
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 9/2020                                                                                                                    V Rakovej, dňa 11.12.2020 

Z Á P I S N I C A 

 
 
napísaná v priebehu  zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 11.12.2020 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. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Jaroslav Petrák 

Miroslav Strýček 

Marian Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková    

Ospravedlnení poslanci:                                Ing. Ing. Margita Kučáková    

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 12 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.1 Zákona 

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení uznášaniaschopne. 

Za overovateľov zápisnice menuje: 

 
1.  Marian Šuška                                                                                                   2. Mgr. Viera Urbaníková 

 

P R O G R A M  

program schválený na zasadaní OZ:  

Otvorenie – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

2. Voľba hlavného kontrolóra 

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

4. Správa o poskytovaní sociálnych služieb poskytovaných Obcou Raková 

5. Informácia o činnosti škôl a školských zariadení v obci Raková a o ich finančnom zabezpečení za školský rok 

2019/2020 a zabezpečenie na šk. rok 2020/2021 

6. Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2021 

7. Dotácie Obce Raková na rok 2021 

8. Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Rakovej na rok 2021 

9. Plán činnosti komisii pri OZ na rok 2021 a Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

11. Informácia o konsolidovanej výročnej správe obce Raková za rok 2019 a výrok audítora ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2019 a ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2019 

12. Rôzné 

13. Rozpočty Obce Raková a jej organizácii na roky 2021-2023 

14. Správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácií k 30.9.2020 a Rozpočtové opatrenie obce 2/2020 

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/ Marian Šuška, poslanec OZ 

                                                               2/ Mgr. Vierka Urbaníková, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:             1/  Ing. Martin Golis, poslanec  OZ 

                                                       2/  Jozef Čišecký, poslanec OZ 

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

                                                      2/  Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu 

                                                      3/  Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, 

 Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti              0         

Zdržal sa            0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

          
1. Schválenie programu zasadania obecného zastupiteľstva 

    

Návrhy na zmenu programu zasadania zo strany prítomných neboli a OZ schválilo program 

v zmysle pozvánky jednohlasne. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti              0         

Zdržal sa            0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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2. Voľba Hlavného kontrolóra 

 

Mgr. Anton Heglas otvoril bod 2. Obecné zastupiteľstvo v mesiaci september, dňa 18.9.2020, 

schválilo spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Raková. Deň konania voľby 

hlavného kontrolóra Obce Raková obecné zastupiteľstvo vyhlásilo na 11.12.2020 a voľba 

hlavného kontrolóra bola schválená verejným hlasovaním. Záujemci o funkciu hlavného 

kontrolóra obce mohli doručiť prihlášky do 27.11.2020 do 13:00 h. a k tomuto termínu boli 

podané 3 prihlášky v uzatvorenej obálke: 

- Mgr. Jozef Golis, Raková 1667 

- František Kulla, Raková 922 

- JUDr. Miroslav Mariak, Raková 234 

Jednotlivým uchádzačom bola zaslaná pozvánka formou doručenej zásielky „do vlastných rúk“. 

Konštatoval že zásielku prevzali dvaja uchádzači, uchádzač Mgr. Jozef Golis neprevzal zásielku, 

tento uchádzač telefonicky ospravedlnil svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov.  

    Ing. Martin Golis, poslanec OZ požiadal o slovo pred otvorením obálok s tým, že jeden 

z kandidátov, ktorý je jeho blízka osoba, jeho brat,  ho požiadal aby prečítal na zasadaní 

obecného zastupiteľstva nasledovné: 

„Vážené obecné zastupiteľstvo obce Raková, pán starosta a ostatní prítomní. Dnešného dňa 

11.12.2020 sa koná voľba obecného kontrolóra v obci Raková, kde  som sa ako jeden z 

kandidátov prihlásil. Žiaľ zdravotná situácia mi nedovoľuje sa tejto voľby zúčastniť, začo sa 

ospravedlňujem. Vzhľadom k tomu, že toto ospravedlnenie som nemohol doručiť osobne, chcem 

sa aspoň prostredníctvom svojho brata ospravedlniť z mojej neúčasti. Za porozumenie vám 

ďakujem. S pozdravom Jozef Golis.“ 

     Zároveň poslanec Ing. Martin Golis sa vyjadril, že v súlade  s platnou legislatívou 

a usmernením Vlády SR (viď web Úradu vlády SR) platí, že „Konflikt záujmov znamená konflikt 

medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ 

súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh 

a povinností.“ Konflikt záujmov je definovaný ako situácia, v ktorej jednotlivec alebo subjekt, 

pre ktorý pracuje, je konfrontovaný s výberom medzi povinnosťami a požiadavkami svojho 

postavenia  a vlastnými súkromnými záujmami. Pritom verejným záujmom sa rozumie záujem, 

„ktorý prináša majetkový alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.“ 

Naproti tomu osobným záujmom sa rozumie záujem „ktorý prináša majetkový alebo iný 

prospech“ v prospech toho, kto má právomoc, alebo jemu blízkym osobám. Nakoľko kandidát 

Mgr. Jozef Golis je jeho blízkou osobou – brat – rozhodol  sa, že nebude v tejto veci hlasovať a 

ani sa vyjadrovať ku kandidátom, nakoľko takýmto konaním z jeho strany by mohlo dôjsť 

k priamemu a/ alebo nepriamemu konfliktu záujmov príp. k spochybneniu výsledkov voľby 

hlavného kontrolóra. 

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil a požiadal overovateľov aby skontrolovali 

neporušenosť obálok, dátum doručenia a následne po otvorení obálok sa skontroluje splnenie 

podmienok – náležitostí podania prihlášky. Kandidátom bude umožnené predstaviť sa 

v abecednom poradí. 

Otváranie obálok: 

Obálky uchádzačov boli doručené v poradí: 

- 20.11.2020 JUDr. Miroslav Mariak, obálka zaevidovaná pod číslom R2672/2020,  

- 24.11.2020 František Kulla, obálka zaevidovaná pod číslom R2699/2020, 

- 24.11 2020 Mgr. Jozef Golis, obálka zaevidovaná pod číslom R 2702/2020. 
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Bolo konštatované, že obálky boli riadne označené „Voľba hlavného kontrolóra, 

NEOTVÁRAŤ“. Následne po otvorení a preskúmaní prihlášok uchádzačov bolo konštatované, že 

všetci traja uchádzači splnili požadované podmienky prihlášky.  

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce udelil slovo prítomným dvom uchádzačom v abecednom 

poradí a to najskôr Františkovi Kullovi a následne JUDr. Miroslavovi Mariakovi. Na svoju 

prezentáciu mohli využiť čas v rozsahu 10 minút. 

František Kulla – v krátkosti uviedol, že pracuje na obci od 1.11.1999 ako hlavný kontrolór, jeho 

prácu pozná väčšina prítomných poslancov. Na dnešnom zasadaní taktiež predkladá správy, ktoré 

sú jeho zrkadlom a ktoré dostali s materiálmi na rokovanie. V prípade otázok z ich strany rád 

odpovie a následne sa poďakoval. 

JUDr. Miroslav Mariak čo sa týka jeho prezentácie, rozdelil to do troch častí: 

1/predstavenie  2/ ako vníma pozíciu kontrolóra a 3/ prečo sa rozhodol uchádzať o túto funkciu. 

Prvá časť: je poslancom 14 rokov – 4 volebné obdobia, nedoložil ďalšie vzdelávania, ktoré má, 

ale jedno z nich je – certifikát z inštitútu verejnej správy ku správnemu konaniu. Pracoval 

v rôznych komisiách, 20 rokov prax v štátnej správe. Je nezávislý kandidát a ani nik z jeho 

blízkych nie je v politickej strane, taktiež nemá nikoho z rodiny na úrade, ani priateľov a myslí si, 

že toto je podstatná časť činnosti kontrolóra. Čo sa týka konfliktu záujmov, nemá zamestnaného 

nikoho, ako spomínal poslanec Ing. Golis Martin, tu nejde o konflikt záujmov ako jednorazovú 

udalosť. Tu ide o riziko konfliktu záujmov, pretože poslanec obecného zastupiteľstva sa nemôže 

vzdať žiadneho zo svojich práv a povinnosti, pretože občania ho volili so všetkými právami 

a povinnosťami. Jeho právom je voliť, odvolávať, udeľovať odmenu a narábať s platom 

kontrolóra.  

Druhá časť: ako vníma pozíciu kontrolóra? S odstupom času a praxou, ktorú nadobudol počas 14 

rokov, si dovolí tvrdiť, že sa tu vníma kontrolór v užšom slova zmysle. Vlastne to čo je v zákone 

o obecnom zriadení dané, či úlohy – rozsah kontrolnej činnosti, on to vníma aj v širšom slova 

zmysle ako partnera, partnera pre poslanca, pre úrad, respektíve pre kontrolované subjekty a pre 

občana. Každému je známe, že kontrolóra volí, odvolávajú poslanci obecného zastupiteľstva, 

rozhodujú o jeho plate, práci. Čo sa týka vzdelávania u kontrolóra, možno si povedia, že 

postačuje stredoškolské s maturitou, ale 93 % obcí, respektíve samospráv majú kontrolóra 

s vysokoškolským vzdelaním, asi vedia prečo to tak je a náročnosť si to vyžaduje. Partner pre 

poslanca – každé obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci rôznych profesii, s rôznym vzdelaním 

a nie každý ma dostatok priestoru a vedomosť, aby si bol istý pri rozhodovaní či svojim 

rozhodnutím nepoškodí iného na právach a práve kontrolór je ten, ktorý by mal povedať 

poslancovi čo môže a čo nie. Častokrát poslanec nemá čas, sám to vie zo skúseností, nech si 

povedia, či materiál poznajú úplne dopodrobna. Čo sa týka partnera pre zamestnancov, v našom 

prípade je stavebný úrad zahrnutý nespočetnou administratívou a personálne je bohužiaľ v takom 

stave v akom je. Úradník vykonávajúci túto agendu má veľmi malý priestor, či už na 

samoštúdium alebo pri samotnom rozhodovaní, kde sa musí rozhodnúť ihneď, nemá sa s kým 

poradiť a práve tu vníma kontrolóra ako človeka, ktorý by mal byť úradníkovi nápomocný. 

