
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 11/2021                                                                                                                 V Rakovej, dňa 18.6.2021 

Z Á P I S N I C A 

 
 
napísaná v priebehu  zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 18.6.2021 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 

                                                                      Ing. Martin Golis 

Mgr. Jana Hnidková 

Ing. Tibor Kajánek 

Ing. Ing. Margita Kučáková    

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Jaroslav Petrák 

Miroslav Strýček 

Marian Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková    

Ospravedlnení poslanci:                                Jozef Čišecký 

         

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. Ing. Tibor Kajánek                                                                         2. Ing. Martin Golis 

 

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

 obecného  zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

3. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2021 

4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

6. Rôzne 

7. Záverečný účet Obce Raková za rok 2020 

8. Správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácií k 31.3.2021 a Rozpočtové    

 opatrenie obce č. 2/2021 

9. 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, z dôvodu neprítomnosti starostu Mgr. Antona Heglasa, zástupca  Mgr. Milan 

Bukovan. 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: Katarína Zbořilová, zamest. OcÚ 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ 

                                                               2/  Ing. Martin Golis, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:             1/ JUDr. Miroslav Mariak, poslanec  OZ 

                                                      2/  Miroslav Strýček, poslanec OZ 

 

Pracovné predsedníctvo:               1/  Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu 

                                                      2/  Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ 

 

Hlasovanie: Návrh overovateľov zápisnice 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký,  PharmDr. Patrik Bukovan, Ing. Miroslav Mareček  3 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

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

Kučáková, Ing. Martin Golis, Marian Šuška 

Ing. Tibor Kajánek,  

      10 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       10 

 

Návrh bol prijatý. 

          
Hlasovanie: Voľba návrhovej komisie 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký,  PharmDr. Patrik Bukovan, Ing. Miroslav Mareček  3 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

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

Kučáková, Ing. Martin Golis, Marian Šuška 

Ing. Tibor Kajánek,  

      10 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       10 

 

Návrh bol prijatý. 
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1. Schválenie programu  obecného zastupiteľstva 

    

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

pozvánky. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký,  PharmDr. Patrik Bukovan, Ing. Miroslav Mareček  3 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

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

Kučáková, Ing. Martin Golis, Marian Šuška 

Ing. Tibor Kajánek,  

      10 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       10 

 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení uznesení 

obecného zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách 

    Mgr. Milan Bukovan udelil slovo prednostke OcÚ, Mgr. Janke Čičovej, ktorá informovala 

k bodu. Obecná rada zasadala 1 krát, v mesiaci máj a materiál, ktorý bol prerokovaný na 

obecnej rade je predložený na rokovanie obecnému zastupiteľstvu. Okrem bežných činnosti 

hlavnými aktivitami obce v uplynulom období boli tieto činnosti: 

► Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (1.6.2020 - 12.2.2021).  

- samosčítanie obyvateľov od 15.februára 2021 do 31. marca 2021. 

93,87 % obyvateľov využilo možnosť elektronického sčítania.  

- Asistované sčítanie občanov, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej 

osoby, prebiehalo do 13.júna. Celkom za obec bolo k 13.6.2021  sčítaných 5 605 

obyvateľov, t.j. 97,36 %. 

► Zmena a doplnok č.5 územného plánu – zverejnenie 20.4.2021 na pripomienkovanie  

    (30 dní). 

► Príprava 53. ročníka Palárikova Raková – termín 7. – 10. septembra 2021, otvorenie PR 

9.9.2021 vo štvrtok v Obci Raková. 

    Mgr. Milan Bukovan informoval v rámci  stavieb oboznámil, že obec realizuje výstavbu 

chodníkov na Vyšnom konci a druhý úsek chodníkov na Fojstve vo vlastnej réžii cez OKVS. 

V miestnej časti Fojstvo sa čaká na pripojenie občanov na kanalizačné prípojky. Chodníky na 

Vyšnom konci – je vybudovaný oporný múr, avšak prebiehajú práce na oblúkovom moste a je 

potrebné toto zosúladiť po jeho dokončení. Práce sú podmienené povolením na čiastočnú 

uzávierku cesty. 

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – práce na oblúkovom moste prebiehajú, avšak na základe 

diagnostiky mosta sa nepredpokladá ukončenie prác v termíne. 

Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ -  v prípade, že sa nemôže realizovať táto časť chodníkov na 

VK, mohlo by sa začať chodníkmi – časť vyššie od AVC. 

Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu – ako už povedal  je to podmienené povolením na 

čiastočnú uzáveru cesty. 

Miroslav Strýček, poslanec OZ –dotazoval sa ohľadom projektovania chodníka U Sihelníka 

a taktiež časť od nákupného strediska Jednota smerom k stavebninám, či sa niečo riešilo. 
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Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu  - v rozpočte obce sú vyčlenené finančné prostriedky 

na realizáciu PD na Nižnom konci. Čo sa týka druhej časti – chodník U Turiaka, neboli 

vyčlenené FP, ale vyjadril názor, že by bolo dobré to riešiť v rámci jedného balíka  a zahrnúť 

aj túto časť.  

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – v rozpočte je všeobecne zahrnuté prostriedky na PD 

chodníky, avšak nemá predstavu aká čiastka je potrebná na PD chodníky na NK a aká čiastka 

od Jednoty smerom k stavebninám. Vyslovil názor, že nie je potrebné meniť rozpočtové 

opatrenie, je tam položka, ktorá by mohla zahrnúť tieto dve veci. Ak by sa jednalo o vyššiu 

čiastku upraví sa v ďalšom rozpočtovom opatrení podľa skutočných nákladov na PD. 

Z diskusie vyšiel návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ doplniť do projektovej dokumentácie – chodníky, položka 

716* projektovú dokumentáciu na zhotovenie chodníka v miestnej časti U Turiaka (časť 

COOP Jednota po Kamenárstvo Comorek) 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký,  Ing. Miroslav Mareček  2 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

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

Kučáková, Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek,  

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       11 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – v rámci tohto bodu naniesol tému hrobových miest, ktorých 

je čím ďalej menej. Naniesol názor ľudí, aby sa na miestnom cintoríne nepochovávali ľudia, 

ktorí nemajú trvalé bydlisko v obci, neodvádzajú dane a nepodieľajú sa na rozvoji obce. 

Napadlo ho vytvoriť nejaké diferencované platenie hrobových miest. Ľudia, kt. tu majú trvalý 

pobyt, odvádzajú dane, podieľajú sa istým spôsobom na rozvoji obce týchto zvýhodniť. 

Nemyslí si, že ľudí, ktorí majú nejaký vzťah k obci, bez trvalého bydliska by sme mali 

zamietať, ale cenovo ohodnotiť tak, aby obec nejakým spôsobom nedoplácala. Navrhol overiť 

do akej miery sú informácie pravdivé a koľko ľudí s iným trvalým bydliskom je pochovaných 

na miestnom cintoríne za posledné tri roky a následne pripraviť návrh VZN o hrobových 

miestach v nadväznosti na diferencované platenie týchto hrobových miest s prihliadnutím  na 

trvalé bydlisko.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ  - malo by sa týkať iba osôb, ktoré nemajú žiadnu 

spojitosť s obcou. Je dobré otvoriť VZN, ale nie tou cestou, ak ľudia tu nemajú trvalý pobyt, 

príklad umelca, ktorý reprezentuje po celom slovensku a má záujem sa pochovať v obci 

a pod. 

