a životného prostredia Patrika Poláčka, Raková č.944 s účinnosťou od 1.1.2020.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – jeho názor je, aby sa v tomto čase nenavyšoval člen komisie.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – je vidieť aj v bode rôzne, koľko žiadosti prejde cez stavebnú komisiu.
Ako predseda komisie stavebnej vníma schválenie navrhovaného člena ako veľký prínos so
skúsenosťami, je to geodet, ktorý pozná lokalitu obce. Veľakrát telefonický zisťuje cez neho veci pre
ozrejmenie. Ako člen by bol prínosom a poskytoval by tieto informácie priamo na komisii.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – nespochybňuje jeho odbornosť, hovorí o šetrení finančných
prostriedkov. Ak bude situácia iná na budúci rok, môže sa schváliť doplnenie.
Miroslav Strýček, poslanec OZ – nejedná sa o zvyšovanie členov v komisii, ide o náhradu za člena, ktorý
sa vzdal funkcie v komisii.
Jozef Čišecký, poslanec OZ – vyslovil názor, že doplnenie navrhovaného člena do komisie by bol prínos.
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Ing. Martin Golis, poslanec OZ – myslí si, že každá z komisii je poradným orgánom pre obecné
zastupiteľstvo, nevie či človek znalosti a skúseností geodeta bol niekedy v stavebnej komisii. Keď sleduje
prípady, ktoré nám chodia na rozhodnutie, tak určite je dobré ak to preskúma aj geodet. Zastáva názor, že
cca 60 eur z rozpočtu do konca roka je určite znesiteľných.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhuje hlasovať o tom, či ideme komisiu rozširovať.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena komisie územného plánovania,
výstavby a životného prostredia Patrika Poláčka, Raková 994 s účinnosťou od 01.01.2020.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
Hlasovanie o protinávrhu JUDr. Miroslava Mariaka, poslanca OZ : OZ schvaľuje odloženie voľby člena
do komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia na decembrové zasadanie OZ v r.2020.
HLASOVANIE:
Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

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

Počet
0
1
9
3
13

Návrh nebol prijatý.
Hlasovanie o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo volí za člena komisie územného plánovania,
výstavby a životného prostredia Jána Markuliaka, Raková 1484 s účinnosťou od 1.7.2020.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

0
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.

Počet

13

0
0
13
15

2► Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu predložil informáciu o zmene platu starostu obce a o zmene
platu hlavného kontrolóra v roku 2020.
A/Informácia o zmene platu starostu obce v roku 2020
V zmysle Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe
oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2019, a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa
predbežných údajov k 31.12.2019 sa mení plat starostu obce.
ÚDAJE POTVRDENÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
–
priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2019 dosiahla výšku
1.092,00 €
Podľa predbežných údajov počet obyvateľov v obci Raková bol k 31.12.2019 spolu 5600 obyvateľovpočet podľa úseku evidencie obyvateľov Obce Raková.
Plat sa po zistení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny
rok a zistení počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku doplatí starostovi
obce od 1.1. kalendárneho roka v najbližšom výplatnom termíne.
B/Informácia o zmene platu hlavného kontrolóra obce v roku 2020
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na
základe oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o výške priemernej mesačnej nominálnej
mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2019, a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa
predbežných údajov k 31.12.2019 sa mení plat hlavného kontrolóra.
ÚDAJE POTVRDENÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
–
priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2019 dosiahla výšku
1.092,00 €
Podľa predbežných údajov počet obyvateľov v obci Raková bol k 31.12.2019 spolu 5600 obyvateľov –
počet podľa úseku evidencie obyvateľstva Obce Raková.
Plat sa po zistení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci kalendárny
rok a zistení počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku doplatí kontrolórovi
obce od 1.1. kalendárneho roka v najbližšom výplatnom termíne.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce vzhľadom na vážnu situáciu a došlo k minuloročnému navýšeniu
priemernej mzdy požiadal o úpravu mzdy starostu obce pre tento rok na úroveň roka 2019. Aj v našom
rozpočte sa počíta so znižovaním miezd v rámci obecného úradu na úroveň roka 2019.
Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu – jedná sa o zníženie odmeny vo výške 30 % na 21 % od
1.7.2020.
Návrh na uznesenie:
A/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu platu starostu obce Mgr. Antona Heglasa s účinnosťou
od 1.1.2020 v zmysle Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov a
na základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva
SR v roku 2019 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov k 31.12.2019.
B/ Obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce.
C/ Obecné zastupiteľstvo určuje na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 druhá veta Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie
minimálneho platu starostu o 21 % s účinnosťou od 01.07.2020.
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HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis, Ing. Margita Kučáková,
Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,
Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček

11

Mgr. Janka Hnidková, JUDr. Miroslav Mariak

0
2
13

Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.

Informácia o zmene platu hlavného kontrolóra obce v roku 2020
Mgr. Hnidková Janka, posl. OZ – v minulosti bola navýšená odmena hlavnému kontrolórovi a nezdá sa
jej, že je to v súlade so zákonom. V čase koronavírusu by bolo dobre keby bola spoluúčasť na tom a vzdať
sa odmeny, je to na kontrolórovi. Vyslovila názor, že nebola nejaká zvýšená aktivita, je to jeho morálne
hľadisko ako si to zhodnotí a keď šetríme aj tu by sa ušetrili nejaké peniaze.
Jozef Čišecký, poslanec OZ – je to minimálny plat, odmena bola polovica jeho platu a na 50 % by to
bolo málo.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – treba odlíšiť plat a odmenu. Niekto dostáva plat keď robí príklad 5
hodín a je to za 5 hodín. U starostu je to dajme tomu 24 hodín. Kontrolór po pracovnej dobe nemusí
pracovať a je tam úplne iný rozdiel. Môžu ísť návrhy, ale je na kontrolórovi, či pristúpi k takému riešeniu
ako urobil starosta a ostane na minuloročnom štandarde, alebo potom príde návrh. Treba nechať priestor
kontrolórovi nech sa rozhodne.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – pripomenul prečo sa odmena kontrolórovi zvýšila a do budúcnosti, ak
sa bude voliť nový kontrolór, nemôže ostať úväzok s počtom obyvateľov 5600 na 0,5 úväzku. Úväzok sa
bude musieť navýšiť minimálne na 0,7. Z uvedeného dôvodu sa riešilo navýšenie úväzku cez odmenu
(tento sa nemôže navyšovať počas volebného obdobia) do doby voľby hlavného kontrolóra.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – požiadala o slovo a prečítala stanovisko z Ministerstva vnútra SRsekcia verejnej správy: zákon o obecnom zriadení nestanovuje za čo, respektíve za akých podmienok je
možné schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi. Tento inštitút by mal byť obsahovo jednotný s inými
zákonmi, napríklad so zákonom č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovenia tohto zákona sa síce na hlavného
kontrolóra nevzťahujú, ale inštitút odmeny by sa nemal odlišovať. Keďže hlavný kontrolór je
zamestnancom obce, poskytovanie odmeny by malo byť v jeho prípade obdobné ako pri ostatných
zamestnancoch obce. Schválenie odmeny by malo byť niečím odôvodnené, napríklad s plnením
mimoriadnej úlohy a podobne, t.j. až po vykonaní., nikdy nie dopredu.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – uviedol, že všetkým zamestnancom obce bola zákonne zvýšená mzda
o 10 % od 1.1.2020. Je to na rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 1.1.2020
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na
základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
v roku 2019 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov k 31.12.2019.
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Mená poslancov

HLASOVANIE:
Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhuje plat hlavného kontrolóra na tento rok ponechať, tak ako
u starostu, na úrovni roku 2019. Z dôvodu, že počas COVID-19 nevykonával prácu v plnom rozsahu,
úrad bol zatvorený, bolo by vhodné to urobiť na toto obdobie tak, ako to urobil starosta.
František Kulla, hlavný kontrolór – vyjadril sa, že súhlasí s tým, jedná sa o cca 50 eur, ale mrzí ho, že
nečítali správu, ktorú im predložil. Od marca do mája 2020 kontroloval všetky dotácie na základe
podkladov a vykonával prácu doma. Poslankyňa Mgr. Hnidková sa vyjadrila, že nič nerobil, najskôr nech
si prečíta správu, ktorú dostali včas spolu s materiálmi. Doporučil pozrieť si čo nemá splnené.
Mgr. Hnidková Janka, poslankyňa OZ – v poriadku pracoval nejakú prácu, ktorú na základe vyjadrenia
vykonával doma, ale zase nemal v práci toho toľko, pretože sa nevyvíjala činnosť v čase Covid-19, boli
uzatvorené úrady.
František Kulla, hlavný kontrolór – opakovane uviedol, že prácu vykonával z domu a navrhol jej pozrieť
plán činnosti na I. polrok a nech mu povie čo nie je splnené.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – nerozumeli sa, ak vykonával prácu naviac, odmena mu patrí, je
neštandardné dopredu dávať odmenu.
Pozn.:Diskusia prebiehala za hlučnej rozprávy.

Z diskusie vyšiel návrh poslanca JUDr. Mariaka a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo určuje mesačnú odmenu hlavného kontrolóra vo výške 21 % z platu od 1.7.2020
do 31.12.2020.
Mená poslancov

HLASOVANIE:
Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

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

Počet
0
2
1

10

13

Návrh nebol prijatý.
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Návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov
Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu informoval, že týmto sa zaoberala aj obecná rada. Vzhľadom na
situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19 sa predkladá návrh Dodatku č. 1 na zmenu zásad
odmeňovania poslancov s vyčíslením na zníženie odmien poslancov OZ na obdobie od 1.7.2020 do
31.12.2020. Prijatím tohto dodatku by sa jednalo o úsporu 5 400 € za predpokladu, žeby sa poslanci úplne
zriekli odmeny na obdobie pol roka.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – nemá problém, ale je tu zákon a ústava hovorí, že každý ma nárok
na odmenu za vykonanú prácu. V tomto prípade sa jedna o náhradu mzdy, lebo zamestnávateľ iba uvoľní
z práce, mzdu mu nenahradí. Ak máme šetriť, podotkol, že sa to neurobilo u kontrolóra, je potrebné to isté
urobiť aj u obecnej rady, čo bude z ich strany veľké gesto voči občanom.
Mgr. Milan Bukovan, poslanec OZ – týka sa to aj obecnej rady, poslancov aj v komisii.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – ak sa majú vzdať poslanci, mali by sa vzdať všetci aj členovia.
Navrhuje, nech sa každý rozhodne ako naloží so svojou odmenou.
Miroslav Strýček, poslanec OZ - ako máme poslancov, tak máme v komisiách aj prísediacich občanov
a jeho názor je taký, že malo by sa stiahnuť aj im z odmien, nie však celú odmenu. Zdôvodnil to tým, že
by sa mohlo stať, že sa komisie nezúčastnia. Navrhoval by možno plošne 50 % stiahnuť z odmien či
u poslancov, alebo aj neposlancov.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – je rozdiel, keď sa ako poslanec rozhodne, že sa vzdá odmeny ako
keď má rozhodnúť v mene občana – neposlanca v komisii. V komisiách by mali byť odborníci
a nemôžeme chcieť, aby prácu v komisiách vykonávali zadarmo. Prijať uznesenie napríklad v tom zmysle,
že do konca roka sa budú zasadania komisii minimalizovať, len v nutných prípadoch.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – vstúpil do diskusie s tým, že je nevhodné, aby poslanec za poslanca
rozhodoval, každý má právo vzdať sa odmeny, môžu to vyhlásiť aj na tomto zasadaní a uvedie sa to do
zápisnice. Takto ušetrené finančné prostriedky, aj z jeho zníženého platu, navrhuje dať na špeciálny účet
a následne rozhodnúť účel, na ktorý sa tieto financie použijú (charitatívny účel a pod.).
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – návrh starostu nie je zlý, ale zo skúseností by do tohto nešiel.
Zákon jasne hovorí, každý poslanec má nárok na odmenu za vykonanú prácu, musí sa mu vyplatiť.
Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – navrhuje tento bod stiahnuť z rokovania a ak sa niekto rozhodne
darovať svoj plat, nech sa každý rozhodne. Za minulý rok si navyšovali odmenu, z dôvodu, že bol dobrý
rok, čo bolo v súlade so zákonom. Tento rok tomu tak nie je, neschvália si navýšenie, ale každý má nárok
na svoju odmenu a je na ňom ako s ňou naloží. Navrhuje stiahnuť bod z rokovania.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – uznáva, že idea išla aj z jeho strany, návrh ako je predložený mal dva
rozmery. Jeden je ten, dať signál všetkým ostatným a to rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
a obecnému úradu, že poslanci si uvedomujú, že situácia sa zmenila v súvislosti s COVID -19 a idú
príkladom šetrenia. Je jednoduché riaditeľom znižovať náklady a u poslancov ponechať všetko rovnaké,
nemyslí si, že je to úplne fér. Druhý rozmer je o tom, že zníženie odmien je smerované iba pre poslancov
práve preto, aby ako poslanci nerozhodovali o iných a išli príkladom. Keď sa niekto s týmto nestotožní,
rešpektuje to, ale myslí si, žeby mali ísť ako poslanci príkladom.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – veľmi dobrá myšlienka, toto bolo potrebné realizovať aj
u kontrolóra, predložil návrh.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – smerom k poslancovi JUDr. Mariakovi uviedol, že nemôže porovnávať
to s hlavným úväzkom kontrolóra. Poslanci majú úväzky u iného zamestnávateľa. Neriešme iné osoby,
riešiť seba ako poslancov.
Z diskusie vzišli 2 protinávhy poslancov:
1/ návrh poslanca Ing. Marečka stiahnuť materiál z rokovania
2/ návrh poslanca Strýčka na zníženie odmeny vo výške 50 % od 1.7.2020 do 31.12.2020.
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o protinávrhu poslanca Ing. Marečka – stiahnuť
materiál z rokovania.
Mená poslancov

HLASOVANIE:
Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
0
3

Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška
Ing. Margita Kučáková, Jozef Čišecký, Miroslav Strýček,
Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Janka Hnidková, Jaroslav Petrák,

5
5
13

Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh nebol prijatý.

Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o protinávrhu poslanca Strýčka na zníženie odmeny
vo výške 50 % od 1.7.2020 do 31.12.2020.
Mená poslancov

HLASOVANIE:

Počet

Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

0
Jozef Čišecký, Miroslav Strýček, JUDr. Miroslav Mariak,
Jaroslav Petrák, , Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis
Ing. Margita Kučáková, Mgr. Janka Hnidková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan,
Mgr. Viera Urbaníková

4

Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

6

3

Návrh nebol prijatý.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu z obecnej rady:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov v Obci Raková
Mená poslancov

HLASOVANIE:
Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
0

Ing. Margita Kučáková, Miroslav Strýček, JUDr. Miroslav Mariak,
Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis, PharmDr. Patrik Bukovan
Ing. Miroslav Mareček Mgr. Janka Hnidková, Marian Šuška
Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký, Jaroslav Petrák,
Mgr. Viera Urbaníková

3

Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

6

4

Návrh nebol prijatý.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce konštatoval, že ani jeden z návrhov nebol prijatý.
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3► Požiadavky občanov o vybudovanie verejného osvetlenia
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada berie na vedomie zoznam požiadaviek občanov o vybudovanie verejného osvetlenia.
Požiadavky občanov a celkové náklady na zriadenie osvetlenia sú zahrnuté v spracovanej tabuľke, ktorá
tvorí samostatnú prílohu bodu rôzne. Náklady: cca 15 tis. eur.
Pozn.: v súvislosti s pandémiou COVID-19 – návrh rozpočtového opatrenia nezahŕňa FP na rozšírenie verejného
osvetlenia, návrh je len vo výške 5000 € na bežnú údržbu.

Miroslav Strýček, poslanec OZ – navrhoval zvážiť a prioritne poriešiť miestnu časť Trstená I. popri
hlavnej ceste v zákrute, jednalo by sa o čiastku cca 500 €.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – zatiaľ sa to riešilo osadením 1 svetla, testuje sa.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – myslí si, že jednou z hlavných úloh je poskytovať pre občanov verejné
služby a jednou z verejných služieb je aj verejné osvetlenie. Nemyslí si, že by sa materiál mal zobrať iba
na vedomie vzhľadom na COVID-19. Nemusí sa to hneď riešiť, ale navrhuje na ďalšom najbližšom
rokovaní prediskutovať v nadväznosti na vývoj ekonomickej situácie a vývoj rozpočtu a prehodnotiť to.
Navrhuje, aby tento bod bol opätovne prerokovaný na nasledujúcom zasadaní OZ.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – pôvodne bolo v rozpočte 20tis. eur, vyzerá to tak, že bude potrebné
znova túto čiastku začleniť do rozpočtu a venovať sa tomu. Plánovaná úspora 5000 eur nebude reálna,
svietidlá nedosahujú úžitok, ktorý sa očakával. Môže sa stať, že v prípade schválenia to bude podmienené
napríklad rozpočtom.
Návrh na uznesenie:
OZ odkladá požiadavky občanov o vybudovanie verejného osvetlenia na rokovanie obecného
zastupiteľstva v septembri s tým, že budú aktualizované.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
4► Ukončenie nájomnej zmluvy Your Dent s.r.o., Matičné námestie 3132/5A, 022 01 Čadca, zubnej
ambulancie. Obec Raková eviduje žiadosť Your Dent Čadca ( zubná ambulancia) o ukončenie nájomnej
zmluvy k 31.12.2019. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov č. NZ 82/2019 zo dna 29.3.2019,
článok VII bod 1:Nájomnú zmluvu môže zmluvná strana písomne vypovedať bez uvedenia dôvodov
s výpovednou lehotou 12 mesiacov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Podľa platnej NZ výpovedná lehota trvá do31.12.2020.
Nájomca Your Dent s.r.o. Čadca platí nájomné (59 m2 x 11,62 €) nasledovne:
nájomné vo výške :
685,58 €/rok
služby (kúrenie a dodávka vody) vo výške:
995,84 €/rok
Celkom za rok:
1681,42 €
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Stanovisko obecnej rady zo dňa 24.januára 2020
OR doporučuje ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcom Your Dent s.r.o., Matičné námestie 3132/5A,
Čadca k 31.3.2020.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada doporučuje po dobu 1 roka hľadať nového záujemcu za účelom prenájmu nebytových
priestorov zubnej ambulancie v zdravotnom stredisku.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – tento materiál mal ísť na rokovanie OZ v mesiaci marec, ktoré sa
z dôvodu COVID-19 nekonalo. Priestor ambulancie prešiel stavebnými úpravami, prvý žiadateľ
o prenájom priestorov odmietol podpísať nájomnú zmluvu. Následne spoločnosť Your Dent s.r.o začala
prevádzkovať zubnú ambulanciu avšak z personálnych dôvodov ukončila svoju činnosť.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcom Your Dent s.r.o., Matičné
námestie 3132/5A, Čadca k 31.6.2020.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
5► Nájomné byty – žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
●Žiadosť – Stanislava Zbončáková, Raková 1587 o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom
byte 1587
Stanovisko socialno-zdravotnej komisie zo dňa 2.3.2020
Sociálno-zdravotná komisia na svojom zasadnutí doporučila uzatvoriť nájomnú zmluvu Stanislave
Zbončákovej - bytový dom č. 1587, byt č. 3 na dobu 1 roka.
Nakoľko sa jedná o rodinu, ktorá má problémy s platením nájomného za byt (v súčasnosti je dlh na
nájomnom uhradený) a na túto rodinu bola podaná žiadosť ostatnými nájomcami bytového domu obci
Raková o pomoc pri riešení problému s uvedenou rodinou.
Z tohto dôvodu doporučujeme uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu 1 roka.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada doporučuje opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 1 rok, bytový dom č.1587, byt č.3 –
Zbončáková Stanislava, Raková 1587/3.
● Žiadosti o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy - doplnenie
Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 25.5.2020
Komisia doporučuje opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy nasledovne:
a) opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 roky pre:
Bytový dom č. 1586 byt č. 1 – Heglas Štefan, byt č. 3 – Macašová Jana, byt č. 7 – Kyzek Štefan
Bytový dom č. 1588 byt č. 1 – Jurčacková Alena, byt č. 8 – Sotáková Martina, byt č. 7 – Heglas Ladislav

b) opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 1 rok pre:
Bytový dom č. 1587- byt č. 8 – p. Roman Mravec.
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Pripomienky neboli a Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte pre
žiadateľov nasledovne:
a) opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 roky pre:
Bytový dom č. 1586
-byt č. 1 – Heglas Štefan
-byt č. 3 – Macašová Jana
-byt č. 7 – Kyzek Štefan
Bytový dom č. 1588
- byt č. 1 – Jurčacková Alena
- byt č. 8 – Sotáková Martina
- byt č. 7 – Heglas Ladislav
b) opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 1 rok pre:
Bytový dom č. 1587
- byt č. 8 – Roman Mravec.
- byt č. 3 – Stanislava Zbončáková
HLASOVANIE:
Neprítomný:

Za

Mená poslancov

Počet

Miroslav Strýček
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr.
Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12

0
0
12

Návrh bol prijatý.
6► Zverejnený zámer (3 žiadosti) odpredaja pozemkov dňa 9.3.2020:
6.1●Žiadosť – Miriam Bučková, Komenského 134, 022 01 Čadca o odkúpenie obecných pozemkov
parcela 1803/27 za účelom prístupu RD a 1871/3, kt. dlhodobo užívajú ako záhradu. Uznesením č.
5.31/2019 zo dňa 13.12.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja pozemkov, ktorý bol
zverejnený dňa 9.3.2020 na úradnej tabuli a webovom sídle obce www.rakova.sk.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa:
v prospech: Miriam Bučková , Komenského 134, 022 04 Čadca
pozemkov: -KN-C 1871/3 – záhrada o výmere 240 m2, vytvorená GP č.255/2018
-KN-C 1803/27 – ostatné plochy o výmere 90 m2
totožné s pozemkom EKN 22020/201 – o celkovej výmere 330 m2
za cenu 15 €/m2,ktorá je 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. Pozemky slúžia ako prístup k nehnuteľnosti a k RD č. 1016 v osobnom vlastníctve žiadateľky a prevodom sa
prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. Obec tento pozemok nevyužíva.
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HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
6.2● Žiadosť – Peter Hromada a manž. Miroslava, Raková 1761 o odkúpenie časti obecného pozemku

parcela KNC 7863/1 o výmere 79 m2. Uznesením č. 5.30/2019 zo dňa 13.12.2019 obecné zastupiteľstvo
schválilo zámer odpredaja pozemkov, ktorý bol zverejnený dňa 9.3.2020 na úradnej tabuli a webovom
sídle obce www.rakova.sk.
Návrh na uznesenie:
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 : Hromada Peter a Hromadová Miroslava, obaja bytom Raková 1761
pozemok:- KN-C 7863/3-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2, oddelený GP č. 15/2019
od pôvodného pozemku KN-C 7863/1 totožný s KN-E 22118/2,
za cenu 15 €/m2, ktorá je 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 medzi pozemkom žiadateľa, na ktorom je RD č. 1761 a prístupovou
komunikáciou, o úpravu tejto časti pozemku sa stará žiadateľ. Obec túto časť pozemku nevyužíva.

HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
Žiadosť – Marian Tretina, Raková 1030 o odkúpenie pozemku CKN 1409/38. Uznesením č.
5.29/2019 zo dňa 13.12.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja pozemkov, ktorý bol
zverejnený dňa 9.3.2020 na úradnej tabuli a webovom sídle obce www.rakova.sk.
6.3●
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Návrh na uznesenie:
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 :
Tretina Marián, Raková 1030
pozemok:- KN-C 1409/38-zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2, ktorá je vytvorená z pôvodnej
parcele CKN 1409/1- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3662m2, oddelená geometrickým plánom
č. 39/2017 zo dňa 14.09.2017
za cenu 15 €/m2, ktorá je vo vlastníctve obce Raková zapísaná na č. LV 1835
Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá použiť
ustanovenie §9a ods. 8 písm.e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii
OZ. Pozemok je súčasťou pozemku žiadateľa pri RD 1030, je oplotený a prevodom sa prispeje k účelnejšiemu
usporiadaniu majetkových pomerov. Obec túto časť pozemku nevyužíva.

HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.