Uvedomuje si, že nemôže zasahovať do stavebného konania kontrolór, ale nič mu nebráni, aby 

bol aktívny. Čo sa týka partner pre občana, myslí si, že každému by malo byť jasné to, že je tu 

občan, ktorý očakáva, že dostane nejakú kvalitu spätne. Veľakrát ak príde občan na úrad, napíše 

sťažnosť na základe zlej skúsenosti na úrade a tomu sa dá zabrániť práve tým, že bude vo funkcii 

kontrolór, ktorý vie niektoré veci riešiť. 
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Tretia časť: prečo sa rozhodol uchádzať o miesto kontrolóra? Vzhľadom na jeho pôsobenie 14 

rokov poslancom, je najvyšší čas odovzdať tieto skúsenosti. Určite sa zle na ulici počúva keď sú 

negatívne skúseností s obcou – nemyslí s našou, ale práve tým ako bude zvolený kandidát bude 

ovplyvňovať toto aj občanov o čom je presvedčený.  

Či sa rozhodne toto zastupiteľstvo a zvolí si kandidáta bez skúsenosti a bez vyššieho vzdelania je 

na nich, alebo sa rozhodnú ísť pevnejšou cestou a zvolia si kandidáta, ktorý spĺňa všetky 

predpoklady a má prax a tento kandidát bol volený občanmi do obecného zastupiteľstva. 

Poďakoval. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ požiadala o slovo, vypočula si prvého kandidáta pána Kullu, 

doklady ma v poriadku. Je tu závažný problém, je tu konflikt záujmov. Pán kontrolór má toho 

istého zamestnávateľa ako má jeho dcéra. Je tu riziko a uviedla príklad, ak by jeho dcéra 

pochybila v práci, mohol by sa stať nejaký finančný sklz a on ako kontrolór a zároveň otec ako 

bude pristupovať ku kontrole? Dotazovala sa, či bude kontrola objektívna. Príklad, ak by boli na 

ňu sťažnosti, či sa domôže ten človek riešenia sťažnosti. Vidí tu riziko konfliktu záujmov. Ďalej 

druhé vyjadrenie pána Mgr. Golisa Jozefa nepozná, nezúčastnil a neprezentoval sa. Vyjadrenie 

dal Ing. Golis Martin, ktorý je jeho brat a tiež tu vidí riziko konfliktu záujmov. V prípade, že 

bude jeho brat zvolený, je tu zákon o obecnom zriadení, kde sa okrem iného hovorí o odmenách 

a nevie či by to bolo dobré do budúcna. Je na každom ako sa rozhodne. Tretí kandidát JUDr. 

Miroslav Mariak – nevie, ale aj tu vidí konflikt záujmov, má najvyššie vzdelanie, či si je vedomý, 

že postačuje iba stredoškolské vzdelanie. Jeho vzdelanie je nad rámec toho, čo sa vyžaduje u tejto 

funkcie. Druhá vec – vidí konflikt v tom, že je poslanec a či mu je jasné, že v prípade zvolenia do 

funkcie kontrolóra by nemohol vykonávať prácu poslanca. 

JUDr. Miroslav Mariak – možno by malo byť každému jasné, je rozdiel či vie niekto sám 

odstrániť konflikt záujmov, alebo svojou kandidatúrou by priviedol iného do konfliktu záujmov. 

U neho je situácia taká, zákon hovorí o nezlučiteľnosti funkcii. Či by chcel, alebo nechcel 

a v prípade zvolenia, starosta nemôže s ním podpísať zmluvu, pokiaľ sa nezaručí, že odstúpi 

z funkcie poslanca. Toto je zákonom ošetrené a každému je to jasné. Je to rozdiel – kandidáti, kt. 

svojou kandidatúrou dostali iných do konfliktu záujmov, ktorí nemôžu, ani nemôžu ich prinútiť, 

aby odstúpili. Príklad u pána Golisa, on nemá právo donútiť ho, aby odstúpil z funkcie, pretože 

ho volili občania. Klientelizmus, rodinkárstvo v dnešnej dobe je neakceptovateľné a on nemá 

nikoho, čo sa týka rodiny alebo aby on ohrozoval kontrolovaný subjekt. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ u obidvoch kandidátov je vysoké riziko konfliktu záujmov a preto 

je na zvážení ako budú voliť. Jej názor je taký, odporučila a vyzvala na stiahnutie kandidatúry 

pána Mgr. Golisa Jozefa a pána Kullu Františka z dôvodu, že je vysoké riziko konfliktu záujmov. 

Jaroslav Petrák, poslanec OZ – na to čo odznelo uviedol, že pracovník obecného úradu spadá pod 

starostu a kontrolór obce pod obecné zastupiteľstvo. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  - uviedol, že toto je upravené zákonom o obecnom zriadení. 

Diskusia ukončená. 

     JUDr. Miroslav Mariak a František Kulla, kandidáti na kontrolóra opustili pred hlasovaním 

rokovaciu miestnosť. 

       O jednotlivých kandidátoch obecné zastupiteľstvo hlasovalo verejným hlasovaním a to 

v abecednom poradí. Mgr. Anton Heglas, starosta obce ozrejmil, že na zvolenie hlavného 

kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. V prípade, ak ani jeden 

kandidát túto väčšinu hlasov nezíska v prvom kole, do druhého kola postupujú 2 kandidáti 

s najväčším počtom hlasov. 
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1/Hlasovanie: Kandidát  Mgr. Jozef Golis 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak  2 

Nehlasoval: Ing. Martin Golis 1 

Za        -        0 

Proti 
Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,   

Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček 
        5         

Zdržal sa 
 PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Marian Šuška, 

Jaroslav Petrák, Mgr. Viera Urbaníková 
        5 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       11 

 

Návrh nebol prijatý. 

 

2/Hlasovanie: Kandidát  František Kulla 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak  2 

Nehlasoval: Ing. Martin Golis 1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Ing. Tibor Kajánek,  Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,  

Mgr. Viera Urbaníková,  Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

        9 

Proti Mgr. Janka Hnidková          1         

Zdržal sa  -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       11 

 

Návrh bol prijatý. 

 

3/Hlasovanie: Kandidát  JUDr. Miroslav Mariak 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak  2 

Nehlasoval: Ing. Martin Golis 1 

Za Mgr. Janka Hnidková        1 

Proti 
Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek,   

Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček 
        4         

Zdržal sa 
 PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Marian Šuška, 

Jaroslav Petrák, Mgr. Viera Urbaníková, 
        5 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       11 

 

Návrh nebol prijatý. 
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    Mgr. Anton Heglas, starosta obce konštatoval, že v 1. kole, v počte 9 hlasov „za“, bol do 

funkcie hlavného  kontrolóra obce Raková schválený František Kulla, bytom Raková č. 922 

s účinnosťou od 7.1.2021, ktorému po návrate do rokovacej miestnosti  zablahoželal ku zvoleniu. 

 

  p. František Kulla, novozvolený kontrolór obce vyslovil poďakovanie za prejavenú dôveru, je 

rád, že ohodnotili aj jeho doterajšiu prácu a dali mu svoj hlas. Zároveň smerom ku poslankyni 

Mgr. Hnidkovej v súvislosti „stred záujmov“, že pri vykonávaní kontroly má vždy pri sebe 

prizvanú jednu osobu a to buď prednostku OcÚ alebo starostu. Keď bude vykonávať kontrolu na 

daňovom úseku, osloví ju a môže sa tejto kontroly zúčastniť, aby sa vylúčili akékoľvek 

podozrenia. Opakovane poďakoval všetkým, ktorí mu prejavili dôveru a podporili ho svojim 

hlasom. 

 
3. 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.  

 

Hlasovanie  o návrhu na uznesenie: 

1/ Správu  o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 11.12.2020 

2/ Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 11.12.2020 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Ing. Margita Kučáková, Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak  3 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková,  

Ing. Tibor Kajánek,  Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera 

Urbaníková, Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      10 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       10 

 

Návrh bol prijatý. 

 

4. Správa o poskytovaní  sociálnych služieb poskytovaných Obcou Raková 

 

      K bodu informoval Mgr. Anton Heglas, starosta obce. Sociálne služby sú jednou z foriem 

sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Obec Raková prostredníctvom nich 

podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej 

sociálnej situácii. K 31.10.2020 má obec 18 opatrovaných o ktorých sa stará  17 opatrovateľov. 

Od februára 2019 je obec zapojená do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, ktorý vyhlásila 

Implementačná agentúra  Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR. V rámci projektu by sme 

mali na dobu 26 mesiacov získať finančnú dotáciu vo výške 207 480 €. Ďalšou z poskytovaných 

sociálnych služieb je poskytovanie sociálnej služby v jedálni – rozvoz obedov. V súčasnosti 2 

pracovníci denne 2 autami rozvážajú priemerne mesačne 2 140  obedov pre 112 klientov. Medzi 

sociálne služby patrí i návšteva 90-ročných jubilantov a jubilantov nad 90 rokov, ktorým sa pri 

príležitosti jubilea odovzdá balíček.   
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V tomto roku  máme 4 občanov 90-ročných a 26 občanov,  ktorí  majú  viac ako 90 rokov. 

 Ďalej je z celkového balíka finančných prostriedkov  vyplácaná aj jednorazová dávka sociálnej 

pomoci. V mesiaci apríl 2020 následkom požiaru prišla rodina o rodinný dom  a taktiež 3 rod.  

domy susedstve boli poškodené požiarom. Obec vyplatila týmto rodinám finančnú výpomoc 

v celkovej sume 17 000 €. Sociálne služby v Obci Raková sú financované z podielu obce - z výnosu 

dane z príjmov fyzických osôb vo výške 5% z celkovej sumy, ktorá v roku 2020 dosahuje výšku 1 961 

784 € /prognóza jún 2020/. Pre financovanie sociálnych služieb to predstavuje sumu 98 089,20 €.   
    Správa je prílohou zápisnice a do budúcna sa táto správa bude predkladať v mesiaci marec na 

OZ za predchádzajúci rok, bod programu je zapracovaný do plánu rokovaní OR a OZ na rok 

2021. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ – naniesla pripomienku od občanov v súvislosti dotácie na stravu -

v súčasnosti sa poskytuje dotácia na obec 0,19 €, navrhuje navýšiť túto dotáciu na 0,50 €. 