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – zaujíma ho skôr kapacita hrobových miest, je to možno 

otázka ešte cca 5 rokov. 

Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS –počet hrobových miest na novom cintoríne vzrástol 

v posledných rokoch. 
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Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu  - navrhoval najskôr urobiť štatistiku o počte 

pochovaných s iným trvalým pobytom a na základe tohto otvoriť VZN. Štatistika môže 

ukázať nakoniec to, že pochovaných s iným trvalým pobytom je tak málo, že to nemá výrazný 

vplyv na rozpočet obce a poplatky hrobové miesta. Pokiaľ by sa jednalo o vyššie číslo, 

následne otvoriť VZN o hrobových miestach. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ  - súhlasí najskôr otvoriť tému, a na základe 

štatistických údajov sa rozhodnúť či budeme aktualizovať VZN. 

Miroslav Strýček, poslanec OZ  - zistiť, či môžeme obmedziť v tomto ľudí a najskôr predložiť 

štatistiku o počte pochovaných. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie  poslanca Ing. Martina Golisa. 

Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ aktualizovať VZN o hrobových miestach s cieľom 

diferencovať platby za hrobové miesto podľa trvalého pobytu a predložiť štatistiku o počte 

pochovaných s trvalým pobytom mimo obce Raková za posledné 3 roky.  

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis, Marian Šuška, Ing. Tibor Kajánek         4 

Proti 

JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, Miroslav Strýček,  

Ing. Margita Kučáková, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Miroslav Mareček  

         6        

Zdržal sa    Mgr. Milan Bukovan, Mgr. Viera Urbaníková          2 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh nebol prijatý. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ pripraviť podklady pre aktualizáciu VZN o hrobových 

miestach s cieľom diferencovať platby za hrobové miesto podľa trvalého pobytu a predložiť 

štatistiku o počte pochovaných s trvalým pobytom mimo obce Raková za posledné 3 roky. 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký,    1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Jana Hnidková, 

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

Kučáková, Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček  

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa    JUDr. Miroslav Mariak          1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       11 

 

Návrh bol prijatý. 
 

Miroslav Strýček, poslanec OZ – navrhol baviť sa o odkúpení pozemkov v časti, kde je plánované 

rozšírenie cintorína. 

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – v územnom pláne je zahrnutá zóna rozšírenia 

cintorína. 
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Plnenie uznesení OZ – Mgr. Čičová Janka, prednostka OcÚ 

V rámci plnenia oboznámila, že na poslednom zasadaní OZ v mesiaci marec neboli prijaté 

v ukladacej časti úlohy na plnenie. Správa o plnení obsahuje úlohy trvané z roku2015 a 2016 

týkajúce sa riaditeľov škôl pôsobiacich v obci a taktiež úloha z roku 2016 riadiť sa 

urbanisticko-architektonickým rozvojom dotknutého územia obce podľa schválených 

dokumentov, táto sa priebežne plní. 

Materiál k tomuto bodu tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

Hlasovanie  o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1/ Správu  o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 18.6.2021 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

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

Kučáková, Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček  

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

2/ Informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 18.6.2021 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

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

Kučáková, Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček  

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

3. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2021 

 

        Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS predložil návrh plánu opráv a údržby MK v roku 

2021. Plán opráv a údržby bol vypracovaný po vykonaní obhliadky stavu komunikácii 

a s prihliadnutím na finančné možnosti obce. Správa tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

Bavilo sa o cintoríne, je potrebné dobudovať chodníky na miestnom cintoríne. Čo sa týka 

poplatkov, tento nie je ani 5 € ročne a aj keď je navyšovanie nepopulárne, bolo by dobre 

prehodnotiť tento poplatok za hrobové miesto. 
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Mgr. Jana Hnidkova, posl. OZ – mala otázku na riaditeľa OKVS, cesta Pod Bukovinou 

smerom do Krištofa – obnoviť priekopu okolo cesty. 

Ďalej naniesla požiadavku obyvateľov U Blažička na opravu cesty. 

Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS –cesta na Bukovinu – okolo nej tečie voda, priekopa 

nie je osadená žliabmi, túto časť čiastočne urobili je potrebné do ešte dorobiť. Cesta 

U Blažička sa v minulosti riešila, avšak táto sa nachádza v intraviláne Obce Staškov a Obec 

Raková nemôže investovať do cesty finančné prostriedky. Realizovala sa oprava z ich strany, 

len v súčasnosti sa v danej lokalite rozrastá výstavba RD. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – bol zaslaný poslancom OZ list občanov U Blažička, 

ktorý prečítal. Navrhol otvoriť rokovanie s Obcou Staškov a hľadať spoločné riešenie na 

úpravu miestnej komunikácie.  

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ- informoval, že Obec Staškov v tejto časti odsúhlasila zámer 

investície a kým bude prebiehať výstavba v tejto časti nebudú investovať. 

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – smerom k prednostke OcÚ uviedol, aby sa vyhotovila 

zápisnica zo spoločného stretnutia a informovať následne OZ. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie poslanca JUDr. Miroslava Mariaka 

Obecné zastupiteľstvo ukladá OcÚ  zvolať rokovanie s Obcou Staškov a nájsť riešenie na 

úpravu komunikácie v miestnej časti U Blažička. 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký, Mgr. Viera Urbaníková  2 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, Ing. Martin 

Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček  

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       11 

 

Návrh bol prijatý. 

 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – požiadal, aby Obec Raková vyzvala uhoľne sklady 

TODAKO, aby polievali cestu a zabránili šíreniu prachu, prípadne prispeli hasičom, ktorí by 

túto činnosť vykonávali. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
1/ Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2021 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký, Mgr. Viera Urbaníková, Miroslav Strýček  3 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Ing. Margita Kučáková, Ing. Martin Golis, Marian 

Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček  

      10 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       10 

 

Návrh bol prijatý. 
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4. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021 

 

     František Kulla, hlavný kontrolór predložil plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 

2021, ktorý bol zverejnený dňa 2.6.2021 (15 dní pred rokovaním OZ) na úradnej tabuli a na 

webovom sídle obce. Návrh plánu tvorí samostatnú prílohu zápisnice.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhuje vnútornú dvojitú kontrolu v rámci 

stavebného úradu, zaviesť systém dvojitej kontroly – prednostka OcÚ, vedúci stavebného 

úradu, starosta.  

 

Zo strany prítomných nebol návrh na doplnenie a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na 

uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 

2021 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký, Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček  3 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Ing. Martin Golis, Marian Šuška,  

PharmDr. Patrik Bukovan, Miroslav Strýček, Ing. Tibor Kajánek 

        9 

Proti  Ing. Margita Kučáková          1        

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       10 

 

Návrh bol prijatý. 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra   

     Správu predložil František Kulla, hlavný kontrolór. Kontrolnú činnosť,  za obdobie od 

16.03.2021 do 31.05.2021 , vykonával na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 

schválený uznesením. č. 9.26/2020 zo dňa 11.12.2020 a v súlade s ustanoveniami § 18 f 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Správa tvorí 

samostatnú prílohu zápisnice. 