7► Žiadosť – Milan Harvančák a Miroslava Harvančáková, Raková 936 o odkúpenie pozemku KNC
2443/9 o výmere 14 m2.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia doporučuje odpredaj pozemku KNC 2443/9 o výmere 14 m2 za cenu 15 €/m2
pre: Milan Harvančák a Miroslava Harvančáková, Raková 936.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer odpredaja pozemku KNC 2443/9
o výmere 14 m2 za cenu 15 €/m2 pre: Milan Harvančák a Miroslava Harvančáková, Raková 936.
Návrh 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 : Milan Harvančák a Miroslava Harvančáková, obaja bytom Raková 936
pozemku:- KN-C 2443/9-ostatné plochy o výmere 14m2 , oddelená z pôvodnej parcele KN-C 2443/1,
ktorá je totožná s KN-E 22020/3 .
za cenu za cenu 15 €/m2, vo vlastníctve obce Raková zapísaná na č. 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 pozemkov žiadateľa pri rodinnom dome č. 936 a je užívaný rodinou
žiadateľa. Obec túto časť pozemku nevyužíva.
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HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
8►Žiadosť -Terec s.r.o. Lokca o prenájom pozemku na cintoríne za účelom umiestnenia
automatu na sviečky.
Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 26.2.2020
Komisia odporúča schváliť prenájom pozemku len v prípade, ak firma Terec s.r.o. ponúka iný sortiment
sviečok ako firma Darapol s.r.o, ktorá ma už prenajatý pozemok na cintoríne.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia nedoporučuje prenájom pozemku na cintoríne za účelom umiestnenia automatu na sviečky. Obec
už má uzatvorenú nájomnú zmluvu s rovnakým účelom využitia pozemku (na umiestnenie takéhoto
automatu). Máme za to, že tento stav je postačujúci. Žiadosť bola doplnená o ponúkaný sortiment, ktorý je
totožný s firmou Darapol a jedná sa o automat, ktorý nevydáva mince.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada nedoporučuje prenájom pozemku na cintoríne za účelom umiestnenia automatu na sviečky
pre Terec s.r.o. Lokca.
Mgr. Hnidková Janka, posl. OZ – navrhuje umožniť aj inému záujemcovi.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ak sú dvaja záujemcovia, mala by sa vypovedať zmluva a vypísať
obchodno-verejnú súťaž. Prečítal žiadosť záujemcu, kde uvádzajú okrem iného, že nie je to niečo čo
výrazným spôsobom zasiahne do rozpočtu, nakoľko najviac žiadaná alternatíva neprekračuje sumu 96
eur za jeden mesiac, pričom celú, alebo jej podstatnú časť je možné získať z prevádzky sviečkomatu
(v závislosti od využívania sviečkomatu). Obecná rada nedoporučuje prenájom.
Iné návrhy zo strany prítomných neboli a Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje prenájom pozemku na cintoríne spoločnosti Terec s.r.o. Lokca.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
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9► Žiadosť – Peter Stolárik, Raková 596 a Jiři Červený, Raková 597 o obnovu obecnej komunikácie
k RD č. 596 a 597.
Na zasadaní obecného zastupiteľstva 13.12.2019, uznesením č. 5.44/2019 bolo v bode C/ uložené osloviť
žiadateľov Peter Stolárik Raková 596 a Jiři Červený, Raková 597
na doplnenie žiadosti o informáciu o technickom riešení a rozsahu finančných nákladov s finančným
vyčíslením technickej podpory zo strany obce.
Zo strany žiadateľov, dňa 26.2.2020 bola doplnená informácia o rozsahu ich spoluúčasti.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia doporučuje žiadateľom poskytnúť technickú podporu na spevnenie komunikácie. Zároveň však
upozorňuje, že navrhované riešenie nie je dostatočné a užívateľom tejto príjazdovej komunikácie jej
zriadením nevzniká nárok požadovať od obce jej akúkoľvek údržbu – ani v zimnom období.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada berie na vedomie Žiadosť – Peter Stolárik, Raková 596 a Jiři Červený, Raková 597
o obnovu obecnej komunikácie k RD č. 596 a 597 s doplnením informácie o rozsahu spoluúčasti.
p. Stolárik Peter, občan - požiadal o 3 svetlá a pomoc pri riešení komunikácie do osady Ďadíková.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - verejné osvetlenie bude zahrnuté do materiálu verejného osvetlenia,
čo sa týka miestnej komunikácie Ďadíková, nevie si predstaviť akou formou zasiahnuť do tejto cesty.
Jednou z možností je riešiť to formou letnej údržby cez OKVS, alebo sa komunikácia bude riešiť ako
investičná stavba a bude potrebné vypracovať projekt.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – nie je tam žiadna cesta, ide o súkromné majetky.
Miroslav Strýček, poslanec OZ – žiadateľ doložil súhlas ostatných vlastníkov.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť – Peter Stolárik, Raková 596 a Jiři Červený, Raková 597
o obnovu obecnej komunikácie k RD č. 596 a 597 a odporúča riaditeľovi OKVS riešiť s možnosťou
technickej podpory spevnenie príjazdovej komunikácie.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
10►Žiadosť – Mojaková Milada, Chalupková 159/10, Čadca o prenájom časti pozemku o výmere 40 m2,
parcela CKN 22301 pri pekárni za účelom pokračovania obchodnej prevádzky.
Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 26.2.2020
Komisia odporúča schváliť prenájom pozemku od 01.4.2020 pani Mojakovej Milade za účelom predaj
textilného a rozličného tovaru.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia doporučuje prenájom časti pozemku o výmere 40 m2, parcela CKN 22301 pri pekárni za účelom
pokračovania obchodnej prevádzky pani Mojakovej Milade, bytom Chalupková 159/10 Čadca.
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Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada doporučuje schváliť prenájom časti pozemku o výmere 40 m2, parcela CKN 22301
pri pekárni pani Mojakovej Milade, Chalupková 159/10, Čadca za účelom pokračovania obchodnej
prevádzky.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ- požiadala o informáciu koľko je nájomné za pozemok za 1 m2.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – prenájom časti pozemku o výmere 40 m2 je vo výške 66,40 € ročne.
Momentálne je takto platná nájomná zmluva a ide o pokračovanie obchodnej prevádzky, t.j. zmena
nájomcu.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti pozemku o výmere 40 m2, parcela CKN 22301
pri pekárni pani Mojakovej Milade, Chalupková 159/10, Čadca za účelom pokračovania obchodnej
prevádzky od 1.7.2020, nájomné vo výške 66,40 €/rok.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
11►Žiadosť - Badura Tomáš, Raková 1237 o odkúpenie pozemku KN-C 1095 o výmere 353 m2
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia nedoporučuje odpredaj pozemku v danej lokalite. Z predmetnej žiadosti nie je jasný zámer jeho
ďalšieho využitia.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada nedoporučuje odpredaj pozemku KN-C 1095 o výmere 353 m2 pre Baduru Tomáša, Raková
1237. Obec rezervuje pozemky v danej lokalite v rámci územného plánu za účelom športovísk.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku KN-C 1095 o výmere 353 m2
pre Baduru Tomáša, Raková 1237.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
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12►Žiadosť - Mgr. Martina Stoláriková, Raková 949 o odkúpenie pozemku pri bytovke 949 na státie
vozidla o výmere 20 m2. Pozemok užívajú ako záhradku.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia nedoporučuje odpredaj pozemku. Navrhuje ponúknuť dlhodobý prenájom časti pozemku,
za účelom vytvorenia parkovacích miest, všetkým vlastníkom bytov v bytovom dome č. 949,
so zachovaním priestoru pre otáčanie zásobovacích vozidiel školskej jedálne.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada nedoporučuje odpredaj pozemku pri bytovke 949 na státie vozidla o výmere
20 m2 pre Mgr. Martinu Stolárikovu, Raková 949.
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku pri bytovke 949 na státie
vozidla o výmere 20 m2 pre Mgr. Martinu Stolárikovu, Raková 949.
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Marian Šuška
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
13 ► Žiadosti týkajúce sa zmeny a doplnku územného plánu:
13.1● AVEDA holding družstvo, Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava – žiadosť o čiastkovú zmenu
a doplnok územného plánu – zaradenie pozemkov CKN 2000/1, CKN 2000/2, CKN 2032/2, CKN2032/3,
CKN 2032/4, CKN 2032/5 do funkčných plôch pre IBV.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 5.5.2020
Komisia doporučuje vyhovieť žiadosti o čiastkovú zmenu a doplnok územného plánu – zaradenie
pozemkov CKN 2000/1, CKN 2000/2, CKN 2032/2, CKN2032/3, CKN 2032/4, CKN 2032/5
do funkčných plôch pre IBV.
13.2● Žiadosť - Štefan Urbaník, Raková 1154 o zaradenie parcely č. 12450/7 do územného plánu na
výstavbu RD a súhlas s vybudovaním prístupovej cesty z vlastných prostriedkov.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia nedoporučuje povoliť zmenu územného plánu v danej lokalite (Kohútove)
za účelom výstavby RD.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada nedoporučuje zmenu územného plánu za účelom výstavby RD na základe žiadosti Štefana
Urbaníka Raková 1154 o zaradenie parcely KNC 12450/7 do územného plánu.
13.3● Žiadosť – Ing. Peter Drvár, Raková 1330 o súhlas k zámene pozemkov s obcou.
Pozemky obce EKN 3633 a EKN 22020/2.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 5.5.2020
Komisia konštatuje, že lokalita nie je určená na bytovú výstavbu rodinných domov. Obec sa môže
zámenou pozemkov zaoberať až po zmene UPD.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 29.5.2020
OR nedoporučuje na základe predložených žiadosti riešiť jednotlivo žiadateľov v zmene a doplnku
územného plánu, navrhuje zaoberať sa žiadosťami až po schválení zmeny a doplnku č. 5 územného plánu
spolu s ostatnými evidovanými žiadosťami.
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Ing. Peter Drvár, občan – požiadal o slovo, aby odprezentoval myšlienku, svoju žiadosť trochu inak
predložili na OZ (elektronicky do emailu zaslal poslancom OZ GP a ďalší materiál). Žiadajú o zámenu
pozemkov s tým, že v danej lokalite je 20 vlastníkov, ktorých zastupuje a jeden je prítomný pán Časnocha.
Majú záujem zceliť pozemky v danej lokalite, vlastníci pozemkov mu dali dôveru a splnomocnili ho na
zastupovanie. Čo sa týka zámeru zámeny pozemkov, v danej lokalite sa nachádzajú aj pozemky obce,
ktoré nikdy nevyužívala, pozemok je zarastený náletovým porastom, sú tam liesky, topole, vrbiny. Bola to
záplavová oblasť Kysuce, pokiaľ nedošlo k jej regulácii. Komisia sa vyjadrila, že územie nie je
v zastavanom území, je síce v intraviláne, ale dôležité je, že nikto z vlastníkov nechce stavať. Ide
o starších ľudí, ktorí chcú prerozdeliť tieto pozemky do budúcna pre svoje deti a vnukov. Rozhodli sa to
riešiť hlavne preto, že sa navzájom poznajú a užívali v tejto časti pozemky. Ide o zámenu pozemkov meter
za meter, nechcú nič naviac. Touto zámenou by v podstate uľahčili obci, že nepožadujú inžinierske siete,
tieto by si vybudovali na vlastné náklady, taktiež spevnenú cestu a verejné osvetlenie.
Mgr. Anton Heglas. starosta obce – materiálom sa zaoberali na rokovaní obecnej rady, vzniká otázka do
budúcna a to 14 rodinných domov na základe ich predloženého nákresu a ďalej AVEDA holding družstvo
so zámerom 4 rodinné domy. Za predpokladu, že v domácnosti je 1-2 motorové vozidlá, je potrebné
zvážiť pri takej infraštruktúre, či v budúcnosti povolíme výstavbu v danom území. Prehodnotiť vplyv na
dané územie pri výstavbe 18 RD. Je to zásadná otázka, ktorá by sa mala najskôr prejednať v rámci
schváleného územného plánu a následne môžeme rokovať o nejakej zámene pozemkov. Lokalita v danom
území nie je riešená na výstavbu a pokiaľ v rámci územného plánu nebude lokalita určená na výstavbu,
nemá význam riešiť zámenu.
Ing. Peter Drvár, občan – nie je developér, ide o to, aby mali ľudia prístup k pozemkom, ľudia majú
záujem pozemky oplotiť a pestovať na nich.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – nemá jasno v tom, že na jednej strane nebude výstava, na druhej
strane ako bolo povedané, položil otázku prečo budovať infraštruktúru.
Ing. Peter Drvár, občan – nebude to na výstavbu hneď, povolenie sietí je zdĺhavé, robí to vo svojom
voľnom čase a z časového hľadiska to potrvá možno 2,3,4 roky. Čo sa týka výmeny pozemku, zaslal deň
pred zasadaním OZ geometrický plán vypracovaný geodetom pánom Markuliakom a dvaja vlastníci budú
meniť pozemky s obcou.
Mgr. Janka Hnidková, poslankyňa OZ – momentálne to nie je oblasť na výstavbu. Potrebujú prístupovú
cestu, aby sa ľudia mohli dostať na svoje pozemky. Chcú zameniť časť pozemku dotknutých vlastníkov
a zámenou vznikne prístupová cesta pre vlastníkov, ktorí chcú obrábať svoje pozemky. Nejde o to, že
teraz chcú na pozemkoch stavať, chcú hospodáriť na nich. Nevidí dôvodu, aby sa nevyhovelo ľuďom
a Ing. Drvárovi, ktorý tomu venuje čas.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhuje otvoriť územný plán, dať priestor ľuďom na podanie
žiadosti v stanovenom termíne, napríklad do októbra. Myslí si, že je to dobrá myšlienka, je potrebné
zceliť pozemky.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – dotazovala sa na základe nákresu geometrického plánu, či existuje
dohoda medzi vlastníkmi pozemkov o rozdelení už novozakreslených parciel v predloženom návrhu GP
medzi sebou navzájom, aby v budúcnosti nedošlo k zbytočným nedorozumeniam medzi vlastníkmi..
Ing. Peter Drvár, občan – toto nie je problém (1100 m2), vlastníci rátajú so zámenou s obcou, ak obec
nevyhovie budú musieť viac vypustiť zo svojich pozemkov (15 % z plochy), aby vytvorili cestu.
Mgr. Anton Heglas. starosta obce – uviedol, že takéto nejaké návrhy geodetom boli schválené do
územného plánu v miestnej časti Za Groň. Teraz došlo k tomu, že navrhované zakreslené pozemky
nevyhovujú a bude sa to musieť prerobiť. Je potrebné navrhnúť nejaké polomery, prerokovať so stavebný
inžinierom a presne zakresliť podľa cestného plánu, špecifikovať náležitosti v zmysle cestného zákona.
Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – ak sa otvorí územný plán, cesta by mala byť súčasťou zmeny
a doplnku územného plánu. Lokalita je už pomerne dnes zahustená, dnes schváliť zámenu pozemkov sa
mu zdá predčasné. Súhlasí s tým, ako hovorí starosta, posúdiť cestu a ďalšie veci spojené s tým. Je za to
ako povedal poslanec JUDr. Mariak, podporiť otvorenie zmeny a doplnku územného plánu a v rámci tohto
riešiť túto problematiku ako jednu z požiadaviek.
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Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ- do budúcna, keď prejde zmena územného plánu a nebude tam
definované územie, príde prvý stavebník, ktorému umožníme a zamedzí sa prístup ostatným. Nevidí
dôvod neurobiť zámenu pozemkov, keď bude zámena pozemkov, zatiaľ budú využívať prístup
k pozemkom. Čo sa týka rozšírenia cesty, aj keď to bude v tejto lokalite a bude si to vyžadovať rozšírenie
cesty, budú menšie náklady než dovoliť stavať ako v časti na Bukovine, kde nie je ani cesta, ani svetlo,
kanalizácia.. Na iných kopcoch, ktoré sú zahrnuté do územného plánu a stavia sa tam, je to oveľa väčšia
investícia než v tejto lokalite, aj v prípade rozšírenia komunikácie.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – z danej žiadosti má dojem, že nie je presne špecifická. Navrhuje
rokovať o podmienkach zámeny a konkrétny návrh predložiť na ďalšie zasadanie OZ. Bolo tu viacero
otázok, ktoré je potrebné rozdiskutovať. Keď bude predložený konkrétny návrh s konkrétnymi
podmienkami zámeny, ktoré nemajú súvis s konaním v rámci schvaľovania územného plánu môžu sa
k nemu vyjadriť.
Mgr. Anton Heglas. starosta obce – v minulosti sa stalo, že neprešiel návrh z dôvodu nesúhlasu štátnej
ochrany prírody a územný plán sa musel prispôsobiť. Ideálny priestor na zámenu zmluvy je po
prerokovaní pripomienok a pred schválením hotového návrhu územného plánu. Môžu sa pripraviť návrhy,
ktoré sa prenesú do návrhu územného plánu, pokiaľ dotknuté organizácie budú súhlasiť so zámerom danej
lokality urobí sa zámena pozemkov.
Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – vlastníci pozemkov sa aj teraz dostanú na svoje pozemky, problém
je, aby cesta bola v súlade, ako povedal starosta a do budúcna sa mohlo stavať. Navrhoval uznesenie berie
na vedomie s tým, že predložia nový návrh, kde budú špecifikovať, že to prešlo nejakým posúdením, čo sa
týka cesty. Zároveň navrhuje ďalším uznesením otvoriť územný plán, avšak dnes sa nevedia k tomu
vyjadriť.
Časnocha Rudolf, občan – ozrejmil, že na začiatku, keď začali toto riešiť, vyjadrili sa, že cestu nechajú
zachovanú a nezamedzil by sa prístup na pozemky. Prvotný zámer zakreslený geodetom Markuliakom bol
so zachovaním cesty v šírke 3,5 m. To, že by postavil RD a zamedzil prístup, toto vôbec od začiatku
neprichádzalo do úvahy.
Ing. Peter Drvár, občan – s p. Časnochom sa dohodli, chceli by to zakresliť na mapu a k tomu im
vyhovuje zámena pozemku s obcou.
Diskusia ukončená. Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie:
A/Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosti tykajúce sa zmeny a doplnku územného plánu:
● AVEDA holding družstvo, Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava
● Štefan Urbaník, Raková 1154
● Ing. Peter Drvár, Raková 1330