Miroslav Strýček, poslanec OZ- navrhol upraviť - navýšiť aj čiastku pri jubileách, v súčasnosti je 

to 16,60 €. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – informoval, že výška dotácie bola určená VZN Obce Raková 

o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady a v prípade navýšenia 

dotácie na obedy je potrebné otvoriť VZN. Návrh na úpravu prerokovať v komisii, zároveň 

prerokovať aj čiastku pri jubileách  a návrh predložiť obecnému zastupiteľstvu na schválenie. 

Ďalších pripomienok nebolo  a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo berie vedomie správu o poskytovaní sociálnych služieb poskytovaných 

Obcou Raková l 31.10.2020. 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Ing. Margita Kučáková, JUDr. Miroslav Mariak  2 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek,  Jaroslav Petrák,  

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis,  

Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       11 

 

Návrh bol prijatý. 

 
5. Informácia  o činnosti škôl a školských zariadení v obcí Raková a o ich finančnom  zabezpečení 

na školský rok 2019/2020 a zabezpečenie na šk. rok 2020/2021 

 

          RNDr. Brisudová Edita, sšú predložila informáciu o činnosti škôl a školských zariadení 

v obci Raková a o ich finančnom zabezpečení za školský rok 2019/2020 a zabezpečenie na šk. 

rok 2020/2021. V zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková v školskom roku 2019/2020 aj 

v školskom roku 2020/2021 sú 3 školy s právnou subjektivitou a 7 školských zariadení. 

Rozsiahla správa bola vypracovaná na základe podkladov školských zariadení v obci a je 

prílohou zápisnice. Zároveň upozornila, že je potrebné delegovať zástupcov za zriaďovateľa do 

rady školy, naposledy boli schválený v októbri 2016.  
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JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -  žiada ako poslanec, aby starosta, prednosta úradu, 

poslanci obecného zastupiteľstva stiahli všetkých rodinných nominantov v komisii a všetkých, čo 

majú podriadenosti z dôvodu, že využívajú výhody verejného činiteľa v lehote 30 dní. Toto chcel 

naniesť v bode rôznom, ale chce predísť tomu, že nestačí len hlasovať – nehlasovať, je potrebné 

si pozrieť trestný zákon, kto je verejný činiteľ, aké má práva a povinnosti. Nemusia to 

akceptovať, ale po 30-tich dňoch sa rozhodne ako s tým naloží, ale chcel na to upozorniť po 

voľbe a osobne si to preverí. Vzhľadom k tomu, že má podozrenie, že kontrolór by mohol tieto 

informácie zneužiť, kontrolu si vykoná sám. 

Ing. Golis Martin, poslanec OZ – položil otázku, či vyplývajú z členstva rady finančné výhody 

členov – tieto sú bezodplatné. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – myslel tam, kde je to financované.  

 

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce uviedol, že toto bude zaznamenané v zápisnici a následne dal 

hlasovať o návrhu na uznesenie, ktorý vyplynul z diskusie: 

1/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov za zriaďovateľa do rady školy nasledovne: 

a)Základná škola M. Mravca, Raková 950 

   p. Golis Jozef, Mgr. Marta Hanuliaková, Mgr. Milan Bukovan, Mgr. Jana Hnidková 

b)MŠ Fojstvo, Raková 1253 

   JUDr. Miroslav Mariak, Bc. Daniela Olešňaníková 

c)MŠ Korcháň, Raková 1070 

   Mgr. Viera Urbaníková  

d)CVČ Raková 140 

   Marian Šuška 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková,   1 

Nehlasoval: Ing. Martin Golis 1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Ing. Tibor Kajánek,  Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,  

Mgr. Janka Hnidková Mgr. Viera Urbaníková,  Ing. Miroslav Mareček,  

Marian Šuška 

        10 

Proti -          0        

Zdržal sa  JUDr. Miroslav Mariak          1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

2/Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie informáciu o činnosti škôl a školských zariadení 

v obci Raková a o ich finančnom zabezpečení za šk. rok 2019/2020 a zabezpečenie na školský 

rok 2020/2021 
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HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin 

Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 
6. Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2021  

 

    Mgr. Anton Heglas oboznámil  s hlavnými úlohami obce na rok 2021. Pandemická situácia je 

dosť nepríjemná, týka sa aj našej obce a robiť si nejaké plány vopred, keď nevieme čo bude, 

nemá zmysel. Jednou z hlavných úloh bola kultúrnej akcia  - 53. ročník Palárikovej Rakovej, 

ktorá by sa mala konať v mesiaci apríl, už teraz vieme, že sa neuskutoční, divadelné súbory 

nemajú nacvičené svoje predstavenia a ak by sa konala, tak možno až na jeseň 2021. Podujatia, 

ktoré sa v obci konali pravidelne, teraz nevieme povedať ktoré bude možné uskutočniť. Čo sa 

týka obstarávacieho procesu Zmeny a doplnku č. 5 územného plánu Obce Raková – na toto je 

potrebné vyčleniť finančné prostriedky vo výške 18 000 €. Zároveň navrhol zmenu pôvodného 

uznesenia týkajúceho sa lehoty na predkladanie žiadosti, ktoré sa prijímali do 31.10.2020, 

navrhol predlžiť túto lehotu do 31.januára 2021. Obec nemá schválený rozpočet na zmenu 

a doplnok č.5 územného plánu a ešte nebola podpísaná zmluva so zhotoviteľom a so žiadosťami, 

ktoré boli podané do konca októbra (122 žiadosti) sa nepracuje. Zo strany občanov je naďalej 

záujem predkladať žiadosti a na základe prijatého uznesenia by sa nemalo prihliadať na žiadosti 

po termíne. V rámci hlavných úloh sa chceme venovať obnove vozového parku OKVS, kde je 

zastaralá a dosluhujúca technika motorových vozidiel a pracovných strojov a zariadení a po 

dokončení oblúkového mosta obec chce realizovať chodník popri št. ceste II/487 v úseku od 

oblúkového mosta po firmu Baculák. Tieto dve položky, ako vozový park a chodník, obec by 

prefinancovala formou úveru, návrh sa predkladá v bode rôzne.  

Návrh na uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2021 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin 

Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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7. Dotácie Obce Raková na rok 2021 

 

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval, že žiadosti o pridelenie dotácii na rok 2021 

jednotlivých organizácii, spolkov boli prerokované v komisiách pri OZ. Návrhy jednotlivých 

komisii sú zapracované v tabuľkovej časti, ktorá je prílohou zápisnice.  

Diskusia: 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – protinávrh FK Polom, schváliť dotáciu tak, ako prešli 

v komisii školstva, kultúry a športu, tzn. hlasovať o návrhu komisie školstva, kultúry a športu. 

Miroslav Strýček, poslanec OZ – doporučuje zjednotiť žiadosti ako  to robí DHZ, turistický klub  

podáva dve žiadosti samostatne pod jednou hlavičkou.  

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – DHZ je pod obcou, v rozpočte obce sú taktiež zahrnuté FP 

okrem dotácie.  

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – navrhuje, aby dotáciami sa zaoberala iba prislúchajúca 

komisia, ktorá vie o ich činnosti najviac. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – pri prerokovaní dotácii komisia školstva, kultúry a športu 

prizýva aj  predsedov spolkov a organizácii a v tomto roku to nebolo možné vzhľadom na 

pandemickú situáciu. Ako člen tejto komisie uviedol, že vedia prečo navrhli dotáciu futbalovému 

klubu vo výške 20 tis. €, ich komisia má bližšie k tomu pri rozhodovaní. 

Diskusia ukončená: 

Návrh na uznesenie:   

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o protinávrhu poslanca JUDr. Mariaka, hlasovať o návrhu 

komisie školstva, kultúry a športu. 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková    1 

Za Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,   Marian Šuška          3 

Proti 
 Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

Mgr. Milan Bukovan 
         4        

Zdržal sa 
 PharmDr. Patrik Bukovan, Jozef Čišecký, Mgr. Janka Hnidková, 

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  
         5 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh nebol prijatý. 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu obecnej rady. 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Jaroslav Petrák,  

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis,  

Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa  JUDr. Miroslav Mariak          1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  pridelenie dotácii pre jednotlivé organizácie a spolky pôsobiace 

v obci Raková na rok 2021 nasledovne: 

 

P.Č Žiadateľ o dotáciu 

Návrh dotácie na rok 2021 

V EUR 

1 Futbalový klub Polom Raková 15000 

2 Jednota dôchodcov na Slovensku okresná organizácia Čadca 750 

3 Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Raková 800 

4 Slovenský zväz chovateľov ZO Raková 600 

5 CK BIKING Raková 1000 

6 Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková  1000 

7 Turistický klub Polom Raková (činnosť 500 

    8 Turistický klub Polom Raková 1500 

9 Dobrovoľný hasičský zbor Raková 1500 

 SPOLU 22 650 

         

8. Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Rakovej na rok 2021 

 

    Mgr. Anton Heglas oboznámil s návrhom plánu rokovania obecného zastupiteľstva a obecnej 

rady na rok 2021. V zmysle návrhu plánu rokovania obecného zastupiteľstva a obecnej rady sú 

v roku 2021 plánované štyri zasadania obecného zastupiteľstva, a to v mesiaci: marec, jún, 

september, december. Termíny jednotlivých zasadaní  sú naplánované na deň v týždni – v piatok, 

tieto sú orientačné a podľa potreby sa môžu meniť. Program môže byť doplnený o aktuálnu 

problematiku. Návrh plánu je prílohou zápisnice. 