Pripomienku zo strany prítomných neboli. 

 

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

hlavného kontrolóra za obdobie 16.3.2021 – 31.5.2021 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková  3 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková,  

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek,  

      10 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       10 

 

Návrh bol prijatý. 
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6.  Rôzne 

 

1► Návrh na zvolenie prísediacich na súde na funkčné obdobie 2022 až 2025  

Dňa 31.12.2021 končí funkčné obdobie prísediacich, ktorí boli do tejto funkcie 

zvolení Obecným zastupiteľstvom v Rakovej dňa 16.6.2017 uznesením č. 16.32/2017.  Je 

potrebné zvoliť 5 prísediacich na funkčné obdobie rokov 2022 až 2025. V zmysle 

ustanovenia § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhujeme 

nasledovných kandidátov k voľbe prísediacich:  
1) Mgr. Renáta Golisová, trvale bytom Raková  

2) Mgr. Janka Hnidková, trvale bytom Raková  

3) Mgr. Mária Vraželová, trvale bytom Raková  

4) Mgr. Mária Bzdilíková, trvale bytom Raková  

5) Ing. Adriana Kyzeková, trvale bytom Raková  

Štyria navrhovaní kandidáti už vykonávali funkciu prísediaceho, 1 kandidát bol nový 

doplnený. Všetci navrhovaní kandidáti spĺňajú zákonom stanovené predpoklady na voľbu 

prísediaceho v zmysle ustanovenia § 139 Zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j.: 
a) v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 

c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať, 

d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

e) súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu (zvoleniu za prísediaceho Okresného súdu Čadca) 

K návrhu je pripojené vyjadrenie predsedníčky Okresného súdu Čadca zo dňa 30.4.2021, 

ktorá súhlasí s predloženým návrhom kandidátov Obce Raková. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo volí prísediacich na súde na funkčné obdobie v rokoch 2022 až 2025: 
1/Mgr. Renáta Golisová, trvale bytom Raková  

2/Mgr. Janka Hnidková, trvale bytom Raková  

3/Mgr. Mária Vraželová, trvale bytom Raková  

4/Mgr. Mária Bzdilíková, trvale bytom Raková  

5/Ing. Adriana Kyzeková, trvale bytom Raková  

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

2►Žiadosť – o odkúpenie pozemku CKN 2221/5- zastavaná plocha o výmere 78 m2  .   

Uznesením OZ č. 25.22/2018 ,  zo dňa 10.8.2018 bol schválený odpredaj pozemku, avšak 

nedošlo k zápisu zavkladovaním do katastra nehnuteľnosti. Je potrebné opätovne prijať 

uznesenie k odpredaju pozemku. 
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Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť odpredaj pozemku  

C-KN 2222/5 – zastavaná plocha o výmere 78 m2 , kt. je totožný  s časťou parcele E-KN 

22019/3 zapísaný na LV 7401, za cenu 10 €/m2.Podmienka: žiadateľ zabezpečí prístup na 

priľahlé pozemky CKN 2221/2  a 2221/1, právo prechodu a zápis vecného bremena na 

odpredávanú časť pozemku.  

Pozn.: cena 10€/m2 s prihliadnutím na vecné bremeno. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

pozemok  C-KN 2222/5 – zastavaná plocha o výmere 78 m2 , kt. je totožný   

s časťou parcele E-KN 22019/3 zapísaný na LV 7401, za cenu 10 €/m2.  

podmienka: žiadateľ zabezpečí prístup na priľahlé pozemky CKN 2221/2  a 2221/1,  

právo prechodu a zápis vecného bremena na odpredávanú časť pozemku.  

Odôvodnenie: 
Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá 

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

a je to v kompetencii OZ. Pozemok bude využívaný ako odstavná plocha.  Obec pozemok nevyužíva. 

 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa    Jaroslav Petrák          1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

3► Odkúpenie časti pozemku z CKN 1844 v prospech obce. 

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8.20/2016, zo dňa 11.3.2016 schválilo odkúpenie časti 

pozemku CKN 1844 na zaasfaltovanie chodníka. Za odkúpenie pozemku obec zaplatila 

v roku 2016 predávajúcim sumu 440 €.  

Nakoľko nedošlo k zápisu zavkladovaním do katastra nehnuteľnosti je potrebné opätovne túto 

časť schváliť uznesením.  

Pozn.: K zápisu nedošlo z titulu, že vlastníčka nezrušila na LV v časti ťarcha – vecné 

bremeno právo prechodu cez parcelu KN 1844 k parcele KN 1830. Vysporiadanie prebehne 

súčasne s kúpno-predajnou zmluvou.  
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie časti pozemku parcela CKN 1844/3 o výmere 44 

m2 za sumu 10 €/m2, ktorá bola vyplatená v roku 2016 v prospech obce. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

4► Žiadosť o odkúpenie pozemku od AVC Raková a.s. v prospech Obce Raková, pozemok 

parcela KN-C 2258/17 o výmere 791 m2 – zastavaná plocha a nádvorie. Pozemok je 

umiestnený pod miestnou komunikáciou. AVC Raková súhlasí s odpredajom pozemku v cene 

24 000 € bez DPH. Na pozemku je vecné bremeno v prospech: Veselka s.r.o., Korňa. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.5.2021 

 Komisia nedoporučuje odkúpenie pozemku KN-C 2258/17 o výmere 791 m2 – zastavaná 

plocha a nádvorie. Navrhuje právne preveriť možnosti a dôsledky využívania danej parcely - 

teda miestnej komunikácie ako stavby v majetku obce na pozemku iného vlastníka. 

Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 13.5.2021 

Komisia neodporúča odkúpenie pozemku KN-C 2258/17 o výmere 791 m2 – zastavaná 

plocha a nádvorie.  

Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada neodporúča odkúpenie pozemku KN-C 2258/17 o výmere 791 m2 – zastavaná 

plocha a nádvorie od AVC Raková a.s. v prospech Obce Raková.   

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odkúpenie pozemku KN-C 2258/17 o výmere 791 m2 – 

zastavaná plocha a nádvorie od AVC Raková a.s. v prospech Obce Raková.   
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček,  

Ing. Margita Kučáková, Ing. Martin Golis, Marian Šuška,  

PharmDr. Patrik Bukovan,Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, 

Mgr. Viera Urbaníková 

      10 

Proti    -          0         

Zdržal sa    Mgr.Jana Hnidková, JUDr. Miroslav Mariak          2 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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5► Žiadosť  o odkúpenie pozemku parcela KN-C 9574/84 o výmere 232 m2.  

 Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.5.2021 

    Komisia doporučuje odpredaj pozemku KN-C 9574/84 o výmere 232 m2 s podmienkou 

preverenia vecného bremena na stavbu kanalizácie za cenu 20 €/m2. Zároveň navrhuje 

ponúknuť na odkúpenie aj ďalší susedný  pozemok parcela KN-C9574/81 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer odpredaja pozemku KN-C 

9574/84 o výmere 232 m2 s podmienkou preverenia vecného bremena na stavbu kanalizácie. 

Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu – navrhuje znížiť cenu za m2 na 15 € z dôvodu 

vecného bremena. 

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: 

•pozemok  KN-C  9574/84 – trvalý trávny porast o výmere 232m2 , v k.ú. Raková 

za cenu 15 €/m2, ktorý je vo vlastníctve obce Raková, zapísaný na  LV  1835. 

podmienka: zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každodobého vlastníka 

parcela KNC č. 9574/84 strpieť umiestnenie verejnej splaškovej kanalizácie a umožniť vstup 

za účelom kontroly, údržby, opravy, úpravy, výmeny alebo rekonštrukcie kanalizačnej šachty 

a prípojok, alebo ich v akejkoľvek časti. 
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.  Predmetný  pozemok KN-C 9574/84  sa  nachádza   

pri pozemkoch žiadateľa,  tvorí záhradu pri  RD  v k.ú. Raková. Uvedený pozemok je pre obec  

nevyužiteľný. 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

6► Žiadosť  o odkúpenie obecného pozemku  KN E-22131 o výmere 18 m2. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.5.2021 

     Komisia nedoporučuje odpredaj pozemku KN E-22131 o výmere 18 m2. Komisia pri 

svojom rozhodnutí zohľadnila miestne pomery, s prihliadnutím na údržbu a odvodnenie 

miestnej komunikácie. 
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Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada nedoporučuje odpredaj pozemku KN E-22131 o výmere 18 m2 . 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku KN E-22131 o výmere 18 m2  
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      10 

Proti    -          0         

Zdržal sa Marian Šuška, Mgr.Jana Hnidková           2 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

7► Žiadosť  o neodvolateľný súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti z dôvodu ťahania 

elektrickej prípojky na svoj pozemok popri obecnej ceste – pozemok obce KN-C 2114 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.5.2021 

Komisia doporučuje žiadosti vyhovieť.    

Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada doporučuje žiadosti vyhovieť.   

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe žiadosti  

„Neodvolateľný súhlas vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti k uzatvoreniu Zmluvy 

o pripojení k distribučnej sústave, Zmluvy o prístupe do sústavy, distribúcii a dodávke 

elektriny, s vybudovaním a pripojením odberného elektrického zariadenia alebo 

elektroenergetického zariadenia“ z dôvodu ťahania elektrickej prípojky na pozemok KNC-

2158 a 2159 popri obecnej ceste pozemok KN-C 2114, totožná s EKN 22126/2, ktorá je 

zapísaná na LV 7401 Obce Raková. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

Rokovanie prerušené prestávkou 15:40 – 16:00 h. 
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8► Žiadosť  - ZŠ M.Mravca, Raková 950 o úpravu povrchu bežeckej dráhy pri základnej 

škole.  

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.5.2021 

         Komisia doporučuje neriešiť len úpravu povrchu bežeckej dráhy, či opravu povrchu 

hracej plochy, ale komplexne revitalizovať celú túto časť areálu školy, ktorú využívajú deti 

v rámci školského klubu a iných školských aj mimoškolských aktivít. 

Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 13.5.2021 

Komisia odporúča revitalizovať multifunkčné ihrisko  a pripraviť návrh na úpravu povrchu 

bežeckej dráhy a okolia. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

OR berie na vedomie žiadosť - ZŠ M.Mravca, Raková 950 o úpravu povrchu bežeckej dráhy 

pri základnej škole. 

Pozn.: v návrhu rozpočtového opatrenia č. 2  je zahrnutá výška 20 000 €.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť - ZŠ M.Mravca, Raková 950 o úpravu 

povrchu bežeckej dráhy pri základnej škole. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

9► Lyžiarsky vlek Korcháň. Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS  oboznámil s technickým 

zabezpečením prevádzky lyžiarskeho vleku na Korcháni a  s  vyčíslením nákladov na 

prevádzku vleku bez mzdových nákladov. Pre obec je prevádzka lyžiarskeho vleku 

zaťažujúca, obnáša to ďalšie náležitosti spojené s jeho prevádzkovaním. Je na zváženie 

obecného zastupiteľstva jeho ďalšie prevádzkovanie.     

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.5.2021 

Komisia po preštudovaní predložených dokladov a zhodnotení využiteľnosti areálu 

nedoporučuje ďalšiu investíciu ani prevádzkovanie lyžiarskeho vleku. Navrhuje tento 

ponúknuť na prevádzkovanie iným záujemcom. 

Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 13.5.2021 

Komisia neodporúča ďalšie investície do lyžiarskeho vleku a navrhuje ponúknuť lyžiarsky 

vlek na odpredaj najskôr vlastníkom pozemkov a potom ostatným záujemcom. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada nedoporučuje ďalšie prevádzkovanie lyžiarskeho vleku a navrhuje ponúknuť ho 

na prevádzkovanie iným záujemcom. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ – navrhuje prenájom lyžiarskeho vleku. 

Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu – už v minulosti bola snaha dať lyžiarsky vlek do 

prenájmu, nik sa neprihlásil. 

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – určiť lehotu na nájdenie nového nájomcu lyžiarskeho 

vleku a následne to definitívne uzavrieť. Lehotu určiť do budúceho obecného zastupiteľstva. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje ďalšie prevádzkovanie lyžiarskeho vleku a navrhuje 

ponúknuť ho na prevádzkovanie iným záujemcom. Termín na predkladanie ponúk do 

16.8.2021. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      11 

Proti JUDr. Miroslav Mariak,            1        

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

5► Žiadosť Obyvateľov v miestnej časti U Sihelníka o výstavbu prístupovej komunikácie 

a výstavbu verejného osvetlenia. Plánovaná výstavba RD je ukončená, prevažná časť 

stavebných pozemkov je zastavaná a tie ktoré neboli zastavané, majú inžinierske siete 

privedené za hranice parciel. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 6.5.2021 

     Komisia doporučuje vybudovať miestnu komunikáciu v miestnej časti U Sihelníka vrátane 

osvetlenia v rámci finančných možnosti obce.  

Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 13.5.2021 

Komisia odporúča počkať s možnosťou využitia ďalšieho pásma ochrany prírody.  

    Na základe návrhu na prerokovanie Zmeny a doplnku č.5 územného plánu obce je 

navrhnutá celá lokalita  pre ďalšiu výstavbu RD. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada berie na vedomie žiadosť obyvateľov v miestnej časti U Sihelníka o výstavbu 

prístupovej komunikácie a výstavbu verejného osvetlenia.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť obyvateľov v miestnej časti U Sihelníka 

o výstavbu prístupovej komunikácie a výstavbu verejného osvetlenia. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška,  

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa  PharmDr. Patrik Bukovan          1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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6► 1.1Žiadosť spoločnosti OSIF s.r.o.   o odpustenie nájomného. 

Spoločnosť OSIF s.r.o.  žiada o odpustenie nájomného za prevádzky Raková Svadobka  

a Raková Šapito  z dôvodu uzatvorenia prevádzok podľa nariadenia vlády. 

Nájom prevádzky Raková Svadobka č. 140 za mesiace november 2020 až máj 2021 je vo 

výške 676,26/mesiac x 7 mesiacov = 4 733,82€ a nájom prevádzky Raková Šapito 1369 za 

mesiace november 2020 až apríl 2021 je vo výške 332,00/mesačne x 6 mesiacov = 1 992,00€. 

Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 13.5.2021 

Komisia prijala nasledovne uznesenie: 

a)  odporúča OZ schváliť odpustenie nájomného prevádzky Raková  za mesiace 

november, december 2020  a január až máj 2021 vo výške 50 %, čo činí čiastku 

2 366,91€ ( za 7 mesiacov), 

b) odporúča OZ schváliť odpustenie nájomného prevádzky Raková  za mesiace 

november, december 2020 a január až apríl 2021 vo výške 50 %, čo činí čiastku 

996,00€ ( za 6 mesiacov) . 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť odpustenie nájomného pre OSIF 

s.r.o Raková  nasledovne: 

a)Svadobka Raková za mesiace november, december 2020  a január až máj 2021 vo výške 50 

%, čo činí čiastku 2 366,91€. 

b)Šapito Raková  za mesiace november, december 2020 a január až apríl 2021 vo výške 50 

%, čo činí čiastku 996,00€. 

 

Návrh na uznesenie: 

1.1Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie nájomného pre OSIF s.r.o Raková 

nasledovne: 

a)Svadobka Raková  za mesiace november, december 2020  a január až máj 2021  

    vo výške 50 %, čo činí čiastku 2 366,91€. 

b)Šapito Raková  za mesiace november, december 2020 a január až apríl 2021  

     vo výške 50 %, čo činí čiastku 996,00€. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

1.2 Žiadosť o odpustenie pohľadávok – OSIF s.r.o. Raková 1094 z dôvodu uzatvorenia  

       (doručená 1.6.2021)  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpísanie pohľadávok nasledovne: 

Obec Raková –  pohľadávky voči firme OSIF s.r.o. za úroky z omeškania – faktúra č. 24/2021 

vo výške 108,03€, faktúra č. 25/2021 vo výške 36,86 €, faktúra č. 34/2021 vo výške 115,88 € 

a faktúra č. 35/2021 vo výške 252,52 €.  Pohľadávky celkovo vo výške 513,29 € - účet 318.   
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HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

7 ► Žiadosť PYROREJA Raková  o odpustenie nájomného z dôvodu uzatvorenia prevádzky 

počas pandemického obdobia Covid 19 od 16.3.2020 do 18.4.2021. 

Nájom prevádzky  Pyroreja  Raková 199 je mesačne 69.24€ 

Stanovisko komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku zo dňa 13.5.2021 

 Komisia prijala nasledovne uznesenie: 

a)  odporúča OZ schváliť odpustenie nájomného spoločnosti Pyroreja iba v mesiacoch 

keď bola prevádzka uzatvorená podľa opatrení UVZ SR. 

b) odporúča OZ schváliť odpustenie nájomného za mesiace apríl, máj, november, 

december 2020 a január až apríl 2021 vo výške 50 %, čo činí čiastku 276,99 €      

( za 8 mesiacov) . 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť odpustenie nájomného pre 

Pyroreja Raková – prevádzka Raková  za mesiace apríl, máj, november, december 2020 

a január až apríl 2021 vo výške 50 %, čo činí čiastku 276,99 €. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie nájomného pre Pyroreja Raková – prevádzka 

Raková  za mesiace apríl, máj, november, december 2020 a január až apríl 2021 vo výške 50 

%, čo činí čiastku 276,99 €. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,   

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      11 

Proti    -          0         

Zdržal sa    Mgr.Jana Hnidková          1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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8 ► Žiadosti občanov o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci: 

a) Štefan Krištofík, Raková  

b) Katarína Roštárová, Raková 

c) Slávka Kajánková, Raková 

Stanovisko komisie sociálno-zdravotnej zo dňa 13.5.2021 

Komisia doporučuje poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci nasledovne: 

a) Štefan Krištofík, Raková  vo výške 200 € 

b) Katarína Roštárová, Raková vo výške 400 € 

c) Slávka Kajánková, Raková  vo výške 400 € 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 14.5.2021 

Obecná rada doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť poskytnutie jednorazovej dávky 

sociálnej pomoci občanom podľa návrhu komisie sociálno – zdravotnej. 
Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom: 

a) Štefan Krištofík, Raková   vo výške 200 € 

b) Katarína Roštárová, Raková vo výške 400 € 

c) Slávka Kajánková, Raková  vo výške 400 €. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
 

9 ► Žiadosť o odkúpenie časti pozemku – parc. KN-C 7456 o výmere 117 m2.  

OZ na marcovom zasadaní, dňa 26.3.2021 uznesením č. 10.22/2021 schválilo zámer 

odpredaja pozemku, ktorý bol zverejnený dňa 2.6.2021 na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce www.rakova.sk. Je potrebné schváliť odpredaj. 

 
Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

pozemok:-časť KN-C 7456/2- zastavaná plocha o výmere 112m2, oddelený podľa 

geometrického plánu č. 59/2021 zo dňa 01.06.2021, od  pôvodného pozemku  KN-C 7456, 

ktorý je totožný s KN-E 22114/3 o celkovej výmere 1677m2, zapísaný na liste vlastníctva 

obce Raková č. 7401. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým spojené hradí 

kupujúci. 

Cena:        za 20 €/m2    
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Odôvodnenie: 
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá 

použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje 

a je to v kompetencii OZ.  Pozemok je súčasťou  pozemku žiadateľa pri rodinnom dome  a  

prevodom sa prispeje  k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. Obec tento pozemok  

nevyužíva. 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

10► Žiadosť  o odkúpenie pozemku na parcele KNC 9482 o výmere 144 m2. Jedná sa 

o svahovitý pozemok, ktorý prilieha k záhrade žiadateľa a tento udržiava. 

OZ na marcovom zasadaní, dňa 26.3.2021 uznesením č. 10.23/2021 schválilo zámer 

odpredaja pozemku, ktorý bol zverejnený dňa 2.6.2021 na úradnej tabuli a webovom sídle 

obce www.rakova.sk. Je potrebné schváliť odpredaj. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

     pozemok KN-C 9482 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 144m2, zapísaný na liste 

     vlastníctva obce Raková č. 1835.  

      Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady s tým  spojené hradí kupujúci. 

 Cena:        za 20 €/m2    

Odôvodnenie: 
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá 

použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje 

a je to v kompetencii OZ.  Pozemok je súčasťou  pozemku žiadateľa pri rodinnom dome , je 

oplotený a prevodom sa prispeje  k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov.   Obec tento 

pozemok nevyužíva. 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 
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Mgr. Viera Urbaníková, posl. OZ – v súvislosti s testovaním, ktoré v obci prebiehalo, 

navrhuje odmeniť symbolicky starostu, keďže za testovanie boli vyplatené nejaké finančné 

prostriedky zo strany štátu. Zabezpečoval náležitosti spojené s testovaním, venoval tomu svoj 

čas bez odmeny. 

Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu  - návrh podporuje a vie o tom koľko času strávil a čo 

všetko to obnášalo. Strávil čas do neskorých  večerných hodín, bolo potrebné podávať 

hlásenia, bol to čas strávený počas víkendov, keď človek má právo si oddýchnuť a myslí si, že 

nejaká odmena mu za to prináleží. Čo sa týka testovania obci boli preplatené náklady spojené 

s testovaním zo strany štátu. Testy boli potrebné pre našich občanov a chodili tu aj z iných 

obcí, bola situácia aká bola a testy sa vyžadovali či už do práce, k lekárovi a podobne. Je 

potrebné zistiť podmienky vyplatenia odmeny, nevie teraz povedať či je to technický možné, 

posunúť to na nasledujúce zasadanie OZ. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – v návrhu zmeny a doplnok č. 4 územného plánu sú 

vyškrtané cesty, vie o jednom prípade, kde majú záujem pozemok využiť ako stavebný 

pozemok a ak by sa schválilo zrušenie cesty, vlastník pozemku sa tam nedostane. Dávať na to 

pozor pri schvaľovaní územného plánu. 

Ďalej sa dotazoval, je v školskej rade v škôlke,  rodičia sa pýtajú či majú možnosť vrátenia  

poplatku keď bola škôlka počas pandémie zatvorená. Možno by bolo dobré VZN k tejto téme 

otvoriť a do budúcna  do tam dať. V rámci škôlky upozornil, že v tom to roku je 40. výročie 

založenia MŠ. Bolo by dobré na túto udalosť vyčleniť nejaké finančné prostriedky na 

zakúpenie nejakých predmetov, pozvanie hostí atď. 

Čo sa týka škôlky na Nižnom konci – je tam svah, prečítal vyjadrenie starostu, kde sa píše, že 

na základe jeho názoru obec nemôže byť za toto zodpovedná. Nesúhlasí s tým a ak sa neurobí 

nič s tým, môže dôjsť k uzatvoreniu dvora a následne sankcie. Navrhuje stiahnuť meter 

návažky s odpadom, naviesť ornicu a určiť kto to bude ďalej udržiavať.  

Dotazoval sa čo bude s hodovými slávnosťami tento rok. 

Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu – navrhuje stavebnej komisii vykonať obhliadku 

a predložiť komplexnejšie riešenie. Čo sa týka hodových slávnosti, toto môže byť predmetom 

prerokovania v komisii kultúry a športu, podľa toho aké budú opatrenia v súvislosti 

s pandémiou. 

Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – naniesla žiadosť občanov na Bukovine na verejné 

osvetlenie. 

Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu – je potrebné podať písomnú žiadosť a upresniť 

požiadavku občanov. 

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ  - k územnému plánu, keď poslanec JUDr. Mariak hovoril 

o cestách, je to aj na vzájomnej  dohode vlastníkov pozemku. 

 

7. Záverečný účet Obce Raková za rok 2020 

      Mgr. Milan Bukovan, oboznámil prítomných k záverečnému účtu obce a rozpočtovom 

hospodárení za rok 2020, ktorý tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Materiál je obsiahly, 

dostali ho v elektronickej podobe. Obsahuje stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

záverečného účtu obce za rozpočtový rok 2020 a správu nezávislého audítora Ing. Marie 

Kasmanovej. Na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších 

predpisov audítorka konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách.. 

Zo strany prítomných neboli pripomienky. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

2. Návrh bol prijatý. 

 

3. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020. 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1.  Záverečný účet obce Raková za rok 2020 a  celoročné hospodárenie bez výhrad.  

2. Prebytok bežného  a kapitálového rozpočtu v sume 402 681,66 EUR zistený podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., upravený 

o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume  45 522,71 €, o tvorbu fondu prevádzky, údržby 

a opráv vo výške  7 466,16€ a o nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania vo výške 

4 905,70 €, je v sume 344 787,09€.  

 

Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu  vo výške 344 787,09 EUR 

navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 344 787,09 EUR.  

 Zostatok z finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume  64 098,92 EUR 

navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 64 098,92 EUR. 
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Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2020 je  

vo výške 408 886,01 EUR. 

 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

8. Správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácií k 31.3.2021 a Rozpočtové 

opatrenie obce č.2/2021 

 

   Mgr. Milan Bukovan, oboznámil k plneniu rozpočtu a organizácii k 31.3.2021.   Materiál 

tvorí samostatnú prílohu. Žiadosť MŠ Korcháň – požiadavka o úpravu rozpočtu na ekonómku 

nie je zahrnutá v návrhu rozpočtového opatrenia, táto žiadosť bola doručená po obecnej rade. 

p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – požiadal o informáciu v súvislosti s rekonštrukciou 

budovy obecného úradu. 

Bc. Milan Bukovan, poslanec OZ – na základe zaslaných cenových ponúk je v rozpočte 

vyčíslená čiastka 150 000 €, jedna sa o tzv. komplexnú rekonštrukciu (výmena okien, 

komplexne zateplenie...), ktorú si táto budova vyžaduje. Ceny za materiál vzrástli aj za prácu 

a z toho dôvodu bola vyčlenená čiastka v tejto výške. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ – aká je návratnosť investícii vykurovacích panelov a za aké 

časové obdobie. 

Bc. Milan Bukovan, poslanec OZ – túto informáciu môže povedať starosta. 

Ing. Miroslav Mareček, posl. OZ – na obecnej rade sa hovorilo 4 roky. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – 4 – 6 rokov je v poriadku, nakoľko životnosť panelov je  

cca 20 rokov. 

JUDr. Miroslav Mariak, posl. OZ – chodník na Nižnom konci, či sa myslí časť U Sihelníka a 

ako je čerpacia stanica. 

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – v časti U Sihelníka je hlavný problém s odvodnením, 

hovorilo sa, že sa urobí projekt, na základe ktorého budeme vedieť aká čiastka je potrebná na 

odvodnenie tohto úseku. 

Diskusia ukončená. 
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Návrh rozpočtového opatrenia sa  upravuje o 2220 – ekónomka MŠ Fojstvo. 

 

Návrh na uznesenie: 

A/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 3 542 427,00 13 068,00 3 555 495,00 

Bežné príjmy RO 231 550,00 -18 057,00 213 493,00 

Bežné príjmy spolu 3 773 977,00 -4 989,00 3 768 988,00 

Kapitálové príjmy s 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie 150 000,00 450 879,00 600 879,00 

SPOLU 3 923 977,00 445 890,00 4 369 867,00 

        

Bežné výdavky 1 548 673,00 173 554,00 1 722 227,00 

Bežné výdavky RO 1 921 484,00 11 200,00 1 932 684,00 

Bežné výdavky spolu 3 470 157,00 184 754,00 3 654 911,00 

Kapitálové výdavky 225 552,00 188 448,00 414 000,00 

Finančné operácie 228 268,00 -5 500,00 222 768,00 

SPOLU 3 923 977,00 367 702,00 4 291 679,00 

Hospodárenie obce 0,00  78 188,00 

 

ZŠ M. Mravca Schválený 

rozpočet  

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 170 270,00 -17 181,00 153 089,00  

         

Bežné výdavky spolu 1 250 130,00 6 940,00 1 257 070,00  

    
 

Materská škola Fojstvo Schválený 

rozpočet  

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave 

 

 
Bežné príjmy spolu 35 680,00 670,00 36 350,00  

         