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje začatie obstarávania zmeny a doplnku č.5 úz. plánu obce Raková.
C/ Obecné zastupiteľstvo určuje lehotu na predkladanie žiadosti do zmeny a doplnku č.5 územného
plánu do 31.októbra 2020.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
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14►Žiadosť – Mgr. Andrea Šamajová, Raková 1258 o vybudovanie verejného osvetlenia a verejnej
kanalizácie
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia konštatuje, že obec neplánuje v blízkej dobe realizovať kanalizáciu v miestnej časti U Tutky.
Čo sa týka verejného osvetlenia komisia doporučuje požiadavku zahrnúť do plánu rozšírenia verejného
osvetlenia.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada berie na vedomie žiadosť Mgr. Andrea Šamajová, Raková 1258 o vybudovanie verejného
osvetlenia a verejnej kanalizácie s tým že, kanalizáciu v miestnej časti U Tutky obec v najbližšom období
neplánuje a verejné osvetlenie bude zahrnuté o plánu rozšírenia VO.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce uviedol, že osvetlenie je zahrnuté v pláne rozšírenia VO. Čo sa týka
kanalizácie, jej realizácia by si vyžadovala značné finančné prostriedky.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – stavebné povolenia boli vydané a do budúcnosti je potrebné rátať
s vybudovaním kanalizácie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť - Mgr. Andrea Šamajová, Raková 1258 o vybudovanie
verejného osvetlenia a verejnej kanalizácie s tým že, kanalizáciu v miestnej časti U Tutky obec
v najbližšom období neplánuje.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
15►Žiadosť – Ivana Heglasová, Raková 924 o vybudovanie odvodného kanála.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Komisia konštatuje, že jestvujúci stav je spôsobený jednak lokálnymi nerovnosťami asfaltovej plochy, ale
tiež nedostatočným (žiadnym) odvádzaním dažďovej vody zo susediacich pozemkov a striech budov,
za čo sú zodpovedný ich vlastníci. Odvedenie vody z každej „kaluže“, ktorá sa počas nepriaznivého
počasia na danej ploche vytvorí, je technicky veľmi náročné - až nereálne.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada berie na vedomie Žiadosť – Ivana Heglasová, Raková 924 o vybudovanie odvodného kanála.
Do doby komplexnej rekonštrukcie pozemku nie je možné riešiť odvodnenie.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť – Ivana Heglasová, Raková č.924 o vybudovanie
odvodného kanála.
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HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Tibor Kajánek
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,
Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
16►Žiadosť - Krkošková Anna, Raková 1039 o dokončenie a opravu kanála pri pozemku KNC 2790.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŽP zo dňa 3.3.2020
Obecné zastupiteľstvo nemá kompetenciu vyriešiť tento stav, komisia doporučuje žiadateľke domáhať sa
svojich práv v rámci občianskeho zákonníka.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - vybudovaním IBV sa zmenili odtokové pomery.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 6.marca 2020
Obecná rada berie na vedomie žiadosť - Krkošková Anna , Raková 1039 o dokončenie
a opravu kanála pri pozemku KNC 2790.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť - Krkošková Anna , Raková 1039 o dokončenie a opravu
kanála pri pozemku KNC 2790.
HLASOVANIE:
Neprítomní:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak,
Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,
Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček

2

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

11
0
0
11

Návrh bol prijatý.
17►Žiadosť PYROREJA RAKOVÁ s.r.o., Raková 1476 o vytvorenie obchodnej pobočky
Pre spoločnosť PYRO PARTY, s.r.o. so sídlom Raková 1476.
Dňa 6.3.2020 nám bola doručená Žiadosť od spoločnosti PYROREJA RAKOVÁ s.r.o, ktorá má
prenajaté nebytové priestory v budove zdravotného strediska so sídlom Raková 199. Nájomná zmluva
č.73/2018 je uzatvorená na dobu neurčitú a plynie od 01.08.2018. Spoločnosť žiada o súhlas za účelom
možnosti vytvorenia obchodnej pobočky pre spoločnosť PYRO PARTY, s.r.o., zo sídlom Raková 1476,
IČO: 52 971 066 v nami prenajatých nebytových priestoroch .
Odporúčanie audítorky Márie Kasmanovej:
V zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí toto nie je riešené. Vzhľadom na to , že nájomná zmluva,
ktorá je pôvodne podpísaná –vyplynula z uznesenia obecného zastupiteľstva č. 24.14/2018 zo dňa
15.6.2018, jej zmenu by malo schváliť obecné zastupiteľstvo.
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JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – naniesol podnet aj od občanov, osobne nesúhlasí, aby sa
skladovala pyrotechnika v týchto priestoroch. V objekte zdravotného strediska, na poschodí sú deti
základnej školy. Upozornil, že priestory nie sú na to určené, je to v centre obce a nemala by byť tam
skladovaná pyrotechnika. Je jedno či je to pyrotechnika 1. a 2 triedy, rozhodujú o tom ako obec a nemalo
by to byť, hrozí nebezpečenstvo. Nemá nič proti Pyro-Party, predaju ostatných vecí, ale pyrotechnika tam
nemá byť.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – sú námietky od občanov na parkovanie reklamného motorového
vozidla a zaberá miesto pre ostatných, kt. potrebujú ísť k lekárom.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – súhlasí s pripomienkou poslankyne Ing. Kučákovej a požiadal,
aby bol majiteľ vyzvaný na odstránenie vozidla z parkovacieho miesta, ktoré bráni vo výhľade.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – lekárka obvodnej zdravotnej ambulancie požaduje vyhradiť
parkovisko, nemá na to oprávnenie. Požiadal prítomných poslancov, napríklad uznesením prijať nejaké
zaväzujúce stanovisko. V podstate sa jedná o prenájom pozemku. Na základe čoho vozidlo môže dať
odstrániť, jedná sa o pojazdné motorové vozidlo. Ak chceme obmedziť jeho parkovanie, musí sa
vymedziť parkovanie inému. Toto sa zneužíva v plnej miere na celom slovensku, billboardy na autách,
návesy okolo diaľnic a pod.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – ďalšia vec je, že by sa musela táto možnosť rozšíriť aj inde
a iným, do tohto by osobne nešiel. Skôr bolo parkovanie vozidla v tom zmysle, že zavádza vo výhľade
a pokiaľ ho nechce sám odstrániť z parkovacieho miesta, navrhuje zabezpečiť odborne posúdenie od
dopravného inžiniera, či je to v súlade, či to nie je nebezpečné atď. Podľa neho je to nebezpečné, bráni vo
výhľade, pohybujú sa tam deti, mal by sám zvážiť tieto veci a neparkovať.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – vidí riešenie osadením dopravného značenia „zákaz státia od 18:00 –
7:00 h.“, toto by slúžilo aj k tomu, aby sa zabránilo parkovaniu aj ostatným, ktorí idú do práce na prípoj
a celodenne parkujú pred zdravotným strediskom. Vypracuje sa projekt dopravného značenia a predloží
cestnému orgánu s odôvodnením pravidelnou údržbou.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – riešenie starostu považuje za rozumné a súhlasí s tým.
Diskusia ukončená.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vytvorením obchodnej pobočky pre spoločnosť PYRO PARTY, s.r.o. v
prenajatých nebytových priestoroch zdravotného strediska so sídlom Raková 199.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
18 ► SEVAK a.s. – Žiadosť o uzavretie dodatku č. 2 k zmluve o nájme č. 91/2010 v znení dodatku č. 1
zo dňa 31.10.2010 Predmetom dodatku je technické zhodnotenie úpravne vody Korcháň umiestnenej
v rovnomennom vodojeme vo výške 54 280 €, ktoré zrealizuje nájomca SEVAK a.s.
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Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 29.5.2020
Komisia odporúča OZ schváliť dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 91/2010
Stanovisko obecnej rady zo dňa 29.5.2020
OR doporučuje schváliť Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 91/2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa
31.10.2010. Predmetom dodatku je technické zhodnotenie úpravne vody Korcháň umiestnenej
v rovnomennom vodojeme vo výške 54 280 €, ktoré zrealizuje nájomca SEVAK a.s.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 91/2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa
31.10.2010. Predmetom dodatku je technické zhodnotenie úpravne vody Korcháň umiestnenej
v rovnomennom vodojeme vo výške 54 280 €, ktoré zrealizuje nájomca SEVAK a.s.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
19 ► Žiadosť spoločnosti ARTON s.r.o. o odpustenie platby nájomného za reklamné stavby (2 ks
billboard obojstranný)
Spoločnosť Arton s.r.o. žiada o odpustenie platby za 2.štvrťrok (od 01.4.2020 – 30.06.2020) z dôvodu
karanténnych opatrení a zatvárania prevádzok. Nájom za toto obdobie je 71,25 €.
Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 29.5.2020

Komisia neodporúča OZ schváliť odpustenie nájomného za 2. štvrťrok 2020, z dôvodu že sa
nejedná u uzatvorenú prevádzku a billboard je umiestnený na pozemku Obce Raková.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 29.5.2020
OR nedoporučuje odpustenie platby nájomného za reklamné stavby pre spoločnosť Arton s.r.o.
za 2.štvrťrok (od 01.4.2020 – 30.06.2020).
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpustenie platby nájomného za reklamné
stavby pre spoločnosť Arton s.r.o. za 2.štvrťrok, t.j. od 01.4.2020 – 30.06.2020.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
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20 ► Žiadosť spoločnosti OSIF s.r.o. Raková 1094 o odpustenie nájomného Spoločnosť OSIF s.r.o.
Raková 1094 žiada o odpustenie nájomného za prevádzky Raková Svadobka 140 a Raková Šapito 1369
z dôvodu uzatvorenia prevádzok podľa nariadenia vlády. Nájom prevádzky Raková Svadobka č. 140 za
mesiace apríl a máj je vo výške 1 352,52€a nájom prevádzky Raková Šapito 1369 za mesiace apríl a máj
je vo výške 664,00€.
Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 29.5.2020
Komisia odporúča OZ schváliť:
a) odpustenie nájomného prevádzky Raková č. 140 za mesiace apríl a máj vo výške 50 %, čo
činí čiastku 676,26€ (za 2 mesiace),
b) odpustenie nájomného prevádzky Raková č. 1 369 za mesiace apríl a máj vo výške 50 %, čo
činí čiastku 332,00€ ( za 2 mesiace) .
Stanovisko obecnej rady zo dňa 29.5.2020
OR doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť odpustenie nájomného pre spoločnosť OSIF s.r.o.
Raková 1094 nasledovne:
a)odpustenie nájomného v prevádzke Raková č. 140 za mesiace apríl a máj vo výške 50 %, čo činí čiastku
676,26 €
b)odpustenie nájomného v prevádzke Raková č. 1369 za mesiace apríl a máj vo výške 50 %, čo činí
čiastku 332,00 €.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie nájomného pre spoločnosť OSIF s.r.o. Raková 1094
nasledovne:
a)odpustenie nájomného v prevádzke Raková č. 140 za mesiace apríl a máj vo výške 50 %, čo činí
čiastku 676,26 €,
b)odpustenie nájomného v prevádzke Raková č. 1369 za mesiace apríl a máj vo výške 50 %, čo činí
čiastku 332,00 €.
Mená poslancov

HLASOVANIE:
Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Mgr. Janka Hnidková,
Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera
Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček

12

Jozef Čišecký

0
1
13

Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.