Pripomienky zo strany prítomných neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na 

uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady 

v Rakovej na rok 2021. 
  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Ing. Margita Kučáková, Ing. Miroslav Mareček  2 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Marian Šuška 

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       11 

 

Návrh bol prijatý. 
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9. Plán činnosti  komisii pri OZ na rok 2021 a Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. 

polrok 2021 

 

     Plán činnosti komisii pri OZ na rok 2021 predložili v písomnej podobe predsedovia komisii 

a Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 predložil František Kulla  

Pripomienky zo strany prítomných neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na 

uznesenie:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

1/ Plán činnosti komisie školstva, kultúry a športu na rok 2020 

2 / Plán činnosti komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia na rok 2020 

3/  Plán činnosti komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku na rok 2020 

4/  Plán činnosti sociálno-zdravotnej komisie na rok 2020 

5/  Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

      František Kulla, hlavný kontrolór predložil  správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

za obdobie od 1.9.2020 do 30.11.2020. Kontrolnú činnosť vykonal na základe plánu činnosti 

Hlavného kontrolóra na 2.polrok 2020, kt. schválilo OZ dňa 19.6.2020 uznesením č. 7.27/2020 

a v súlade s ustanoveniami § 18 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov. Správa hlavného kontrolóra tvorí samostatnú prílohu zápisnice.  

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 

hlavého kontrolóra za obdobie od 1.9.2020 do 30.11.2020. 
        

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Jaroslav Petrák,  

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis,  

Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      11 

Proti JUDr. Miroslav Mariak          1        

Zdržal sa  -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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11. Informácia o konsolidovanej výročnej správe obce Raková za rok 2019 a výrok audítora 

ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 a ku konsolidovanej výročnej správe za 

rok 2019 

 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval k bodu. Materiál tvorí samostatnú prílohu 

zápisnice. Ing. Mária Kasmanová  uskutočnila audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej 

jednotky verejnej správy, ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31.12.2019, konsolidovaný 

výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn 

významných účtovných zásad a účtovných metód. Na základe overenia dodržania 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. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1/ Konsolidovanú výročnú správu Obce Raková za rok 2019 

2/ Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 a ku konsolidovanej  

    výročnej správe za rok 2019 
        

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin 

Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 
Rokovanie prerušené prestávkou 15:25 – 15:40 h. 

 
12. Rôzne  

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil s materiálom do bodu rôzné: 

1 ► Návrh na prijatie úveru od SLSP a.s.  

 Mgr. Anton Heglas, starosta obce predložil návrh na prijatie úveru vo výške 100 000 € s tým, že 

táto čiastka nezaťaží rozpočet splácaním úveru. Úver by sa použil za účelom financovania 

investičných akcii a to po dokončení oblúkového mosta – napojenie chodníkov na VK  a za 

účelom vybavenia vozového parku OKVS.  

Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS -  doplnil informáciu o stave vozového parku OKVS. Pre 

ich činnosť by bolo dobré zakúpiť a prioritou  je  vozidlo na zber. Avia, ktorú využívajú, má viac 

ako 30 rokov, Ďalej úžitkové vozidlo – valník s výklopnou korbou, prívesný vozík na prevoz, 

vysokozdvižnú plošinu, vozidlo na prepravu naradia. 
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Miroslav Strýček, poslanec OZ – v súvislosti so zberným vozidlom – „Kuka voz“, ktoré má 

odnímateľnú korbu, zvážiť možnosť ďalšieho využitia. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – je zástancom toho, aby sa zakúpila nová technika 

a vyčleniť na obnovu vozového parku OKVS nejakú čiastku v adekvátnej cene. 

    V rámci diskusie bol všeobecný súhlas vyčleniť v rozpočte na rok 2021  finančné prostriedky 

vo výške 30 000 € na chodníky VK a 70 000 € na vozový park OKVS (bod 13). 

    Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Raková k navýšeniu úveru od SlŠP a.s. predložil 

František Kulla, kontrolór obce. 

Návrh na uznesenie: 

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Obce Raková  

     k navýšeniu úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. 

2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru, návratných zdrojov financovania,  

vo výške 100.000,-- EUR od Slovenskej sporiteľne, a.s. za účelom financovania  

investičných akcií:  -Chodníky II/487  Raková - Vyšný koniec 
                        -Strojno-technické vybavenie OKVS Raková 

       

HLASOVANIE:  
Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

2► Lyž. vlek Raková – Korcháň 

Obec prevádzkuje lyžiarsky vlek. Je potrebné prehodnotiť jeho ďalšiu prevádzku.  

Vyčíslenie nákladov na sezónu 2020/2021: 

Náklady na prevádzkovanie vleku:   15.366,80 €. (výmena lana, revízia, dovybavenie trate, 

úprava svahu ratrakom, mzdové náklady).  

Ďalšie náklady na prevádzkovanie sú za prenájom pozemkov a elektrickú energiu.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je potrebné rozhodnúť, čo ďalej s lyžiarskym vlekom, obec 

vynakladá finančné prostriedky, platí sa nájom či sa lyžuje, alebo nelyžuje. Je na zváženie ako 

ďalej.  

Jozef Čišecký, poslanec OZ – zvážiť, či má význam vkladať finančné prostriedky, vzhľadom na 

pandemickú situáciu  sa lyžiarsky vlek nebude prevádzkovať. Navrhuje neinvestovať v tomto 

roku. 

Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS – upozornil na havarijnú situáciu, firmou INWIRO s.r.o. 

Ostrava bola vykonaná v mesiaci október kontrola oceľového lana a doporučenie odloženia 

vlečného lana. Podľa vyjadrenia revízneho technika je výsledok nedeštruktívnej kontroly lana 

závadou, ktorú je potrebné odstrániť najneskôr do spustenia vleku. Je otázka času, čo sa týka 

pätiek, vzhľadom na vek dochádza ku korózii a začína sa rozpadávať. Lyžiarsky vlek bol do obce 

daný už používaný, má určitú životnosť.  
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JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ navrhuje, aby lyžiarsky vlek sa zazimoval tak, aby 

nedochádzalo ku ďalším škodám a držať ho v stave funkčnom po technickej stránke. Venovať sa 

tomu malo na zasadaniach marec – apríl, nie teraz v zimnom období. Navrhuje vymeniť lano, 

nemôžeme zlikvidovať lyžiarsky vlek na zimu, deti nechodia do škôl, všetko je pouzatvárané. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce -  informoval, že kontrola lana sa robí pred začiatkom sezóny, 

nie skôr. Momentálne je lano závadou a vzhľadom na zariadenie, ktoré je staré sa budú náklady 

na opravu len stupňovať. V roku 2018 bola vykonaná revízia s povinnosťou vykonať v roku 2020 

defektoskopiu. Je na zváženie, či sa rozhodne zahrnúť výmena lana do rozpočtového opatrenia. 

V tomto roku  sú nájomné zmluvy vyplatené. 

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – navrhuje teraz náklady na vlek odložiť a venovať sa tomu 

v jarných mesiacoch v rámci údržby. 

Pozn.: Obecné zastupiteľstvo pôvodný návrh RO č.2/2020 nemenilo. 

 

3►SeVaK – ponuka na uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky v k.ú. 

Raková v rámci stavby: Rozšírenie siete verejného vodovodu Raková U Vrobla.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje           
Podľa §9 ods.2 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov uzatvorenie 

zmluvy medzi Obcou Raková a SeVaK, a.s. Žilina o zriadení vecného bremena  na časti pozemku parciel: 

-  vedených na liste vlastníctva č. 7401 v k.ú. Raková , a to: 

KN-E 22146 – zastavané plochy  a nádvorie o výmere 690 m2 ,  

KN-E 22152/1 – zastavané plochy  a nádvorie o výmere 42364 m2 .  

Skutočný rozsah vecného bremena je  vymedzený geometrickým plánom č. 46765239-143/2020 zo dňa 

9.11.2020. 

Vecné bremeno zriaďujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina  bezodplatne. Predmetom 

zmluvy je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť vodovodné 

potrubie s pásmom ochrany vybudované v rámci stavby: „Rozšírenie siete verejného vodovodu Raková 

U Vrobľa“. 

        

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin 

Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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4►Polyfunkčný objekt Raková na pozemku KNC 2293/11 – MKL s.r.o., Svrčinovec 745 

Obecné zastupiteľstvo, dňa 18. septembra 2020 uznesením č. 8.27/2020 uložilo hlavnému 

kontrolórovi prešetriť podnet vo veci výstavby objektu na Vyšnom konci spoločnosťou MKL 

s.r.o. Svrčinovec a prerokovať podnet na komisii územného plánovania, výstavby a životného 

prostredia a informovať na najbližšom obecnom zastupiteľstve. 

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly – prešetrenie podnetu vo veci výstavby objektu 

na Vyšnom konci – MKL s.r.o. Svrčinovec 

      Na základe uznesenia OZ v Rakovej zo dňa 18.09.2020, uznesenie č. 8.27/2020 vykonal 

František Kulla, hl. kontrolór Obce Raková, správa tvorí samostatnú prílohu bodu rôzne. 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia  zo dňa 18.11.2020 

       Komisia prerokovala podnet vo veci výstavby polyfunkčného objektu na Vyšnom konci 

realizovaný spoločnosťou MKL s.r.o. Svrčinovec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva 

č.8.27/2020 zo dňa 18.septembra 2020.  

       Komisia konštatuje z predloženej dokumentácie, že uvedené práce prebiehajú v súlade 

s projektovou dokumentáciou overenej v stavebnom konaní. Na predmetnej stavby bol vykonaný, 

dňa 16.10.2020, štátny stavebný dohľad. Na mieste bolo zistené, že polyfunkčný objekt je vo fáze 

výstavby, dokončená je základová doska, stĺpiková konštrukcia, obvodové steny sú zhotovené 

s OSB dosiek. Celá stavba je zastrešená. Otvory sú zatiaľ bez výplne. Stavebník doložil 

geodetické zameranie osadenia stavby. Stavba bola premeraná pásmom a porovnané rozmery 

pôdorysných rozmerov sú v súlade s PD. Celý objekt je pripojený na elektrickú energiu, 

vybudovaný je vrt a nádrž na vodu. V stavebnom konaní boli doložené všetky vyjadrenia orgánov 

štátnej správy, vrátane Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca a Okresného úradu, 

odbor starostlivosti o životné prostredie Čadca, kt. svojím vyjadrením odsúhlasili účel a vplyv 

stavby na životné prostredie. V zmysle stavebného zákona, Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku § 43b ods.1 Bytové budovy sú stavby, ktorých najmenej 

polovica podlahovej plochy je určená na bývanie. Podľa predloženej projektovej dokumentácie 

stavba spĺňa túto podmienku a preto máme za to, že jej umiestnenie nie je v rozpore s územným 

plánom obce. §61 stavebného zákona ods.4  hovorí, že pri líniových stavbách alebo v 

odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom 

účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou 

vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, 

a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. V zmysle § 36 

Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa 

písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty 

je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak 

ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, 

rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

Na základe uvedeného stavebný úrad tieto náležitosti dodržal. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – obec nemôže ovplyvniť výstavbu, avšak malo by sa 

prihliadať, aby výstavba v obci mala nejaký architektonický vzhľad. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – zverejnenie bolo v súlade so stavebným zákonom, bola verejná 

vyhláška, avšak v iných prípadoch tak tomu nebolo a v tomto prípade mohol byť stavebný úrad 

iniciatívnejší. Odporúča, aby stavebný úrad v budúcnosti konal iniciatívne  a informoval aj 

susedov. 