Bežné výdavky spolu 429 842,00 0,00 429 842,00  

 

Materská škola 

Korcháň 
Schválený 

rozpočet  

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 24 100,00 -1 546,00 22 554,00  

         

Bežné výdavky spolu 155 670,00 4 260,00 159 930,00  

 

Centrum voľného času  Schválený 

rozpočet  

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 1 500,00 0,00 1 500,00 

        

Bežné výdavky spolu 85 842,00 0,00 85 842,00 
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Organizácia pre 

kultúru a verejné 

služby Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 522 800,00 27 200,00 550 000,00 

        

Bežné výdavky spolu 522 800,00 27 200,00 550 000,00 

 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu: 

a) Solárna elektráreň - OU 4 000,00 

Solárna elektráreň - KD 4 000,00 

Projetková dokumentácia - chodník 

NK 5 000,00 

Obnova chodníka Fojstvo 68 900,00 

Chodník VK 30 000,00 

Územný plán obce 18 000,00 

Projektová dokumentácia CZŠ 13 000,00 

Rekonštrukcia budovy OU 150 000,00 

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ 

M.Mravca  20 000,00 

SPOLU kapitálové výdavky 312 0,00 

b) na úhradu bežných výdavkov obce z dôvodu mimoriadnej okolnosti  vo výške 98 226,50 €    

( v zmysle § 10, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

v z n.p. a v zmysle § 36,  ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  

v znení n.p.) 
Použitie RF - bežné výdavky:     
Nákup komposterov 9 600,00    

Likvidácia a uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu  8 626,50    
Dotácia OKVS - PO 40 000,00    
Dotácia Materská škola Fojstvo  25 000,00    
Dotácia Materská škola Korcháň 10 000,00    
Dotácia Centrum voľného času Raková 5 000,00    
SPOLU bežné výdavky 98 226,50    
     

CELKOM 411 126,50    
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HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

 

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

k 31.3.2021 

 
 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: Jozef Čišecký  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, JUDr. Miroslav Mariak,  Mgr.Jana Hnidková, 

Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, Ing. Margita Kučáková, 

Ing. Martin Golis, Marian Šuška, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Ing. Tibor Kajánek, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková 

      12 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní: 
       12 

 

Návrh bol prijatý. 

 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ – naniesla podnet z bytoviek od užívateľov, sú tam obrovské 

nedoplatky aj 600 €, nikto to nerieši, nevie kto to má na starosti. 

Mgr. Milan Bukovan, poslanec OZ – pokiaľ vie nájomná platba je 30 € mesačne, suma 

nedoplatku sa môže skladať z troch ďalších a to: vodné a stočné, elektrina spoločných 

priestorov a náklady na vykurovanie jednotlivých bytov. Ak niekto konkrétne má nejaký 

problém, že má vysoký nedoplatok a chce to riešiť, môže prísť na obecný úrad informovať sa 

ako vznikol nedoplatok. Uviedol, že čísla sa nedajú vymyslieť, sú podložené a sú relevantné.  

Vyúčtovanie je urobené na základe podkladov – faktúr. Pre vysvetlenie jednoducho 30 eurová 

zálohová platba krát 12 mesiacov, je to 360 €.  Prešiel si jednotlivé nedoplatky a čiastka 600 € 

tam jednoducho nie je. Ak ma niekto nedoplatok 300 € a priráta si k čiastke 360 € a vydelí sa 

to 12 mesiacmi, suma je dosť nízka. Čo sa týka nákladov na vykurovanie, prepočet vychádza 

na 0,06 €/kWh. 

Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ – na dotaz Mgr. Hnidkovej či obec eviduje sťažnosť 

informovala, že ohľadom nedoplatkov nebola podaná sťažnosť. 
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9. Záver 

      

                            O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.  

                             Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenia číslo: 

11.1 – 11.31/2021 

uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice. 

 

       Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť,  pozornosť, ich podnety  

do diskusie, najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva je plánované na september 2021. Rokovanie 

obecného zastupiteľstva  o 18:00 h. ukončil.           

 

 

                                                                           *** 

 

 

 
Poverená zapisovaním: Katarína Zbořilová, zamest. OcÚ 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Janka Čičová                                                                 Mgr. Anton Heglas 

prednostka OcÚ                                                                      starosta obce: 

 

 

 

 

Ing. Tibor Kajánek                                                                Ing. Martin Golis 

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 18. júna 2021, uznesenia č. 11.1 – 11.31/2021 

 

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 

 

11.1   Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 18.06.2021 

11.2  Informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 18.06.2021 

11.3  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 16.3.2021  

        do 31.5.2021 

11.4  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020 

11.5  Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 

11.6  Správu o plnení rozpočtu Obce Raková, RO a PO k 31.03.2021 

11.7 Žiadosť ZŠ M.Mravca, Raková  o úpravu povrchu bežeckej dráhy pri základnej škole 

11.8  Žiadosť obyvateľov v miestnej časti U Sihelníka o výstavbu prístupovej komunikácie 

a výstavbu verejného osvetlenia. 

         

B/  S C H V A Ľ U J E 

 

11.9  Plán opráv  a údržby miestnych komunikácii v roku 2021 

11.10 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021 

11.11 Odpredaj pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

pozemok  C-KN 2222/5 – zastavaná plocha o výmere 78 m2 , kt. je totožný   

s časťou parcele E-KN 22019/3 zapísaný na LV 7401, za cenu 10 €/m2. 

podmienka: žiadateľ zabezpečí prístup na priľahlé pozemky CKN 2221/2  a 2221/1, 

právo prechodu a zápis vecného bremena na odpredávanú časť pozemku.  
Odôvodnenie: 

               Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá  

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

               to v kompetencii OZ. Pozemok bude využívaný ako odstavná plocha.  Obec pozemok nevyužíva.  
 

                     Hlasovanie:                          Za:                   Proti:                        Zdržal sa: 

                    Prítomní:     12                        11                         0                                     1              
 

11.12 Odkúpenie časti pozemku parcela CKN 1844/3 o výmere 44 m2 za sumu 10€/m2, 

ktorá bola vyplatená v roku 2016, v prospech obce. 
 

                     Hlasovanie:                          Za:                   Proti:                        Zdržal sa: 

                    Prítomní:     12                        12                         0                                     0              
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11.13 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: 

•pozemok  KN-C  9574/84 – trvalý trávny porast o výmere 232m2 , v k.ú. Raková 

za cenu 15 €/m2, ktorý je vo vlastníctve obce Raková, zapísaný na  LV  1835. 

podmienka: zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti každodobého 

vlastníka parcela KNC č. 9574/84 strpieť umiestnenie verejnej splaškovej 

kanalizácie a umožniť vstup za účelom kontroly, údržby, opravy, úpravy, výmeny 

alebo rekonštrukcie kanalizačnej šachty a prípojok, alebo ich v akejkoľvek časti. 
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.  Predmetný  pozemok KN-C 9574/84  sa  nachádza   

pri pozemkoch žiadateľa,  tvorí záhradu pri  RD v k.ú. Raková. Uvedený pozemok je pre obec  

nevyužiteľný. 