21 ► Žiadosť - Oľga Kotyrová, Raková 1212 o opätovnú kúpu pozemku KN-C 12586
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 5.5.2020
Komisia nedoporučuje odpredaj pozemku v miestnej časti U Gala KN-C 12586, nakoľko v minulosti
nedošlo k dohode o odkúpenie pozemku medzi žiadateľmi (p. Kotyrovou a p. Poláčkom).
Poznámka: Dňa 12.5.2020 (po komisii) doručený list od Ing. Mariána Kotyru, Olešná 812 vo veci
nesúhlasu s odpredajom obecného pozemku z dôvodu zamedzenia práva prístupu k jeho majetku.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 29.mája 2020
Obecná rada nedoporučuje odpredaj pozemku v miestnej časti U Gala KN-C 12586 žiadateľke
p. Kotyrovej Oľge, Raková 1212
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Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku v miestnej časti U Gala KN-C 12586 žiadateľke
p. Kotyrovej Oľge, Raková 1212
Mená poslancov

HLASOVANIE:
Neprítomní:
Za
Proti
Zdržal sa

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček

12

Marian Šuška

0
1
13

Prítomných celkom pri hlasovaní:
Návrh bol prijatý.

22 ► Žiadosť - Daniel Gamrot, Školská 2304/21, 022 01 Čadca o nápravu stavu poškodenia pozemku
úpravou cestného rigolu v miestnej časti Petrová.
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 5.5.2020
Komisia konštatuje, že úprava cestného rigolu vložením kanalizačných rúr nie je vhodné riešenie.
Doporučuje OKVS v rámci údržby miestnych komunikácii spevnenie svahu v danom úseku.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 29.mája 2020
Obecná rada berie na vedomie žiadosť - Daniel Gamrot, Školská 2304/21, 022 01 Čadca o nápravu stavu
poškodenia pozemku úpravou cestného rigolu v miestnej časti Petrová.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo:
1/berie na vedomie žiadosť - Daniel Gamrot, Školská 2304/21, 022 01 Čadca o nápravu stavu poškodenia
pozemku úpravou cestného rigolu v miestnej časti Petrová.
2/ ukladá riaditeľovi OKVS riešiť úpravu cestného rigolu v miestnej časti Petrová v rámci opráv a údržby
miestnych komunikácii v obci.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
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23 ►Žiadosť – Jaroslav Samec, Raková 951 o zámenu pozemkov:Pozemok KN-C 1423 o výmere 203 m2
TTP za pozemok od obce KN-C 1409/1
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 5.5.2020
Komisia nedoporučuje zámenu pozemkov KN-C 1423 o výmere 203 m2 TTP za pozemok od obce KN-C
1409/1 z dôvodu zachovania celistvosti pozemku KN-C 1409/1 pre budúcu výstavbu IBV.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 29.mája 2020
Obecná rada nedoporučuje zámenu predmetného pozemku žiadateľovi – Jaroslav Samec, Raková 951
z dôvodu zachovania celistvosti pozemku KN-C 1409/1 pre budúcu výstavbu IBV.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámenu pozemkov KN-C 1423 o výmere 203 m2 TTP za pozemok od
obce KN-C 1409/1 žiadateľovi – Jaroslav Samec, Raková 951 z dôvodu zachovania celistvosti pozemku
KN-C 1409/1.
Mená poslancov

HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za
Proti
Zdržal sa

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

Počet
1
11
0
1
12

Návrh bol prijatý.
24►Žiadosť - Lobodášová Anna, Raková 831 o finančnú výpomoc z dôvodu požiaru a následného
zatopenia RD
Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 25.5.2020
Sociálno-zdravotná komisia na svojom zasadnutí nedoporučila p.Lobodášovej Anne, bytom Raková č.
831 poskytnúť finančnú výpomoc. Obec vynakladá FP na mimoriadne situácie. V jej prípade odporúčame
obrátiť sa na majiteľa nehnuteľnosti a riešiť odškodnenie cez jeho poisťovňu. Prípadne, ak má poistenú
nehnuteľnosť môže túto škodu riešiť cez poisťovňu.
Stanovisko obecnej rady zo dňa 29.mája 2020
Obecná rada berie na vedomie žiadosť - Lobodášová Anna, Raková 831 o finančnú výpomoc z dôvodu
požiaru a následného zatopenia RD s tým, že je potrebné posúdiť všetky 3 rodinné domy, ktoré boli
poškodené pri požiari s prihliadnutím na poistné plnenie. Žiadosť navrhuje odložiť a prešetriť celkovú
škodu.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ako všetci vedia, v mesiaci apríl došlo k požiaru RD pána Pastorka,
Raková 318 a následne poškodeniu následkom požiaru rodinného domu Mgr. Jozefa Daniška, pána
Večerku, ktorý je nový vlastník RD 659 a škody na majetku pani Lobodašovej. V prvotnej fáze obec bola
nápomocná pri odstránení sutín následkom požiazu z RD pani Pastorkovej. Čakalo sa na poisťovňu ako sa
k tomu postaví a po úhrade poisťovne boli následne obci náklady za odvoz sutiny z RD uhradené,
následne sa otvára možnosť pomoci. Ide o to, či by nebolo dobré otvoriť túto tému, nakoľko ďalšie
zasadanie sa bude konať až v septembri. Pri prerokovaní na obecnej rade, nebola evidovaná žiadosť
poškodeného Mgr. Daniška, táto bola doručená neskôr a pomôcť ďalším, ktorí mali škody na majetku
následkom tohto požiaru.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – osobne sa bol pozrieť, prvá pomoc išla z obce, avšak nevinne sa
dostali ku škodám aj okolité RD.
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce – rozpočtové opatrenie okrem iného zahŕňa dobudovanie dvoch tried
telocvične, do konca roka toto nebude možné zabezpečiť, nebude možné spustiť prevádzku tried od
1.9.2020. Táto čiastka by sa mohla použiť na pomoc týmto občanom. Situácia sa vyvíja každým dňom
inak a navrhoval by jednorazovú dávku pomoci rozdeliť za účelom pomoci následkom požiaru (príklad:
po 4000 € pre RD v okolí, kde boli škody po požiari a 5000 € p. Pastorkovej).
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – 17 tis. € - čiastka na dostavbu tried, dotazoval sa starostu, či stiahnutie
tejto finančnej čiastky z rozpočtu je to správne riešenie. Uvažovalo sa, že vybudovaním tried sa bude
môcť obmedziť vyučovanie v budove v Trstenej, nakoľko prevádzka tejto školy nám ročne vykazuje
mínus niekoľko tisíc, nepamätá si presné vyčíslenie. Ak budeme predlžovať prevádzku v tomto objekte
stále, nám to bude generovať peniaze, ktoré obec by nemusela už vynakladať. Dotazoval sa, či by sa
finančné prostriedky za účelom jednorazovej finančnej pomoci nehľadali niekde inde. Nevie povedať
teraz kde, nakoľko je to téma predložená priamo na rokovaní OZ. Vieme, v akom stave je budova ZŠ
Trstená, dlhodobo nie je prevádzkovateľná a vzniká otázka či ideme do nej investovať, prípadne či nie je
výhodnejšie, vzhľadom na počet detí, presunúť 2 triedy do hlavnej budovy v centre obce (2 triedy: spojené
4 ročníky). Je nám známe, aké čísla sú v školstve a je potrebné povedať, čo do budúcna so školstvom, ako
dlho je to takto udržateľné.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – je presvedčený zachovať priestory rozcvičovne v telocvični.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – bavilo sa o priestoroch sauny, nie rozcvičovne.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ozrejmil, že boli vypracované dve varianty, druhá varianta bola
finančne drahšia, avšak túto variantu technicky nevie zrealizovať do konca augusta. Nie sú pracovné sily,
pripraviť podklady v rámci hygieny a podobne. Možno v decembri to prerokovať a počas zimných
mesiacoch zámer zrealizovať.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – myslí si, že to nie je dobré riešenie, aby triedy boli v telocviční.
Odôvodnil to rušivým efektom počas vyučovania a využívania telocvične. Možno by bolo dobre
popasovať sa so školou v Trstenej a bola aj myšlienka školy U Gala, kde by mohli byť triedy, úvah je
viacero.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – ako povedal, je potrebné riešiť otázku školstva do budúcna,
rozdiskutovať túto tému.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – dobudovanie tried, ktoré by vznikli v priestoroch telocvične, dnes už
sa dá technicky riešiť odhlučnenie.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – nie je tam riziko preniku hlučnosti, je to dostatočné oddelené.
Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – navrhoval vrátiť sa k prerokovaniu jednorázovej pomoci občanom
následkom požiari a schváliť nejakú čiastku na tomto zasadaní.
Pozn.: Diskusia prebiehala za hlučnej rozpravy.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť
- Lobodášová Anna, Raková 831 o finančnú výpomoc z dôvodu požiaru a následného zatopenia RD
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
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JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhol schváliť jednorázovú výpomoc na náklady spojené
s odstránením požiaru tak, ako to spomínal starosta.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie nevyhnutnej jednorázovej pomoci poškodeným rodinám
následkom požiaru s tým, že je potrebné poskytnutú čiastku vydokladovať, nasledovne:
- Mgr. Jozef Danišek, Raková 321
4000 €
- Anna Lobodášová, Raková 831
4000 €
- Dana Pastorková, Raková 318
5000 €
- Ľuboš Večerek, RD 659
4000 €
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov
Ing. Martin Golis
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa

Počet
1
7
0

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Margita Kučáková, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Ing. Tibor Kajánek
Prítomných celkom pri hlasovaní:

5
12

Návrh bol prijatý.
25►Žiadosť Cleanex Centrum s.r.o., Raková 248 vo veci výpovede nájomných zmlúv o nájme
nebytových priestorov: - nájomná zmluva 62/2017
-nájomná zmluva 56 2012
Informácia: V zmysle nájomnej zmluvy č. 62/2017 a nájomnej zmluvy č- 56 2012 nájomný vzťah
nebytových priestorov končí k dátumu 30.6.2020.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Cleanex Centrum s.r.o., Raková 248 vo veci výpovede
nájomných zmlúv o nájme nebytových priestorov: - nájomná zmluva 62/2017
- nájomná zmluva 56 2012
HLASOVANIE:
Neprítomný:
Za

Mená poslancov

Počet

Ing. Martin Golis
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Margita Kučáková,
JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera
Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Miroslav Mareček

1

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

12
0
0
12

Návrh bol prijatý.
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13. Záverečný účet Obce Raková za rok 2019 a správa o plnení rozpočtu obce Raková a jej
organizácii k 31.12.2020
K bodu informoval Mgr. Anton Heglas, materiál tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Najskôr oboznámil
s rozpočtovým opatrením č.6/2019 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Raková
článok 20, bod1 a v zmysle uznesenia č. 5.44/2019 zo dňa 13.12.2019, ktorým ho obecné zastupiteľstvo
poverilo konečnými zmenami rozpočtu k 31.12.2019 podľa skutočného čerpania.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č.6/2019 v zmysle zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami Obce Raková článok 20, bod1 a v zmysle uznesenia
č. 5.44/2019 zo dňa 13.12.2019.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil s ďalším materiálom k tomuto bodu. Základným nástrojom
finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec zostavila rozpočet podľa
ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol
zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet
ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 26.10.2018 uznesením č. 27.16./2018 a bol zmenený šesťkrát. Súčasťou
materiálu je správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky, predložená audítorkou Ing. Máriou
Kasmanovou. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že Obec
Raková konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
p. Kulla František, hlavný kontrolór obce predložil stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného
účtu Obce Raková za rozpočtový rok 2019 a odporúča OZ v Rakovej uzatvoriť prerokovaný návrh
záverečného účtu Obce Raková za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Stanovisko je prílohou
zápisnice.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – požiadala o informáciu, čo sa myslí vysporiadaním zostatku finančných
operácii v sume 12 029,74 €
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je to finančné vysporiadanie, rozdiel medzi skutočne čerpanými
príjmami a výdavkami z finančných operácii, ktorý sa musí vysporiadať , preto sa do rezervného fondu
môže dať prebytok bežného a kapitálového rozpočtu len vo výške očistenej o tieto výdavky v rámci
finančných operácii. Zostatok finančných operácií je záporný, nakoľko výdavkové finančné operácie
(splátky úverov, vrátky fin. zábezpek) boli v roku 2019 v skutočnosti vyššie ako príjmové finančné
operácie (prijaté fin. zábezpeky, použitie prostriedkov rezervného fondu, použitie prostriedkov
nevyčerpaných z rokov minulých).
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Ďalšie pripomienky zo strany prítomných neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na
uznesenie:
A/ Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu berie na vedomie:
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019.
2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019.
B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. Záverečný účet obce Raková za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Hospodárenie obce vo výške 179 434,52 EUR upravené o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 10 524,00 Eur, o tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 546,16 Eur
a o nevyčerpane prostriedky zo školského stravovania vo výške 4 748,71 Eur. Upravené
hospodárenie obce je vo výške 158 615,65 Eur.
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 170 645,39 EUR, navrhuje
použiť:
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume 12 029,74 EUR
- do rezervného fondu vo výške 158 615,65 EUR.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu
za rok 2019 vo výške 158 615,65 EUR.
C/ Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu berie na vedomie plnenie rozpočtu
Obce Raková, RO a PO k 31.12.2019.