Diskusia ukončená. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly – 

prešetrenie podnetu vo veci výstavby objektu na Vyšnom konci – MKL s.r.o. Svrčinovec 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Jaroslav Petrák,  

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis, 

 Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      11 

Proti JUDr. Miroslav Mariak           1         

Zdržal sa  -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

5►„Prístavba Cirkevnej základnej školy Jána Palárika“ 

Obecné zastupiteľstvo, dňa 18. septembra 2020 uznesením č. 8.26/2020 uložilo predsedom 

komisii prerokovať a pripraviť návrh na spoluprácu obce a CZŠ pri príprave projektu „Prístavba 

Cirkevnej základnej školy Jána Palárika“ 

Stanovisko komisie  finančnej , rozpočtu a správy majetku  zo dňa 13.11.2020 

Komisia odporúča ponúknuť CZŠ k dispozícií pozemok pre projekt „Prístavba CZŠ  

J. Palárika“ 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 18.11.2020 

Komisia odporúča na základe predloženého projektu „Prístavba Cirkevnej základnej školy Jána 

Palárika“ poskytnúť časť pozemku obce  KN-C 1832/3 a KN-C 1832/1 - plocha o výmere 143,50 

m2 za účelom vybudovania prístavby CZŠ. 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu zo dňa 19.11.2020 

Komisia školstva, kultúry a športu navrhuje  Obecnému zastupiteľstvu  Raková schváliť 

prístavbu hlavnej budovy  školy podľa predloženého projektu. 
 Stanovisko obecnej rady zo dňa 20.11.2020      

 OR doporučuje vypracovať projektovú dokumentáciu s rozpočtom stavby „Prístavba Cirkevnej 

základnej školy Jána Palárika“ a následne riešiť financovanie predmetnej stavby. 

Diskusia. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce -  oslovil projektanta na vypracovanie PD vrátane rozpočtu, 

celkom náklady na PD sú vo výške 12 960 €.  

JUDr. Miroslav Mariak, posl. OZ – prenájom pozemku - jedná sa o iný subjekt, sme zodpovední 

za naše deti a navrhuje urobiť to obdobne ako námestie, nie odpredaj. Je tu zákon o hospodárení 

s majetkom obce a do budúcna by mohol byť s tým problém, chrániť majetok obce. 

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – je dôležité vedieť kto bude majiteľom objektu, súhlasí 

s poskytnutím pozemku, ak bude obec stavebníkom, nie je vhodný odpredaj. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce -  ovplyvnené to bude aj napríklad, ak sa urobí nejaká zbierka 

na financovanie a podobne, ako sa zazmluvni prevádzka budovy. Môže nastať prípad, že ten kto 

zafinancuje do objektu, podmieni to tým, aby objekt minimálne 30 rokov slúžil pre CZŠ. 

JUDr. Miroslav Mariak, posl. OZ – pokiaľ to bude slúžiť na ten účel, na ktorý bola škola zriadená 

– na vzdelávanie, nevidí v tom problém. 
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Ing. Martin Golis, poslanec OZ – idea tohto návrhu, ktorý bol prerokovaný aj na obecnej rade, 

aby sa zaoberalo a vedelo sa, čo bude stáť tento zámer podľa rozpočtu, následne ako sa to 

zafinancuje a kto bude stavebník a ďalšie podrobnosti. Najskôr však potrebujeme mať 

vypracovanú projektovú dokumentáciu, aby sme sa vedeli rozhodnúť, nie je to len o samotnej 

budove, je to aj o infraštruktúre, s ktorou sú spojené nejaké náklady. Ak obec ide do toho, mala 

by vedieť a mať projektovú dokumentáciu k dispozícii, aby sa vedelo rozhodnúť, čo tento zámer 

bude obnášať. Čo sa týka financovania, pre obec si myslí, ako tu bolo deklarované riaditeľom 

školy, ak škola hľadá spôsob ako financovať budovu a ako k tomu čo najviac prispieť, tak aj 

z pohľadu obce, ak do budúcna by mala byť budova vo vlastníctve obce a predpokladá, žeby 

mala zostať, tak  je to to najlepšie. Časť finančných prostriedkov, ktoré by mala obec vynaložiť 

bude získaná z iných zdrojov. Keď na minulom zasadaní prezentoval riaditeľ školy zámer, bol 

daný všeobecný súhlas zo strany poslancov, že pozemok by sa mal poskytnúť. Podmienky 

a forma nebola povedaná, nevedelo sa kto bude stavebník, respektíve aká forma bude využitá. 

Ozrejmil, že riaditeľ školy deklaroval, že bude akceptovať rozhodnutie obecného zastupiteľstva, 

že je pre neho podstatné, že pozemok dostane k dispozícii a bude sa môcť realizovať prístavba 

školy, nemal žiadne ďalšie požiadavky. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce -  ako už povedal a zhodla sa na tom aj  obecná rada, že obec 

zafinancuje náklady na projektovú dokumentáciu, ako prvý majetkový vklad. Je to dosť vysoká 

čiastka a ide sa do rizika, že dáme do toho finančné prostriedky a projekt sa nebude realizovať.  

Na druhej strane sa neposunieme ďalej, ak nebude vypracovaná PD s rozpočtom. Následne na 

základe toho sa vypracuje spôsob financovania, tzn. išlo by sa do výstavby až keď bude jasné 

z čoho sa to bude financovať. Predpokladá sa, že obec bude stavebníkom aj vlastníkom. Od 1.1. 

sa zásadne mení stavebný zákon a preto chceme ísť do podrobného projektu na realizáciu.  

     Obec v počiatočnom štádiu, na zrealizovanie uvedeného zámeru, vkladá pozemok a do 

rozpočtu na rok 2021 sa zahrnú finančné prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie 

vo výške 13 000 €.  

Diskusia ukončená.  

 

6► a)Vyjadrenie komisárky – JUDr. Zuzana Stavrovská. Úrad komisára pre osoby so 

zdravotným postihnutím, Račianska 153, Bratislava  o výsledku posúdenia podnetu a výzva na 

prijatie opatrení vo veci podnetu pani Evy Harantovej, Raková 71 o vybudovanie prístupovej 

cesty k RD. 

Na základe tohto listu komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navrhuje: 

1/ V termíne do 15 decembra 2020 zvolať zasadanie OZ, predmetom ktorého bude rokovanie 

o možnostiach a spôsobe vyriešenia zabezpečenia prístupu k RD pani Harantovej. 

2. V primeranej dobe po zaobstaraní potrebnej dokumentácie a finančných prostriedkov 

zabezpečiť prístup k RD pani Harantovej. 

        b)Žiadosť – Eva Harantová, Raková 71 o vybudovanie prístupovej cesty do osady Groň. 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia  zo dňa 18.11.2020 

      Komisia berie na vedomie vyjadrenie komisárky -– JUDr. Zuzana Stavrovská. Úrad komisára 

pre osoby so zdravotným postihnutím, Račianska 153, Bratislava  o výsledku posúdenia podnetu 

a výzva na prijatie opatrení vo veci podnetu pani Evy Harantovej, Raková 71 o vybudovanie 

prístupovej cesty k RD. 
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      Komisia konštatuje, že väčšia časť nespevnenej komunikácie vedie parcelami pozemkov, 

ktorých Obec Raková nie je vlastníkom ani podielnikom. Preto nedoporučuje stavebný zásah do 

pozemkov, skôr než budú jasné (vysporiadané) vlastnícke práva na častiach parciel potrebných na 

vybudovanie cesty.  Komunikácia v tejto časti obce tiež nie je zahrnutá v pasporte MK obce. 

V minulosti obec poskytla súčinnosť na riešenie tejto problematiky v rámci možnosti a  zdrojov 

obce. 

Obecná rada dňa 20.10.2020 berie na vedomie: 

a)Vyjadrenie komisárky – JUDr. Zuzana Stavrovská. Úrad komisára pre osoby so zdravotným 

postihnutím, Račianska 153, Bratislava  o výsledku posúdenia podnetu a výzva na prijatie 

opatrení vo veci podnetu pani Evy Harantovej, Raková 71 o vybudovanie prístupovej cesty k RD. 

b)Žiadosť – Eva Harantová, Raková 71 o vybudovanie prístupovej cesty do osady Groň. 

    Zo strany prítomných bol návrh ponúknuť pánovi Turiakovi Jozefovi, Raková 71  možnosť 

umiestnenia v niektorom zariadení sociálnych služieb, kde bude o neho dôstojne postarané 

a takto mu pomôcť. Táto možnosť sa prerokuje na komisii sociálno-zdravotnej pri OZ. 

Návrh  na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1/Vyjadrenie komisárky – JUDr. Zuzana Stavrovská. Úrad komisára pre osoby so zdravotným 

postihnutím, Račianska 153, Bratislava  o výsledku posúdenia podnetu a výzva na prijatie 

opatrení vo veci podnetu pani Evy Harantovej, Raková 71  

2/Žiadosť – Eva Harantová, Raková 71 o vybudovanie prístupovej cesty do osady Groň. 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

7► a) Žiadosť – Kovalíček Rastislav, Raková 1213 o úpravu cesty a spevnenie svahu v k.ú. obce 

Raková, časť Nižná Petrová. 

        b) Žiadosť – Silvia Pupalová, Dr. Martinka 1509/5 Ostrava-Hrabuvka o úpravu cesty 

a spevnenie svahu k RD Raková č. 846. 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia  zo dňa 18.11.2020 

Komisia berie na vedomie žiadosti o úpravu MK Nižná Petrová. Obec ako správca miestnej 

komunikácie nemôže obmedziť jej využívanie pre účely zásobovania stavebným materiálom pri 

výstavbe RD v tejto lokalite. Obec priebežne vykonáva údržbu na miestnych komunikáciách , 

avšak v zmysle priorít a finančných možnosti v náväznosti na rozpočet obce. 

Obecná rada dňa 20.10.2020 berie na vedomie:  

a) Žiadosť – Kovalíček Rastislav, Raková 1213 o úpravu cesty a spevnenie svahu v k.ú. obce 

Raková, časť Nižná Petrová. 

b) Žiadosť – Silvia Pupalová, Dr. Martinka 1509/5 Ostrava-Hrabuvka o úpravu cesty a spevnenie 

svahu k RD Raková č. 846. 
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Návrh  na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1/ Žiadosť – Kovalíček Rastislav, Raková 1213 o úpravu cesty a spevnenie svahu v k.ú. obce 

Raková, časť Nižná Petrová. 

2/ Žiadosť – Silvia Pupalová, Dr. Martinka 1509/5 Ostrava-Hrabuvka o úpravu cesty a spevnenie 

svahu k RD Raková č. 846. 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, 

 Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

8►Žiadosť – Ing. Michal Jendrišák a manž. Martina, Raková U Matuška 1824 o odkúpenie časti 

pozemku E-KN č. 22020/2 o výmere 41 m2. 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia  zo dňa 18.11.2020 

Komisia nedoporučuje odpredaj pozemku s prihliadnutím na obťažnosť zimnej údržby miestnej 

komunikácie v tejto časti obce. 

Stanovisko obecnej rady, zo dňa 20.11.2020    

Obecná rada nedoporučuje odpredaj časti pozemku E-KN č. 22020/2 o výmere 41 m2 

Ing. Michalovi Jendrišákovi a manž. Martine, bytom Raková 1824 s prihliadnutím  

na obťažnosť zimnej údržby MK v tejto miestnej časti. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj časti  pozemku E-KN č. 22020/2 o výmere 41 m2 

Ing. Michalovi Jendrišákovi a manž. Martine, bytom Raková 1824 s prihliadnutím na obťažnosť 

zimnej údržby MK v tejto miestnej časti. 
        

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Jaroslav Petrák,  

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis,  

Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa  JUDr. Miroslav Mariak          1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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9►Žiadosť – Anna Bukovanová, p. Mikovčaková, p. Faťarová, Raková Fojstvo 1102 

o odkúpenie pozemku KN-C 1171/1 časť záhrady pri bytovke o výmere cca 500 m2 s využitím 

pozemku na pestovanie plodín a pre súkromné účely vlastníkov bytov. 

Varianta č. 2: - odkúpenie pozemku v okolí bytovky 1102 o výmere cca 1380 m2 za účelom 

oplotenia vlastného pozemku a zabránenie vniknutia zvery do záhrad. 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia  zo dňa 18.11.2020 

Komisia nedoporučuje odpredaj pozemku pri bytovke 1102, pozemok doporučuje ponechať pre 

budúce využitie, nakoľko sa nachádza v blízkosti školského areálu.  Komisia navrhuje pozemok 

ponúknuť žiadateľom do prenájmu. 

Stanovisko obecnej rady, zo dňa 20.11.2020 

Obecná rada nedoporučuje odpredaj pozemku pri školskej bytovke 1102 na základe žiadosti - 

Anna Bukovanová, p. Mikovčaková, p. Faťarová, Raková Fojstvo 1102, pozemok sa nachádza 

v blízkosti školského areálu a v budúcnosti sa predpokladá jeho využitie. Pozemok doporučuje  

ponúknuť na prenájom. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku pri školskej bytovke 

1102 na základe žiadosti - Anna Bukovanová, p. Mikovčaková, p. Faťarová, Raková Fojstvo 

1102, pozemok sa nachádza v blízkosti školského areálu a v budúcnosti sa predpokladá jeho 

využitie. 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Jaroslav Petrák,  

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis,  

Ing. Miroslav Mareček  

      10 

Proti    -          0         

Zdržal sa  JUDr. Miroslav Mariak,  Marian Šuška          2 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

10► Žiadosť – Mária Kováčiková, Raková 626 o opravu a spevnenie prístupovej cesty, ktorá 

vedie cez osadu Zagroň. 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia  zo dňa 18.11.2020 

       Komisia berie na vedomie žiadosť pani Kováčikovej, Raková 626 a má za to, že práce na 

vybudovaní oplotenia nie sú závislé na stave komunikácie. Obec vykonáva údržbu komunikácii 

v zmysle priorít a finančných možnosti v nadväznosti na rozpočet obce. 

Obecná rada dňa 20.10.2020 

      OR berie na vedomie žiadosť – Mária Kováčiková, Raková 626 o opravu a spevnenie 

prístupovej cesty, ktorá vedie cez osadu Zagroň. 
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Návrh  na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

Žiadosť – Mária Kováčiková, Raková 626 o opravu a spevnenie prístupovej cesty, ktorá vedie 

cez osadu Zagroň. 

 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin 

Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti              0         

Zdržal sa            0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

11►Žiadosť – František Chabreček a manž. Štefánia, Raková 174 o odkúpenie časti pozemku E-

KN 22022/3 o výmere  24 m2. 
 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia  zo dňa 18.11.2020 

Komisia doporučuje za účasti susedného vlastníka RD prejednať možnosť odpredaja pozemku  

a na základe spoločnej dohody ponúknuť na odpredaj predmetný pozemok. 

Stanovisko obecnej rady, zo dňa 20.11.2020 

Obecná rada doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer odpredaja pozemku prejedať 

podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – 

ako prípad osobitého zreteľa v prospech : František Chabreček a Štefánia Chabrečková, obaja 

bytom Raková 174 pozemok:-časť KN-E 22022/3- o celkovej výmere 129 m2, z ktorej bude 

oddelená  použiteľná výmera 24m2 a bude odčlenená  geometrickým plánom, za cenu 15 

€/m2,ktorá je vo vlastníctve obce Raková LV  7401. 

Miroslav Strýček, poslanec OZ – navrhol 30 €/m2, pozemok  nie je zaťažený vecným bremenom 

a je to v centre obce.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – vyzdvihol prácu pána Chabrečka, ktorý reprezentuje našu 

obec  na všetkých výstavách či u nás, alebo v zahraničí, pôsobí u chovateľov a záhradkárov. 

Jedná sa o 24 m2,jedná sa  o malú časť pozemku a preto by  mala byť cena primeraná. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je potrebné zistiť, či cez pozemok nevedie vodovod, ak by 

bolo tomu tak, cena by mala byť nižšia. 

Miroslav Strýček, poslanec OZ – brať do úvahy zhodnotenie pozemku, následne návrh 30 €/m2 

stiahol. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ – navrhuje 20 €/m2 

Diskusia ukončená. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o zámere odpredaja pozemku, avšak je potrebné preveriť trasu 

vodovodu pred odpredajom pozemku. 
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Hlasovanie: 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo najskôr o cene za pozemok, o návrhu poslankyne  

Mgr. Hnidkovej, odpredať pozemok za cenu 20 €/m2. 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková    1 

Za Mgr. Janka Hnidková          1 

Proti    -          0         

Zdržal sa 

 PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký, 

 Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  Jaroslav Petrák,  

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis, 

 Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška  

         11 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
          12 

 

Návrh nebol prijatý. 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie tak ako bol predložený. 

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 : František Chabreček a Štefánia Chabrečková, obaja bytom 023 51 Raková 174  

pozemok:-časť KN-E 22022/3- zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 129m2,z ktorej 

bude oddelená  použiteľná výmera 24m2 a bude odčlenená geometrickým plánom,  

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 §9 a ods. 8 písm.e/  - výnimočný postup,  nakoľko osobitný zreteľ  nekonkretizuje 

a je  to v kompetencii  OZ.  Predmetná časť  pozemku KN-E o výmere 24m2  sa  nachádza  pri pozemkoch 

žiadateľa KN-C 1312/10 a 1312/2, ktoré tvoria záhradu pri RD 174, v k.ú. Raková. Obec túto  časť  

pozemku  nevyužíva. 

        

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  Jaroslav Petrák,  

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin Golis,  

Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa  Mgr. Janka Hnidková          1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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12► Zmena a doplnok č. 5 územného plánu obce Raková 
Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo 

a) ruší uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 19. júna 2020, uzn. č. 7.52/2020  

na predkladanie žiadosti do Zmeny a doplnku č. 5 územného plánu obce Raková 

b) určuje lehotu na predkladanie žiadosti do Zmeny a doplnku č.5 územného plánu  

obce Raková do 31.1.2021. 

 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Martin 

Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 
Rokovanie prerušené prestávkou 17:00 – 17:40 h. 