Obec Raková - plnenie rozpočtu k 31.12.2019
Bežný rozpočet
Príjmy obce

rozpočet

3 658 314

skutočnosť

3 658 313,75

Príjmy RO

rozpočet

247 753

skutočnosť

247 738,13

Bežné príjmy SPOLU

rozpočet

3 906 067

skutočnosť

3 906 051,88

Výdavky obce

rozpočet

1 742 766

skutočnosť

1 742 664,09

Výdavky RO

rozpočet

1 793 050

skutočnosť

1 793 449,31

Bežné výdavky SPOLU

rozpočet

3 535 816

skutočnosť

3 536 113,40

Príjmy obce

rozpočet

8 312

skutočnosť

8 311,75

Výdavky obce

rozpočet

186 789

skutočnosť

186 785,97

Príjmy obce

rozpočet

275 982

skutočnosť

168 124,58

Výdavky obce

rozpočet

224 913

skutočnosť

180 154,32

PRÍJMY CELKOM

rozpočet

4 190 361

skutočnosť

4 082 488,21

VÝDAVKY CELKOM

rozpočet

3 947 518

skutočnosť

3 903 053,69

Kapitálový rozpočet

Finančný rozpočet

Prebytok celkového rozpočtu

179 434,52
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Rozpočtové organizácie (RO)
Základná škola M. Mravca č. 950
Bežné príjmy

rozpočet

188 673

skutočnosť

188 671,71

Bežné výdavky

rozpočet

1 146 566

skutočnosť

1 146 559,61

Bežné príjmy

rozpočet

37 917

skutočnosť

37 910,36

Bežné výdavky

rozpočet

430 274

skutočnosť

430 707,03

Bežné príjmy

rozpočet

17 793

skutočnosť

17 792,36

Bežné výdavky

rozpočet

133 268

skutočnosť

133 259,13

Príjmy

rozpočet

3 370

skutočnosť

3 363,70

Výdavky

rozpočet

82 942

skutočnosť

82 923,54

Materská škola Fojstvo

Materská škola Korcháň

Centrum voľného času

Príspevková organizácia
Organizácia pre kultúru a verejné služby
Príjmy

rozpočet

531 000

skutočnosť

530 949,84

Výdavky

rozpočet

531 000

skutočnosť

528 102,27

Podnikateľská činnosť za rok 2019
Výnosy

10 210,67

Náklady

10 019,46

ZISK

HLASOVANIE:

191,21

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
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14. Správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácii k 31.3.2020 a Rozpočtové opatrenie
obce č. 1/2020
Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval k plneniu rozpočtu obce a jej organizácii k 31.3.2020 a k RO
obce č. 1/2020. Materiál prorokovala finančná komisia a obecná rada a bude upravený o schválené
položky počas dnešného rokovania OZ.
●Úprava návrhu na zasadaní:
Rezervný fond:
Použitie RF – kapitálové výdavky:
- Rozšírenie kapacity priestorov pre vyučovanie ZŠ M.Mravca :
navrhovaná suma 15 000 € sa presúva do bežných výdavkov RF po 5000 €: dotácia OKVS, MŠ Fojstvo
a MŠ Korcháň.
Použitie rezervného fondu – bežné výdavky
Likvidácia a uloženie odpadu,
poplatok za uloženie odpadu
Dotácia OKVS - PO
Dotácia Materská škola Fojstvo
Dotácia Materská škola Korcháň
Dotácia Centrum voľného času Raková
SPOLU bežné výdavky

8 648,06
35 000,00
25 000,00
12 000,00
5 000,00
85 648,06

Úprava rozpočtu:
-úprava mzdovej položky - šetrenie 2000 €, t.j. zníženie platu starostu,
-úprava kapitálové výdavky, dostavba tried v telocvični mínus 15000 €
Celkom: 17 000 €, ktoré sa použijú v rámci schválenej jednorazovej výpomoci občanom následkom
požiaru.
-úprava (poplatok telocvičňa) CVČ výdavok 4200 € zníženie a ZŠ MM 4200 € príjem škola.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – ako dnes už naniesol, že so školami skutočne máme problém, celá sieť
škôl nám vytvára nie zanedbateľný mínus v rozpočte. Navrhoval otvoriť diskusiu ako so školami ďalej do
budúcna a aby diskusia mala dlhodobejší charakter navrhoval vypracovať dlhodobý plán prevádzkovania
a financovania siete škôl v obci Raková ako s financovaním a s rozvojom škôl v obci.
Mgr. Anton Heglas, poslanec OZ – prvá koncepcia bola prerokovaná v školskej rade a v obecnej školskej
rade, boli predložené viaceré etapy čo so školami. Chápe, že riešenie bolo radikálne, ktoré navrhoval, bola
to jeho osobná iniciatíva a venoval tomu veľa času. Nestretol sa s pochopením.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – konali sa 3 zasadania obecnej školskej rady a ani z jednej nie je
zápis, nevidel ho a nebol im ani zaslaný. To čo bolo nanesené, bola úroveň len úvahy. Možno tak, ako
naniesol poslanec Ing. Golis, rozdiskutovať to so školami.
Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ - je tu varianta - myšlienka zrušenia tried ZŠ Trstená, doplniť čo to
prinesie, akú úsporu.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – je potrebné zastaviť každoročný pokles výsledkov u škôl, ako tomu
zamedziť, nie je odborník, ale nemôžeme sa na to len prizerať.
Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – na OZ sa každoročné predkladá analýza a financovanie škôl. Na
základe nej vie sa posúdiť čo je, alebo nie je možné zmeniť. Návrh predložiť do obecnej rady, komisie
školstva, kultúry a športu a nakoniec na obecné zastupiteľstvo a v prípade, ak sa stretne s nepochopením
v školskej rade, musia predložiť nejaké argumenty a pod. Rád by poznal návrh, ktorý starosta predniesol
na obecnej školskej rade.
Ing. Margita Kučáková, posl. OZ – na to, aby sme nejakú koncepciu vypracovali, musíme sa od niečoho
odraziť a to dôkladná finančná analýza, pri ktorej môže byť nápomocný aj kontrolór obce.
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RNDr. Brisudová Edita, sšú – riaditelia škôl majú povinnosť vypracovať koncepciu a predkladať. Správu
predkladá každoročne obecnému zastupiteľstvu za všetky školy, koncepcia je zahrnutá v správe.
Skutočne, ako hovorí starosta, legislatíva a financovanie škôl nepustí. Príklad financovanie základnej
školy bolo v poriadku, až po otvorení telocvične a tried vznikli vysoké prevádzkové náklady. Počet detí
v ročníkoch 1.-4. je nízky. Mzdové náklady nie sú až tak veľké ako sú prevádzkové náklady na telocvičňu,
bolo to nejakých 15 tis.€, za minulý rok cca 35 tis. € a tento rok sa ešte nevie. Návrh starostu, ktorý bol na
školskej rade, možno dať tomu širší časový priestor, prediskutovať to, každý má na to iný pohľad. Určite
bude potrebné niečo robiť, hlavne preto, ako povedal starosta, v obci máme dva subjekty-dvaja
zriaďovatelia. Na jednej strane je veľká výhoda, že obec má 2 subjekty, na druhej strane je aj veľa starosti
s tým spojených. Určite je treba urobiť finančnú analýzu, zapracovať do toho legislatívu, prediskutovať
v komisii finančnej, v komisii školstva, v obecnej školskej rade a ďalšími, kt. sa to týka.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – aby sa nezabudlo, na obecnej školskej rade bolo zo strany
riaditeľky školy ZŠ MM nanesená požiadavka, potrebný súhlas k otvoreniu hudobnej školy od septembra
v priestoroch školy, na dnešnom zasadaní to neodznelo.
RNDr. Brisudová Edita, sšú – pre upresnenie, súkromná umelecká škola chce pokračovať ako alokované
pracovisko – ponuka jazykovej školy v priestoroch budovy ZŠ MM. Keďže sa jedná o súkromnú školu,
ktorá nie je evidovaná v sieti škôl, je to ako podnikateľský subjekt a jedná sa o prenájom priestorov.
Nevie, či má právomoci ako riaditeľka ZŠ, alebo je potrebný súhlas zriaďovateľa. Odznelo to na obecnej
školskej rade, že potrebuje vyjadrenie k ZUŠ – alokované pracovisko a k súkromnej jazykovej školy.
Mgr. Anton Heglas, poslanec OZ – oboznámil so žiadosťou základnej školy o doplnenie v bode rôzne, zo
dňa 18.6.2020, ktorú nemajú v materiáloch (fotokópia žiadosti je prílohou).
Diskusia ukončená.
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výpožičku poskytnutia priestorov Základnej školy MM Raková pre
jazykovú školu.
Mená poslancov

HLASOVANIE:
Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

A/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2020

OBEC RAKOVÁ
Schválený
rozpočet
Bežné príjmy
Bežné príjmy RO

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy s
Finančné operácie
SPOLU
Bežné výdavky
Bežné výdavky RO

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
SPOLU
Hospodárenie obce

ZŠ M. Mravca
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Materská škola Fojstvo
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Materská škola
Korcháň
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Centrum voľného času
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Organizácia pre
kultúru a verejné
služby
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Návrh na
úpravu o

Rozpočet po
úprave

3 357 599,00

-97 190,00

251 351,00

6 281,00

3 260 409,00
257 632,00

3 608 950,00
8 289,00
50 000,00
3 667 239,00

-90 909,00
31 283,00
237 771,00
178 145,00

3 518 041,00
39 572,00
287 771,00
3 845 384,00

1 500 583,00

53 013,00

1 553 596,00

1 782 846,00

105 868,00

1 888 714,00

3 283 429,00
144 455,00
222 250,00
3 650 134,00
17 105,00

158 881,00
34 953,00
-560,00
193 274,00

3 442 310,00
179 408,00
221 690,00
3 843 408,00
1 976,00

Schválený
rozpočet
180 321,00
1 134 068,00

Schválený
rozpočet
45 680,00
430 274,00

Schválený
rozpočet
23 350,00
135 562,00

Schválený
rozpočet
2 000,00
82 942,00

Schválený
rozpočet
522 800,00
522 800,00

Návrh na
úpravu o
5 775,00
90 100,00

Návrh na
úpravu o
1 406,00
9 568,00

Návrh na
úpravu o
-400,00
0,00

Návrh na
úpravu o
-500,00
6 200,00

Návrh na
úpravu o
550,00
550,00

Rozpočet po
úprave
186 096,00
1 224 168,00

Rozpočet po
úprave
47 086,00
439 842,00

Rozpočet po
úprave
22 950,00
135 562,00

Rozpočet po
úprave
1 500,00
89 142,00

Rozpočet po
úprave
523 350,00
523 350,00
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B/ Použitie rezervného fondu na:
Radlica na sneh
Auto Dokker Van
Izotermická úprava - Dokker Van
Baliaci stroj s príslušenstvom
Premostenie toku Trstená v rkm 5,48
Premostenie toku Trstená v rkm 3,00
Zníženie EN budovy Hasičskej zbrojnice
SPOLU kapitálové výdavky

5 907,60
3 600,00
2 220,00
1 680,00
46 000,00
61 000,00
12 000,00
132 407,60

C/Použitie prostriedkov rezervného fondu (v zmysle §10, ods. 9 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a v zmysle § 36, ods. 2 zákona č.

67/2020 z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z.n.p.) na úhradu bežných výdavkov obce
z dôvodu mimoriadnej okolnosti vo výške 85 648,06 €.
Použitie RF - bežné
výdavky:
Likvidácia a uloženie odpadu,
poplatok za uloženie odpadu
Dotácia OKVS - PO
Dotácia Materská škola Fojstvo
Dotácia Materská škola Korcháň
Dotácia Centrum voľného času Raková
SPOLU bežné výdavky

8 648,06
35 000,00
25 000,00
12 000,00
5 000,00
85 648,06

Celkom použitie rezervného fondu vo výške

218 055,66

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu Obce Raková, RO a PO k 31.3.2020.
HLASOVANIE:

Mená poslancov

Neprítomní:

Za

Počet
0

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,
Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Ing. Martin Golis,
Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,
Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,
Ing. Miroslav Mareček

Proti
Zdržal sa
Prítomných celkom pri hlasovaní:

13

0
0
13

Návrh bol prijatý.