 

7. Rozpočty Obce Raková a jej organizácii na roky 2021-2023 

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval k bodu, predložil návrh rozpočtov obce a jej 

organizácii na roky 2021-2023. Materiál je prílohou zápisnice. Návrhy prerokovala komisia 

finančná, ktorá odporúča, z dôvodu, že nie sú známe normatívy na rok 2021, aby boli rozpočty 

organizácií RO – príjmová časť schválená podľa ich predloženého návrhu a výdavková časť 

schválená bez valorizácie nasledovne: 
      ZŠ M. Mravca  - celkové výdavky na rok 2021 vo výške  1 250 130€ 

 MŠ Fojstvo - celkové výdavky na rok 2021 vo výške    429 842€ 

 MŠ Korcháň - celkové výdavky na rok 2021 vo výške     155 670€ 

 CVČ Raková - celkové výdavky na rok 2021 vo výške      85 842€ 

   Dotáciu CZŠ na klub ŠKD a dotáciu PO – OKVS odporúča nasledovne: 

  CZŠ J. Palárika – dotácia na ŠKD na rok 2021 vo výške      23 317€ 

  OKVS Raková  dotáciu na rok 2021 vo výške     498 390€ 

 V roku 2021, keď budú známe normatívy na rok 2021, sa rozpočty upravia rozpočtovým 

opatrením. Do rozpočtu na rok 2021 boli zapracované položky, ktoré vyplynuli z rokovania OZ 

a to: Kapitálové výdavky: 70 000 € na vozový park OKVS 

                                          30 000 € na chodníky VK 

                                          13 000 € na PD prístavba základnej školy. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – štátny rozpočet bol schválený iba tento týždeň, položky 

v rozpočte obce sú iba odhadované a zreálniť ich budeme vedieť až rozpočtovým opatrením 

v mesiaci marec 2021. Nechceme ísť do rozpočtového provizória a niektoré vecí je potrebné zo 

strany obce robiť. 
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A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

     1/Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie 

         na rok 2021 nasledovne:   

OBEC RAKOVÁ 2 021 

    € 

PRÍJMY     

Bežné príjmy obce  3 354 427 

Bežné príjmy RO 231 550 

Bežné príjmy spolu 3 585 977 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie 150 000 

Spolu   3 735 977 

VÝDAVKY   

Bežné výdavky obce  1 465 673 

Bežné výdavky RO 1 921 484 

Bežné výdavky spolu 3 387 157 

Kapitálové výdavky 120 552 

Finančné operácie 228 268 

Spolu   3 735 977 

HOSPODÁRENIE 

OBCE 0 

Rozpočtové organizácie 

ZŠ M. Mravca 2 021 

    € 

Bežné príjmy 170 270 

Bežné výdavky  1 250 130 

   
MŠ Fojstvo 2 021 

    € 

Bežné príjmy 35 680 

Bežné výdavky 429 842 

   
MŠ Korcháň 2 021 

    € 

Bežné príjmy 24 100 

Bežné výdavky 155 670 

   
CVČ Raková 2 021 

    € 

Bežné príjmy 1 500 

Bežné výdavky 85 842 

 

Príspevková organizácia 

OKVS Raková 2 021 

    € 

Bežné príjmy 522 800 

Bežné výdavky 522 800 
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HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

       2/ Programový rozpočet Obce Raková na rok 2021 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

C/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

    1/ Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej organizácie  

         na roky 2022-2023 nasledovne: 

OBEC RAKOVÁ 2 022   2 023 

    €   € 

PRÍJMY         

Bežné príjmy obce  3 354 427   3 354 427 

Bežné príjmy RO 231 550   231 550 

Bežné príjmy spolu 3 585 977   3 585 977 

Kapitálové príjmy 0   0 

Finančné operácie 50 000   50 000 

Spolu   3 635 977   3 635 977 

VÝDAVKY       

Bežné výdavky obce  1 465 673   1 465 673 

Bežné výdavky RO 1 921 484   1 921 484 

Bežné výdavky spolu 3 387 157   3 387 157 

Kapitálové výdavky 0   0 

Finančné operácie 228 268   228 268 

Spolu   3 615 425   3 615 425 

HOSPODÁRENIE 

OBCE 20 552   20 552 

26 



   Rozpočtové organizácie 

 

ZŠ M. Mravca 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 170 270   170 270 

Bežné výdavky  1 250 130   1 250 130 

 

MŠ Fojstvo 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 35 680   35 680 

Bežné výdavky 429 842   429 842 

     
MŠ Korcháň 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 24 100   24 100 

Bežné výdavky 155 670   155 670 

     
CVČ Raková 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 1 500   1 500 

Bežné výdavky 85 842   85 842 

 

Príspevková organizácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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OKVS Raková 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 522 800   522 800 

Bežné výdavky 522 0                 522 800 



2/Programový rozpočet Obce Raková na roky 2022 – 2023 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Raková na rok 

2021. 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, Jaroslav Petrák,  

Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, 

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček 

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa  JUDr. Miroslav Mariak          1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

14.Správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácii k 30.9.2020 a Rozpočtové 

opatrenie obce č.2/2020 

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval o plnení rozpočtu obce a jej organizácii 

k 30.9.2020.  Zároveň predložil návrh  Rozpočtového opatrenia obce č. 2/2020. Materiál tvorí 

samostatnú prílohu zápisnice. 

Návrh na uznesenie:Z bodu rôzne vyplynul návrh poslanca JUDr. Mariaka Miroslava,  

do rozpočtu – bežné výdavky, športové a rekreačné služby zahrnúť náklady na výmenu lana 

lyžiarskeho vleku 15 700 €. 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková   1 

Za JUDr. Miroslav Mariak, Miroslav Strýček           2 

Proti 
Jozef Čišecký, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Milan Bukovan, 

Ing. Martin Golis, Ing. Tibor Kajánek 
         5        

Zdržal sa 
 PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Janka Hnidková, Jaroslav Petrák,  

Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,  
         5 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh nebol prijatý. 
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Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

1/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.2/2020 

 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 3 260 409,00 13 290,00 3 273 699,00 

Bežné príjmy RO 257 632,00 34 695,00 292 327,00 

Bežné príjmy spolu 3 518 041,00 47 985,00 3 566 026,00 

Kapitálové príjmy s 39 572,00 -4 452,00 35 120,00 

Finančné operácie 287 771,00 0,00 287 771,00 

SPOLU 3 845 384,00 43 533,00 3 888 917,00 

        

Bežné výdavky 1 553 596,00 23 294,00 1 576 890,00 

Bežné výdavky RO 1 888 714,00 -55 158,00 1 833 556,00 

Bežné výdavky spolu 3 442 310,00 -31 864,00 3 410 446,00 

Kapitálové výdavky 179 408,00 -980,00 178 428,00 

Finančné operácie 221 690,00 0,00 221 690,00 

SPOLU 3 843 408,00 -32 844,00 3 810 564,00 

Hospodárenie obce 1 976,00  78 353,00 

 

ZŠ M. Mravca 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 186 096,00 -15 341,00 170 755,00  

Bežné výdavky spolu 1 224 168,00 -34 805,00 1 189 363,00  

 

Materská škola Fojstvo 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 47 086,00 42 740,00 89 826,00  

Bežné výdavky spolu 439 842,00 -14 353,00 425 489,00  

 

Materská škola 

Korcháň 

Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 22 950,00 7 996,00 30 946,00  

Bežné výdavky spolu 135 562,00 -1 000,00 134 562,00  

 

Centrum voľného času  Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 1 500,00 -700,00 800,00 

Bežné výdavky spolu 89 142,00 -5 000,00 84 142,00 
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HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

 

 

2/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení rozpočtu Obce Raková, RO a 

    PO k 30.9.2020 

 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková, 

 Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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Organizácia pre kultúru 

a verejné služby 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 523 350,00 -10 000,00 513 350,00 

Bežné výdavky spolu 523 350,00 -10 000,00 513 350,00 



3/ Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce konečnými zmenami rozpočtu obce 

k 31.12.2020 podľa skutočného čerpania. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomná: Ing. Margita Kučáková  1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Jozef Čišecký,  

Mgr. Janka Hnidková, Ing. Tibor Kajánek, JUDr. Miroslav Mariak,  

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Mgr. Viera Urbaníková,  

Ing. Martin Golis, Ing. Miroslav Mareček, Marian Šuška 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa   -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 
15. Záver 

      

                            O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.  

                             Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenia číslo: 

 

9.1 – 9.36/2020 

 

uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice. 

 

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

diskusie, poprial zdravie, šťastie, pokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších a verí, že rok 2021 bude 

priaznivý, čo sa týka kultúrneho, spoločenského a športového diania. Rokovanie obecného zastupiteľstva  

v Rakovej o 18:20 h. ukončil.           

 

                                                                 *** 

 

Zápisnicu vyhotovila: Mária Chovancová, zamest. OcÚ 

 

 

 

 

 

Mgr. Janka Čičová                                                                 Mgr. Anton Heglas 

prednostka OcÚ                                                                      starosta obce: 

 

 

 

 

Marian Šuška                                                                          Mgr. Viera Urbaníková 

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 
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O B E C   R A K O V Á 
 

                           U Z N E S E N I A 
 

 

 

 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  
 

zo dňa 11. decembra 2020, uznesenia č. 9.1 – 9.36/2020 

 

 

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

    
A/     B E R I E   N A V E D O M I E 

 

9.1   Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 11.12.2020 

9.2  Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 11.12.2020 

9.3 Správu o poskytovaní sociálnych služieb poskytovaných Obcou Raková k 31.10.2020 

9.4 Informáciu o činnosti škôl a školských zariadení v obci Raková a o ich finančnom 

zabezpečení za školský rok 2019/2020 a zabezpečenie na šk. rok 2020/2021 

9.5  Správu o kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra   za obdobie 1.9.2020 – 30.11.2020 

9.6 Konsolidovanú výročnú správu Obce Raková za rok 2019 

9.7 Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 a ku konsolidovanej     

   výročnej správe za rok 2019 

9.8 Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Raková k navýšeniu úveru od Slovenskej 

sporiteľne, a.s. 

9.9 Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly, prešetrenie podnetu vo veci výstavby 

objektu na Vyšnom konci – MKL s.r.o. Svrčinovec 

9.10  Vyjadrenie komisárky – JUDr. Zuzana Stavrovská. Úrad komisára pre osoby  

    so zdravotným postihnutím, Račianska 153, Bratislava  o výsledku posúdenia podnetu  

    a výzva na prijatie opatrení vo veci podnetu pani Evy Harantovej, Raková 71  

9.11 Žiadosť – Eva Harantová, Raková 71 o vybudovanie prístupovej cesty do osady Groň. 

9.12 Žiadosť – Kovalíček Rastislav, Raková 1213 o úpravu cesty a spevnenie svahu v k.ú. obce  

   Raková, časť Nižná Petrová. 

9.13  Žiadosť – Silvia Pupalová, Dr. Martinka 1509/5 Ostrava-Hrabůvka o úpravu cesty  

   a spevnenie svahu k RD Raková č. 846. 

9.14  Žiadosť  - Mária Kováčiková, Raková 626 o opravu a spevnenie prístupovej cesty, ktorá  

   vedie cez osadu Zagroň. 

 

 

 

 

1 

 



9.15 Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej organizácie  

       na roky 2022-2023 nasledovne: 

 

OBEC RAKOVÁ 2 022   2 023 

    €   € 

PRÍJMY         

Bežné príjmy obce  3 354 427   3 354 427 

Bežné príjmy RO 231 550   231 550 

Bežné príjmy spolu 3 585 977   3 585 977 

Kapitálové príjmy 0   0 

Finančné operácie 50 000   50 000 

Spolu   3 635 977   3 635 977 

VÝDAVKY       

Bežné výdavky obce  1 465 673   1 465 673 

Bežné výdavky RO 1 921 484   1 921 484 

Bežné výdavky spolu 3 387 157   3 387 157 

Kapitálové výdavky 0   0 

Finančné operácie 228 268   228 268 

Spolu   3 615 425   3 615 425 

HOSPODÁRENIE 

OBCE 20 552   20 552 

   Rozpočtové organizácie 

ZŠ M. Mravca 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 170 270   170 270 

Bežné výdavky  1 250 130   1 250 130 

 

MŠ Fojstvo 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 35 680   35 680 

Bežné výdavky 429 842   429 842 

     
MŠ Korcháň 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 24 100   24 100 

Bežné výdavky 155 670   155 670 

     
CVČ Raková 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 1 500   1 500 

Bežné výdavky 85 842   85 842 

     Príspevková organizácia 

OKVS Raková 2 022   2 023 

    €   € 

Bežné príjmy 522 800   522 800 

Bežné výdavky 522 800   522 800 
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9.16 Programový rozpočet Obce Raková na roky 2022 – 2023 

9.17 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Raková na rok 2021 

9.18  Správu  o plnení rozpočtu Obce Raková, RO a PO k 30.9.2020 

 

 

B/  S C H V A Ľ U J E 

  

9.19 Do funkcie hlavného  kontrolóra obce Raková pána Františka Kullu 

bytom Raková č. 922 s účinnosťou od 7.1.2021 

9.20 Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2021 

9.21 Pridelenie dotácii na rok 2021 nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.22 Zástupcov za zriaďovateľa do rady školy nasledovne: 

a)Základná škola M. Mravca, Raková 950 

   p. Golis Jozef, Mgr. Marta Hanuliaková, Mgr. Milan Bukovan, Mgr. Jana Hnidková 

b)MŠ Fojstvo, Raková 1253 

   JUDr. Miroslav Mariak, Bc. Daniela Olešňaníková 

c)MŠ Korcháň, Raková 1070 

   Mgr. Viera Urbaníkokvá  

d)CVČ Raková 140 

   Marian Šuška 
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P.Č Žiadateľ o dotáciu 

Návrh dotácie na rok 2021 

V EUR 

1 Futbalový klub Polom Raková 15000 

2 Jednota dôchodcov na Slovensku okresná organizácia Čadca 750 

3 Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Raková 800 

4 Slovenský zväz chovateľov ZO Raková 600 

5 CK BIKING Raková 1000 

6 Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková  1000 

7 Turistický klub Polom Raková (činnosť 500 

    8 Turistický klub Polom Raková 1500 

9 Dobrovoľný hasičský zbor Raková 1500 

 SPOLU 22 650 



9.23 Podľa §9 ods.2 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov uzatvorenie zmluvy medzi Obcou Raková a SeVaK, a.s. Žilina o zriadení 

vecného bremena  na časti pozemku parciel: 

-  vedených na liste vlastníctva č. 7401 v k.ú. Raková , a to: 

KN-E 22146 – zastavané plochy  a nádvorie o výmere 690 m2 ,  

KN-E 22152/1 – zastavané plochy  a nádvorie o výmere 42364 m2 .  

Skutočný rozsah vecného bremena je  vymedzený geometrickým plánom  

č. 46765239-143/2020 zo dňa 9.11.2020. 

Vecné bremeno zriaďujú Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina  bezodplatne. 

Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka 

pozemkov strpieť vodovodné potrubie s pásmom ochrany vybudované v rámci stavby: 

„Rozšírenie siete verejného vodovodu Raková U Vrobľa“. 

9.24 Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Rakovej na rok 2021 

9.25 a)Plán činnosti komisie školstva, kultúry a športu na rok 2021 

b)Plán činnosti komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia  

    na rok 2021 

c) Plán činnosti komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku na rok 2021 

d) Plán činnosti sociálno-zdravotnej komisie na rok 2021 

9.26 Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

9.27  Prijatie úveru, návratných zdrojov financovania, vo výške 100.000,-- EUR  

        od Slovenskej sporiteľne, a.s. za účelom financovania investičných akcií: 

- Chodníky II/487  Raková - Vyšný koniec 

- Strojno-technické vybavenie OKVS Raková 

9.28 Zámer odpredaja  pozemku podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb.  

       O majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitného zreteľa: 

      v prospech : František Chabreček a Štefánia Chabrečková, obaja bytom Raková 174  

pozemok:-časť KN-E 22022/3- zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere    

129m2,z ktorej bude oddelená  použiteľná výmera 24m2 a bude odčlenená  

geometrickým plánom, 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 §9 a ods. 8 písm.e/  - výnimočný postup,  nakoľko osobitný zreteľ   

nekonkretizuje  a je  to v kompetencii  OZ.  Predmetná časť  pozemku KN-E o výmere 24m2  

sa  nachádza  pri pozemkoch žiadateľa KN-C 1312/10 a 1312/2, ktoré tvoria záhradu pri RD 174,  

v k.ú. Raková. Obec túto  časť pozemku  nevyužíva. 

 

         Hlasovanie:                  Za:                          Proti:                        Zdržal sa:    

         Prítomní:   12                      11                          0                                       1            
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9.29 Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie  

na rok 2021 nasledovne: 

OBEC RAKOVÁ 2 021 

    € 

PRÍJMY     

Bežné príjmy obce  3 354 427 

Bežné príjmy RO 231 550 

Bežné príjmy spolu 3 585 977 

Kapitálové príjmy 0 

Finančné operácie 150 000 

Spolu   3 735 977 

VÝDAVKY   

Bežné výdavky obce  1 465 673 

Bežné výdavky RO 1 921 484 

Bežné výdavky spolu 3 387 157 

Kapitálové výdavky 120 552 

Finančné operácie 228 268 

Spolu   3 735 977 

HOSPODÁRENIE 

OBCE 0 

 

Rozpočtové organizácie 

ZŠ M. Mravca 2 021 

    € 

Bežné príjmy 170 270 

Bežné výdavky  1 250 130 

   
MŠ Fojstvo 2 021 

    € 

Bežné príjmy 35 680 

Bežné výdavky 429 842 

   
MŠ Korcháň 2 021 

    € 

Bežné príjmy 24 100 

Bežné výdavky 155 670 

   
CVČ Raková 2 021 

    € 

Bežné príjmy 1 500 

Bežné výdavky 85 842 

 

Príspevková organizácia 

OKVS Raková 2 021 

    € 

Bežné príjmy 522 800 

Bežné výdavky 522 800 
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9.30 Programový rozpočet Obce Raková na rok 2021 

9.31 Rozpočtové opatrenie č.2/2020 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 3 260 409,00 13 290,00 3 273 699,00 

Bežné príjmy RO 257 632,00 34 695,00 292 327,00 

Bežné príjmy spolu 3 518 041,00 47 985,00 3 566 026,00 

Kapitálové príjmy s 39 572,00 -4 452,00 35 120,00 

Finančné operácie 287 771,00 0,00 287 771,00 

SPOLU 3 845 384,00 43 533,00 3 888 917,00 

        

Bežné výdavky 1 553 596,00 23 294,00 1 576 890,00 

Bežné výdavky RO 1 888 714,00 -55 158,00 1 833 556,00 

Bežné výdavky spolu 3 442 310,00 -31 864,00 3 410 446,00 

Kapitálové výdavky 179 408,00 -980,00 178 428,00 

Finančné operácie 221 690,00 0,00 221 690,00 

SPOLU 3 843 408,00 -32 844,00 3 810 564,00 

Hospodárenie obce 1 976,00  78 353,00 

 

ZŠ M. Mravca 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 186 096,00 -15 341,00 170 755,00  

Bežné výdavky spolu 1 224 168,00 -34 805,00 1 189 363,00  

 

Materská škola Fojstvo 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 47 086,00 42 740,00 89 826,00  

Bežné výdavky spolu 439 842,00 -14 353,00 425 489,00  

 

Materská škola 

Korcháň 

Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 22 950,00 7 996,00 30 946,00  

Bežné výdavky spolu 135 562,00 -1 000,00 134 562,00  

 

Centrum voľného času  Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 1 500,00 -700,00 800,00 

Bežné výdavky spolu 89 142,00 -5 000,00 84 142,00 
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C/  P O V E R U J E 

 

9.32 Starostu obce konečnými zmenami rozpočtu obce k 31.12.2020 podľa skutočného 

čerpania 

D/  R U Š Í 

 

9.33 Uznesenie obecného zastupiteľstva zo dňa 19. júna 2020, uznesenie č. 7.52/2020 

 na predkladanie žiadosti do Zmeny a doplnku č. 5 územného plánu obce Raková. 

 

E/  U R Č U J E 

 

9.34 . Lehotu na predkladanie žiadosti do Zmeny a doplnku č. 5 územného plánu obce  

  Raková do 31.1.2021. 

F/  N E S C H V A Ľ U J E 

 

9.35 Odpredaj časti  pozemku E-KN č. 22020/2 o výmere 41 m2 Ing. Michalovi 

Jendrišákovi a manž. Martine, bytom Raková 1824 s prihliadnutím na obťažnosť 

zimnej údržby MK v tejto miestnej časti. 

9.36    Odpredaj pozemku pri školskej bytovke 1102 na základe žiadosti - Anna Bukovanová,   

   p. Mikovčaková, p. Faťarová, Raková Fojstvo 1102, pozemok sa nachádza v blízkosti  

   školského areálu a v budúcnosti sa predpokladá jeho využitie. 

 

x.x.x. 

 

 

 

 

 
                                                                          Mgr. Anton Heglas   

                                                                                       starosta obce: 
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Organizácia pre 

kultúru a verejné 

služby 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 523 350,00 -10 000,00 513 350,00 

Bežné výdavky spolu 523 350,00 -10 000,00 513 350,00 



 