15. Záver
Na záver poslanec Marian Šuška naniesol požiadavku občanov miestnej časti U Zemana, kde chýba
rozhlas - reproduktor.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – vie sa o tom, musia sa zakúpiť reproduktory a následne sa to bude
riešiť.
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Ing. Margita Kučáková, poslankyňa OZ informovala o pripravovanom projekte UPSVaR na podporu
materských škôl od 1.7.2020. Bude sa jednať o náhradu mzdy pre zamestnancov materských škôl
do výšky 1100 € za mesiac marec, apríl, máj, jún.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce má túto informáciu, následne informoval, že obec má záujem zapojiť sa
do projektu – vodozadržné opatrenia v obci v intraviláne. Máme vytypovaných 5 lokalít. Týmto zámerom
by sme chceli zhodnotiť a skultúrniť život v obci. Zámer bude predložený na stavebnú komisiu a
pri financovaní 95 % je to zaujímavé riešenie pre obec.
O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenia číslo:
7.1 – 7.65/2020
uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť, ich podnety do
diskusie. Zároveň oboznámil prítomných, že najbližšie riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa
uskutoční v mesiaci september 2020 (plánované dňa 18.9.2020). Čo sa týka Hodových slávností
v Rakovej, záleží to od situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, avšak máme záujem, aby sa hody
konali. 53. ročník Palárikovej Rakovej, ktorý sa mal konať v apríli bol presunutý na rok 2021. Rokovanie
obecného zastupiteľstva v Rakovej o 20:05 h. ukončil.
***
Zápisnicu vyhotovila: Mária Chovancová, zamest. OcÚ

Mgr. Janka Čičová
prednostka OcÚ

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Ing. Margita Kučáková
I. overovateľ:

Jaroslav Petrák
II. overovateľ:
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OBEC RAKOVÁ
UZNESENIA
Obecného zastupiteľstva v Rakovej
zo dňa 19. júna 2020, uznesenia č. 7.1 – 7.65/2020
Obecné zastupiteľstvo
A/

BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková
Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 19.6.2020
Informáciu o činnosti a finančnom zabezpečení CVČ za rok 2019
Správu o činnosti OKVS za rok 2019
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie 01.12.2019 – 15.03.2020
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie 13.03.2020 – 31.05.2020
Vzdanie sa funkcie člena komisie územného plánovania, výstavby a životného
prostredia Patrika Poláčka, Raková 994 s účinnosťou od 01.01.2020
7.9 Zmenu platu starostu obce Mgr. Antona Heglasa s účinnosťou od 1.1.2020 v zmysle
Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
zmien a doplnkov a na základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej
nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2019 a informácie o počte
obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov k 31.12.2019.
7.10 Zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 1.1.2020 v zmysle zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na
základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy
zamestnanca hospodárstva SR v roku 2019 a informácie o počte obyvateľov v obci
Raková podľa predbežných údajov k 31.12.2019.
7.11 Žiadosť - Peter Stolárik, Raková 596 a Jiři Červený, Raková 597 o obnovu miestnej
komunikácie k RD 596 a 597 a odporúča riaditeľovi OKVS riešiť s možnosťou
technickej podporu spevnenie príjazdovej komunikácie.
7.12
Žiadosti tykajúce sa zmeny a doplnku územného plánu:
● AVEDA holding družstvo, Staré Grunty 6, 841 04 Bratislava
● Štefan Urbaník, Raková 1154
● Ing. Peter Drvár, Raková 1330
7.13
Žiadosť Mgr. Andrea Šamajová, Raková 1258 o vybudovanie verejného osvetlenia
a verejnej kanalizácie s tým že, kanalizáciu v miestnej časti U Tutky
obec v najbližšom období neplánuje .
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
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7.14 Žiadosť – Ivana Heglasová, Raková č.924 o vybudovanie odvodného kanála.
7.15 Žiadosť - Krkošková Anna , Raková 1039 o dokončenie a opravu kanála
pri pozemku KNC 2790.
7.16 Žiadosť - Daniel Gamrot, Školská 2304/21, 022 01 Čadca o nápravu stavu
poškodenia pozemku úpravou cestného rigolu v miestnej časti Petrová.
7.17 Žiadosť – Lobodašová Anna, Raková 831 o finančnú výpomoc z dôvodu požiaru
a následného zatopenia RD.
7.18 Žiadosť Cleanex Centrum s.r.o., Raková 248 vo veci výpovede nájomných zmlúv
o nájme nebytových priestorov: - nájomná zmluva 62/2017
-nájomná zmluva 56/2012
7.19 Rozpočtové opatrenie č. 6/2019 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými
prostriedkami Obce Raková článok 20, bod 1 a v zmysle uznesenia č. 5.44/2019
zo dňa 13.12.2019
7.20Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019
7.21 Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
7.22 Plnenie rozpočtu Obce Raková, RO a PO k 31.12.2019
Obec Raková - plnenie rozpočtu k 31.12.2019
Bežný rozpočet
Príjmy obce

rozpočet

3 658 314

skutočnosť

3 658 313,75

Príjmy RO

rozpočet

247 753

skutočnosť

247 738,13

Bežné príjmy SPOLU

rozpočet

3 906 067

skutočnosť

3 906 051,88

Výdavky obce

rozpočet

1 742 766

skutočnosť

1 742 664,09

Výdavky RO

rozpočet

1 793 050

skutočnosť

1 793 449,31

Bežné výdavky SPOLU

rozpočet

3 535 816

skutočnosť

3 536 113,40

Príjmy obce

rozpočet

8 312

skutočnosť

8 311,75

Výdavky obce

rozpočet

186 789

skutočnosť

186 785,97

Príjmy obce

rozpočet

275 982

skutočnosť

168 124,58

Výdavky obce

rozpočet

224 913

skutočnosť

180 154,32

PRÍJMY CELKOM

rozpočet

4 190 361

skutočnosť

4 082 488,21

VÝDAVKY CELKOM

rozpočet

3 947 518

skutočnosť

3 903 053,69

Kapitálový rozpočet

Finančný rozpočet

Prebytok celkového rozpočtu

179 434,52
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Rozpočtové organizácie (RO)
Základná škola M. Mravca č. 950
Bežné príjmy

rozpočet

188 673

skutočnosť

188 671,71

Bežné výdavky

rozpočet

1 146 566

skutočnosť

1 146 559,61

Bežné príjmy

rozpočet

37 917

skutočnosť

37 910,36

Bežné výdavky

rozpočet

430 274

skutočnosť

430 707,03

Bežné príjmy

rozpočet

17 793

skutočnosť

17 792,36

Bežné výdavky

rozpočet

133 268

skutočnosť

133 259,13

Príjmy

rozpočet

3 370

skutočnosť

3 363,70

Výdavky

rozpočet

82 942

skutočnosť

82 923,54

Materská škola Fojstvo

Materská škola Korcháň

Centrum voľného času

Príspevková organizácia
Organizácia pre kultúru a verejné služby
Príjmy

rozpočet

531 000

skutočnosť

530 949,84

Výdavky

rozpočet

531 000

skutočnosť

528 102,27

Podnikateľská činnosť za rok 2019
Výnosy

10 210,67

Náklady

10 019,46

ZISK

191,21

7.23 Plnenie rozpočtu Obce Raková, RO a PO k 31.03.2020
B/

PREROKOVALO
7.24

7.25

7.26

Návrh VZN Obce Raková č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadenia Obce Raková v znení neskorších
úprav.
Návrh VZN Obce Raková č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia
a výške úhrady v znení neskorších úprav.
Plat starostu obce.
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C/ S C H V A Ľ U J E
7.27 Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020
7.28 Úpravu sadzobníka cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku Obce
Raková, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Zásad úhrad za služby poskytované obcou Raková zo
dňa 24.6.2015 s účinnosťou od 1.8.2020 nasledovne:
D/ stravovanie – cena obeda v stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková
s účinnosťou od 1.8.2020

Por.
číslo:
1.

Úkon

Suma v EUR

Pre stravníkov 15 a viac ročných
- ŠJ ZŠ M.Mravca

1,26 EUR + náklady za nákup potravín/obed

Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2020
Výpožičku poskytnutia priestorov Základnej školy Milana Mravca Raková pre
jazykovú školu.
7.31 Ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcom Your Dent s.r.o., Matičné námestie
3132/5A, Čadca k 31.3.2020.
7.32 Opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte pre žiadateľov
nasledovne:
a) opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 roky pre:
Bytový dom č. 1586
Bytový dom č. 1588
-byt č. 1 – Heglas Štefan
- byt č. 1 – Jurčacková Alena
-byt č. 3 – Macašová Jana
- byt č. 8 – Sotáková Martina
-byt č. 7 – Kyzek Štefan
- byt č. 7 Heglas Ladislav
b) opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na 1 rok pre:
Bytový dom č. 1587
- byt č. 8 – Roman Mravec.
- byt č. 3 – Stanislava Zbončáková
7.33 Stav majetku k 31.12.2019 nasledovne:
7.29
7.30

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

Obstarávacia cena
spolu k 31.10.2019

Prírastky od
01.11.2019

Obstarávacia cena
spolu k 31.12.2019

Drobný hmotný majetok neodpisovaný

7 217 125,27 €
5 794 626,83 €
416 482,08 €
532 242,30 €
55 302,72 €
68 965,74 €
0,00 €
1 047 709,24 €
896 057,23 €
16 028 511,41 €
470 980,90 €

0,00 €
79 290,24 €
27 022,36 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
106 312,60 €
564,65 €

7 217 125,27 €
5 873 917,07 €
443 504,44 €
532 242,30 €
55 302,72 €
68 965,74 €
0,00 €
1 047 709,24 €
896 057,23 €
16 134 824,01 €
471 545,55 €

Stav majetku

16 499 492,31 €

106 877,25 €

16 606 369,56 €
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DHM a DNM n
k 31.10.2019

Popis
Základná škola M. Mravca DHM a
DNM
Základná škola M Mravca - školská
jedáleň :
DHM a DNM
- OTE
Centrum voľného času Raková
Materská škola Fojstvo:
- DHM a DNM
- OTE
Materská škola Fojstvo - školská jedáleň:
- DHM a DNM
Materská škola Korcháň:
- DHM a DNM
- OTE
Materská škola Korcháň - školská jedáleň
Organizácia pre kult. a verejné sl.
- DHM a DNM
- Prac.stroje a zariadenia
- Dopravné prostriedky

223 339,41 €

Prírastky
01.11.2019

Stav majetku k 31.12.2019

2 774,90 €

226 114,31 €

126,00 €
0,00 €

48 345,99 €
518,68 €

29 837,85 €

0,00 €

29 837,85 €

102 027,57 €
3 699,52 €

4 586,28 €
109,10 €

106 613,85 €
3 808,62 €

0,00 €

15 569,30 €

28 984,75 €
884,41 €

1 279,72 €
0,00 €

30 264,47 €
884,41 €

5 884,50€

327,60 €

6 212,10 €

6 426,87 €
0,00 €
0,00 €

63 273,28 €
67 062,51 €
156 667,20 €

48 219,99 €
518,68 €

15 569,30 €

56 846,41 €
67 062,51 €
156 667,20 €

7.34 Vyradenie majetku nasledovne:
a/ Návrh na vyradenie majetku v evidencií obce
Popis
Obecný úrad
Drobný hmotný majetok
KD, pošta, knižnica
Drobný hmotný majetok
Reštaurácia – prízemie č. 140
Drobný hmotný majetok
Hasičská zbrojnica
Drobný hmotný majetok
Objekt pre obchod a služby /šapito Raková/
Stroje, zariadenia
Ambulancia detského lekára
Drobný hmotný majetok
Bytovky
Drobný hmotný majetok
Dom nádeje
Drobný hmotný majetok
Obec Raková
Drobný hmotný majetok
Projekty v rámci Programu cezhraničná spolupráca
Drobný hmotný majetok
Pódium, verejné WC
Drobný hmotný majetok

SPOLU

Vyradenie v €
10 368,50
4 150,07
39,83
1 464,10
1 004,02
99,25
53,12
80,35
326,16
1 680,00
36,84

19 302,24

Presun
vyradenie

Presun
prírastok

b/ Návrh na vyradenie majetku v evidencií rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
Popis
Základná škola M. Mravca
Základná škola M. Mravca - školská jedáleň

Drobný
majetok vyradenie

OTE Presun
vyradenie vyradenie

Spolu vyradenie,
presun vyradenie

8 906,91
925,49

9 832,40

Centrum voľného času Raková

2 815,80

2 815,80

Materská škola Fojstvo

3 139,96

Materská škola Fojstvo – školská jedáleň
Materská škola Korcháň
Materská škola Korcháň – školská jedáleň
OKVS – stredisko služieb
SPOLU

Presun
prírastok

1,03

914,88

4 055,87

1 958,01
285,55
1 210,57
20 157,17

1,03

2 243,56
1 210,57
20 158,20

7.35 Zostatky na účtoch k 31.12.2019 nasledovne:
OBEC RAKOVÁ - účty
Zásoby
Zúčtovanie medzi
subjektami VS - aktíva
Krátkodobé pohľadávky
ponížené o opravné položky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2019
106,73 €
3 864,72 €
22 909,68 €
235 225,41 €
10 653,29 €

Výsledok hospodárenia

4 603 195,36 €

Rezervy
Zúčtovanie medzi
subjektami VS - pasíva

3 000,00 €
10 526,00 €

Krátkodobé záväzky

89 180,31 €

Dlhodobé záväzky

529 842,98 €

Bankové úvery

832 170,58 €

Časové rozlíšenie *

3 188 448,79 €

*Najväčšiu sumu tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z dotácií.
Nedokončené investície – účet 042 znížený o opravné položky ( 17 501,45€) stav k 31.12.2019
vo výške 78 861,22 €.
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Organizácie v obci
ZŠ
OKVS
CVČ Raková M.Mravca - MŠ Korcháň
Raková - KZ
- KZ k
KZ k
- KZ k
k 31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

Účty
Zásoby

MŠ FojstvoKZ k
31.12.2019

1 712,84€

0,00 €

263,53 €

214,17€

434,48€

20 769,96€

7 544,55 €

104 323,66€

12 745,45€

31 550,20€

307,97€

0,00 €

2 386,36 €

0,00€

1 405,56€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

90,66€

135,03 €

1 929,02 €

94,00€

465,40€

Výsledok hospodárenia
Zúčtovanie medzi
subjektami VS pasíva

-5 768,02€

- 578,63 €

-119,70 €

16,58€

30,43€

0,00€

2 018,46 €

13 096,61 €

9,12€

1 444,18€

Krátkodobé záväzky

27 670,48€

6 101,60 €

94 531,33 €

12 917,22€

31 851,81€

138,15 €

1 394,33 €

110,70€

529,22€

Finančné účty
Krátkodobé pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky
Časové rozlíšenie

Dlhodobé záväzky

7.36

978,97€

Odpísanie pohľadávok nasledovne:
1/Obec Raková – Faktúra 29/2013 od firmy IHT ZA s.r.o. za separovaný odpad
vo výške 349,98 € a faktúra 68/2013 od firmy IHT ZA s.r.o. za separovaný odpad
vo výške 282,12 €. Celkom odpísať pohľadávky v Obci Raková vo výške
spolu 632,10 € - účet 318.
2/OKVS Raková – Faktúra č.OFP60000/1950 z roku 2006 za vykonane cintorínske
práce vo výške 117,90 € a faktúra č. OFP83/2009 z roku 2009 za odvoz
stavebného kontajnera vo výške 190,07 €. Celkom odpísať pohľadávky v OKVS
Raková vo výške spolu 307,97€ - účet 311.

7.37

Odpredaj pozemkov podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa:
v prospech: Miriam Bučková , Komenského 134, 022 04 Čadca pozemkov:
-KN-C 1871/3 – záhrada o výmere 240 m2, vytvorená GP č.255/2018
-KN-C 1803/27 – ostatné plochy o výmere 90 m2
totožné s pozemkom EKN 22020/201 – o celkovej výmere 330 m2
za cenu 15 €/m2,ktorá je 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. Pozemky slúžia ako prístup k nehnuteľnosti a k RD č. 1016 v osobnom vlastníctve
žiadateľky a prevodom sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. Obec tento pozemok
nevyužíva.

Hlasovanie:
Prítomní:

13

Za:

Proti:

13

0

Zdržal sa:
0

7.38 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 : Hromada Peter a Hromadová Miroslava, obaja bytom
Raková 1761 pozemok:
- KN-C 7863/3-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 79 m2, oddelený GP
č. 15/2019 od pôvodného pozemku KN-C 7863/1,totožný s KN-E 22118/2,
za cenu 15 €/m2, ktorá je 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 medzi
pozemkom žiadateľa, na ktorom je RD č. 1761 a prístupovou komunikáciou, o úpravu tejto
časti pozemku sa stará žiadateľ. Obec túto časť pozemku nevyužíva.

Hlasovanie:
Prítomní:

Za:
13

13

Proti:

Zdržal sa:

0

0

7.39 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 :
Tretina Marián, Raková 1030 pozemok:
- KN-C 1409/38-zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2, ktorá
je vytvorená z pôvodnej parcele CKN 1409/1- zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 3662m2, oddelená geometrickým plánom č. 39/2017
zo dňa 14.09.2017
za cenu 15 €/m2, ktorá je vo vlastníctve obce Raková zapísaná na č. LV 1835
Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
sa dá použiť ustanovenie §9a ods. 8 písm.e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ
nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Pozemok je súčasťou pozemku žiadateľa pri RD
1030, je oplotený a prevodom sa prispeje k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov.
Obec túto časť pozemku nevyužíva.

Hlasovanie:
Prítomní:

Za:
13

13

Proti:
0

Zdržal sa:
0

7.40 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 : Milan Harvančák a Miroslava Harvančáková, obaja bytom
Raková 936
pozemok:- KN-C 2443/9-ostatné plochy o výmere 14m2 , oddelená
z pôvodnej parcele KN-C 2443/1, ktorá je totožná s KN-E 22020/3.
za cenu za cenu 15 €/m2, vo vlastníctve obce Raková zapísaná
na č. LV 7401
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Odôvodnenie:
Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
sa dá použiť ustanovenie §9a ods. 8 písm.e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ
nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetný pozemok sa nachádza vedľa pozemkov
žiadateľa pri rodinnom dome č. 936 a je užívaný rodinou žiadateľa. Obec túto časť pozemku
nevyužíva.

Hlasovanie:
Prítomní:
7.41

7.42
7.43

7.44

7.45

7.47

13

13

Proti:
0

Zdržal sa:
0

Prenájom časti pozemku o výmere 40 m2, parcela CKN 22301 pri pekárni
pani Mojakovej Milade, Chalupková 159/10 Čadca za účelom pokračovania
obchodnej prevádzky od 1.7.2020, nájomné vo výške 66.40 €/rok.
Začatie obstarávania Zmeny a doplnku č. 5 územného plánu obce Raková.
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 91/2010 v znení dodatku č. 1
zo dňa 31.10.2010. Predmetom dodatku je technické zhodnotenie úpravne
vody Korcháň umiestnenej v rovnomennom vodojeme vo výške 54 280 €,
ktoré zrealizuje nájomca SEVAK a.s.
Odpustenie nájomného pre spoločnosť OSIF s.r.o. Raková 1094 nasledovne:
a)odpustenie nájomného v prevádzke Raková č. 140 za mesiace apríl a máj
vo výške 50 %, čo činí čiastku 676,26 €,
b)odpustenie nájomného v prevádzke Raková č. 1369 za mesiace apríl a máj
vo výške 50 %, čo činí čiastku 332,00 €.
Poskytnutie nevyhnutnej jednorazovej pomoci poškodeným rodinám následkom
požiaru s tým, že je potrebné poskytnutú čiastku vydokladovať nasledovne:
-

7.46

Za:

Mgr. Jozef Danišek, Raková 321
Anna Lobodášová, Raková 831
Dana Pastorková, Raková 318
Ľuboš Večerek, RD 659

4000 €
4000 €
5000 €
4000 €

Záverečný účet obce Raková za rok 2019 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Hospodárenie obce vo výške 179 434,52 EUR upravené o nevyčerpané
prostriedky zo ŠR v sume 10 524,00 Eur, o tvorbu fondu prevádzky, údržby
a opráv vo výške 5 546,16 Eur a o nevyčerpane prostriedky zo školského
stravovania vo výške 4 748,71 Eur. Upravené hospodárenie obce je vo výške
158 615,65 Eur.
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
vo výške 170 645,39 EUR, navrhuje použiť:
-na vysporiadanie zostatku finančných operácií v sume 12 029,74 EUR
- do rezervného fondu vo výške 158 615,65 EUR
Na základe uvedených skutočností skutočná tvorba rezervného fondu
za rok 2019 je vo výške 158 615,65 EUR.
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7.48

Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
OBEC RAKOVÁ
Schválený
rozpočet
Bežné príjmy
Bežné príjmy RO

Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy s
Finančné operácie
SPOLU

Návrh na
úpravu o

Rozpočet po
úprave

3 357 599,00

-97 190,00

251 351,00

6 281,00

3 260 409,00
257 632,00

3 608 950,00
8 289,00
50 000,00
3 667 239,00

-90 909,00
31 283,00
237 771,00
178 145,00

3 518 041,00
39 572,00
287 771,00
3 845 384,00
1 553 596,00

Bežné výdavky

1 500 583,00

53 013,00

Bežné výdavky RO

1 782 846,00

105 868,00

1 888 714,00

3 283 429,00
144 455,00
222 250,00
3 650 134,00
17 105,00

158 881,00
34 953,00
-560,00
193 274,00

3 442 310,00
179 408,00
221 690,00
3 843 408,00
1 976,00

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
SPOLU
Hospodárenie obce

ZŠ M. Mravca
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Materská škola Fojstvo
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Materská škola
Korcháň
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Centrum voľného času
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Organizácia pre
kultúru a verejné
služby
Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu

Schválený
rozpočet
180 321,00
1 134 068,00

Schválený
rozpočet
45 680,00
430 274,00

Schválený
rozpočet
23 350,00
135 562,00

Schválený
rozpočet
2 000,00
82 942,00

Schválený
rozpočet
522 800,00
522 800,00

Návrh na
úpravu o
5 775,00
90 100,00

Návrh na
úpravu o
1 406,00
9 568,00

Návrh na
úpravu o
-400,00
0,00

Návrh na
úpravu o
-500,00
6 200,00

Návrh na
úpravu o
550,00
550,00

Rozpočet po
úprave
186 096,00
1 224 168,00

Rozpočet po
úprave
47 086,00
439 842,00

Rozpočet po
úprave
22 950,00
135 562,00

Rozpočet po
úprave
1 500,00
89 142,00

Rozpočet po
úprave
523 350,00
523 350,00
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7.49Použitie rezervného fondu na:
Radlica na sneh
Auto Dokker Van
Izotermická úprava - Dokker Van
Baliaci stroj s príslušenstvom
Premostenie toku Trstená v rkm 5,48
Premostenie toku Trstená v rkm 3,00
Zníženie EN budovy Hasičskej zbrojnice
SPOLU kapitálové výdavky

5 907,60
3 600,00
2 220,00
1 680,00
46 000,00
61 000,00
12 000,00
132 407,60

7.50 Použitie prostriedkov rezervného fondu (v zmysle §10, ods. 9 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. a v zmysle § 36, ods. 2
zákona č. 67/2020 z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z.n.p.)
na úhradu bežných výdavkov obce z dôvodu mimoriadnej okolnosti vo výške
85 648,06 €.
Použitie RF - bežné
výdavky:
Likvidácia a uloženie odpadu,
poplatok za uloženie odpadu
Dotácia OKVS - PO
Dotácia Materská škola Fojstvo
Dotácia Materská škola Korcháň
Dotácia Centrum voľného času Raková
SPOLU bežné výdavky
Celkom použitie rezervného fondu vo výške

8 648,06
35 000,00
25 000,00
12 000,00
5 000,00
85 648,06
218 055,66

D/ V O L Í
7.51 Za člena komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia
Jána Markuliaka, Raková 1484 s účinnosťou od 1.7.2020.
E/ U R Č U J E
7.52 Lehotu na predkladanie žiadosti do Zmeny a doplnku č.5 územného plánu obce
Raková do 31. oktobra 2020.
7.53 Na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 4 ods. 2 druhá veta Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie
minimálneho platu starostu o 21 % s účinnosťou od 01.07.2020.

F/ O D K L A D Á
7.54 Požiadavky občanov o vybudovanie verejného osvetlenia na rokovanie obecného
zastupiteľstva v septembri s tým, že budú aktualizované.
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G/ S U H L A S Í
7.55 S vytvorením obchodnej pobočky pre spoločnosť PYRO PARTY, s.r.o. Raková 1476 v
prenajatých nebytových priestoroch zdravotného strediska so sídlom Raková 199.
H/ U K L A D Á
7.56 Riaditeľke CVČ obnoviť prevádzku Centra voľného času Raková od 22.júna 2020.
Zodp.: PaedDr. Martina Remešová, riaditeľka CVČ
7.57 Riaditeľke ZŠ MM obnoviť prevádzku Základnej školy Milana Mravca Raková
od 22. júna 2020.
Zodp.: Mgr. Magdaléna Krenželáková, riaditeľka ZŠ MM
7.58 Riaditeľovi OKVS doplniť plán opráv a údržby miestnych komunikácii
na rok 2020 o úpravu chodníka miestnej časti U Sihelníka.
Zodp. Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS
7.59 Riaditeľovi OKVS riešiť úpravu cestného rigolu v miestnej časti Petrová
v rámci opráv a údržby miestnych komunikácii v obci.
Zodp.: Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS
CH/ N E S C H V A Ľ U J E
7.60 Prenájom pozemku na cintoríne spoločnosti Terec s.r.o. Lokca
7.61 Odpredaj pozemku KN-C 1095 o výmere 353 m2 pre Tomáša Baduru,
bytom Raková 1237.
7.62 Odpredaj pozemku pri bytovke č.949 na státie vozidla o výmere 20 m2
pre Mgr. Martinu Stolárikovu, bytom Raková 949.
7.63 Odpustenie platby nájomného za reklamné stavby pre spoločnosť Arton s.r.o.
za 2. štvrťrok, t.j. od 1.4.2020-30.6.2020.
7.64 Odpredaj pozemku v miestnej časti U Gala KN-C 12586 p. Kotyrovej Oľge,
Raková 1212.
7.65 Zámenu pozemkov KN-C 1423 o výmere 203 m2 TTP za pozemok od obce KN.C
1409/1 žiadateľovi – Jaroslav Samec, Raková 951 z dôvodu zachovania celistvosti
pozemku KN-C 1409/1.

x.x.x.

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:
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OBEC RAKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej
dňa 19. júna 2020

UZNÁŠA SA
Na VZN Obce Raková č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.
1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadenia Obce Raková v znení neskorších úprav

Za:

Hlasovanie:
Prítomní:

13

11

Proti:
1

Zdržal

sa:

1

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

OBEC RAKOVÁ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej
dňa 19. júna 2020

UZNÁŠA SA
Na VZN Obce Raková č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č.
1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady v znení neskorších
úprav

Za:

Hlasovanie:
Prítomní:

13

11

Proti:
2

Zdržal

sa:

0

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 19.06.2020

Pozvánka
Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 19.06.2020
Správa o činností obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie
Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Informácia o činnosti a finančnom zabezpečení CVČ za rok 2019
Správa o činnosti OKVS za rok 2019
Plán opráv a údržby miestnych komunikácií v r. 2020
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Raková
k 31.12.2019
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Správa o kontrolnej činnosti k 15.3.2020
Správa o kontrolnej činnosti k 31.5.2020
10. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
11. Úprava VZN č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú
úradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková – VZN č.1/2020
12. Úprava sadzobníka cien za služby poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku
Obce Raková
13. Úprava VZN Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich
určenia a výške úhrady – VZN č.2/2020
14. Materiál do bodu rôzne
15. Záverečný účet Obce Raková za rok 2019
Informácia RO 6/2019
Správa nezávislého audítora k 31.12.2019
Stanovisko HK k záverečnému účtu
16. Správa o plnení rozpočtu obce a jej organizácii k 31.3.2020
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
17. Pracovný materiál – návrh uznesení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