 

                     Hlasovanie:                          Za:                   Proti:                        Zdržal sa: 

                    Prítomní:      12                     12                         0                                  0                   

 

 

11.14  Na základe žiadosti „Neodvolateľný súhlas vlastníka alebo správcu 

nehnuteľnosti k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení k distribučnej sústave, Zmluvy 

o prístupe do sústavy, distribúcii a dodávke elektriny, s vybudovaním a pripojením 

odberného elektrického zariadenia alebo elektroenergetického zariadenia“ z dôvodu 

ťahania elektrickej prípojky na pozemok KNC-2158 a 2159 popri obecnej ceste 

pozemok KN-C 2114, totožná s EKN 22126/2, ktorá je zapísaná na LV 7401 Obce 

Raková. 

11.15   Odpustenie nájomného pre OSIF s.r.o Raková   nasledovne: 

a)Svadobka Raková  za mesiace november, december 2020  a január až máj 2021 

vo výške 50 %, čo činí čiastku 2 366,91€. 

b)Šapito Raková  za mesiace november, december 2020 a január až apríl 2021 vo 

výške 50 %, čo činí čiastku 996,00€. 

11.16  Odpísanie pohľadávok nasledovne: 

Obec Raková –  pohľadávky voči firme OSIF s.r.o. za úroky z omeškania – faktúra 

č. 24/2021 vo výške 108,03€, faktúra č. 25/2021 vo výške 36,86 €, faktúra č. 

34/2021 vo výške 115,88 € a faktúra č. 35/2021 vo výške 252,52 €.  Pohľadávky 

celkovo vo výške 513,29 € - účet 318.    

11.17 Odpustenie nájomného pre Pyroreja Raková  – prevádzka Raková  za mesiace apríl, 

máj, november, december 2020 a január až apríl 2021 vo výške 50 %, čo činí čiastku 

276,99 €. 

11.18 Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom: 

d) Štefan Krištofík, Raková  vo výške 200 € 

e) Katarína Roštárová, Raková vo výške 400 € 

f) Slávka Kajánková, Raková vo výške 400 €. 
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11.19  Odpredaj pozemku podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

pozemok:-časť KN-C 7456/2- zastavaná plocha o výmere 112m2, oddelený podľa 

geometrického plánu č. 59/2021 zo dňa 01.06.2021, od  pôvodného pozemku  KN-C 

7456,ktorý je totožný s KN-E 22114/3 o celkovej výmere 1677m2, zapísaný na liste 

vlastníctva obce Raková č. 7401. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a náklady 

s tým spojené hradí kupujúci. 

Cena:        za 20 €/m2    

Odôvodnenie: 
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá 

použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje 

a je to v kompetencii OZ.  Pozemok je súčasťou  pozemku žiadateľa pri rodinnom dome  a prevodom 

sa prispeje  k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov. Obec tento pozemok  

nevyužíva. 

 

                     Hlasovanie:                          Za:                   Proti:                        Zdržal sa: 

                    Prítomní:   12                     12                          0                                0                       

 

 

11.20 Odpredaj pozemku podľa §9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitého zreteľa: 

              pozemok KN-C 9482 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 144m2, zapísaný  

              na liste vlastníctva obce Raková č. 1835. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností  

              a náklady s tým spojené hradí kupujúci. 

             Cena:        za 20 €/m2    

Odôvodnenie: 
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá 

použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje 

a je to v kompetencii OZ.  Pozemok je súčasťou  pozemku žiadateľa pri rodinnom dome, je oplotený a 

prevodom sa prispeje  k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov.   Obec tento pozemok 

nevyužíva. 

 

                     Hlasovanie:                          Za:                   Proti:                        Zdržal sa: 

                    Prítomní:   12                       12                         0                             0                         

 

 

11.21 Záverečný účet obce Raková za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

11.22 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 402 681,66 EUR zistený podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., 

upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume  45 522,71 €, o tvorbu fondu 

prevádzky, údržby a opráv vo výške  7 466,16€ a o nevyčerpané prostriedky zo 

školského stravovania vo výške 4 905,70 €, je v sume 344 787,09€.  

 

 

 
3 

 

 

 



Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu  vo výške 344 787,09 EUR 

navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 344 787,09 EUR.  

 Zostatok z finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

  v sume  64 098,92 EUR navrhujeme použiť na: 

              -tvorbu rezervného fondu vo výške 64 098,92 EUR. 

 

Na základe uvedených skutočností tvorba rezervného fondu za rok 2020 

 je  vo výške 408 886,01 EUR. 

 

11.23 Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 3 542 427,00 13 068,00 3 555 495,00 

Bežné príjmy RO 231 550,00 -18 057,00 213 493,00 

Bežné príjmy spolu 3 773 977,00 -4 989,00 3 768 988,00 

Kapitálové príjmy s 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie 150 000,00 450 879,00 600 879,00 

SPOLU 3 923 977,00 445 890,00 4 369 867,00 

        

Bežné výdavky 1 548 673,00 173 554,00 1 722 227,00 

Bežné výdavky RO 1 921 484,00 11 200,00 1 932 684,00 

Bežné výdavky spolu 3 470 157,00 184 754,00 3 654 911,00 

Kapitálové výdavky 225 552,00 188 448,00 414 000,00 

Finančné operácie 228 268,00 -5 500,00 222 768,00 

SPOLU 3 923 977,00 367 702,00 4 291 679,00 

Hospodárenie obce 0,00  78 188,00 
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ZŠ M. Mravca Schválený 

rozpočet  

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 170 270,00 -17 181,00 153 089,00  

         

Bežné výdavky spolu 1 250 130,00 6 940,00 1 257 070,00  

     

    
 

Materská škola Fojstvo Schválený 

rozpočet  

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave 

 

 
Bežné príjmy spolu 35 680,00 670,00 36 350,00  

         

Bežné výdavky spolu 429 842,00 0,00 429 842,00  



Materská škola 

Korcháň 
Schválený 

rozpočet  

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 24 100,00 -1 546,00 22 554,00  

         

Bežné výdavky spolu 155 670,00 4 260,00 159 930,00  

 

Centrum voľného času  Schválený 

rozpočet  

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 1 500,00 0,00 1 500,00 

        

Bežné výdavky spolu 85 842,00 0,00 85 842,00 

   

 

                                   

Organizácia pre 

kultúru a verejné 

služby Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave 

 

   

Bežné príjmy spolu 522 800,00 27 200,00 550 000,00  

         

Bežné výdavky spolu 522 800,00 27 200,00 550 000,00  

 

11.24  Použitie rezervného fondu:  

a) Solárna elektráreň - OU 4 000,00 

Solárna elektráreň - KD 4 000,00 

Projektová dokumentácia - chodník 

NK 5 000,00 

Obnova chodníka Fojstvo 68 900,00 

Chodník VK 30 000,00 

Územný plán obce 18 000,00 

Projektová dokumentácia CZŠ 13 000,00 

Rekonštrukcia budovy OU 150 000,00 

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ 

M.Mravca  20 000,00 

SPOLU kapitálové výdavky 312 900,00 

b) na úhradu bežných výdavkov obce z dôvodu mimoriadnej okolnosti  vo výške 98 226,50 €    

( v zmysle § 10, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

v z n.p. a v zmysle § 36,  ods. 2 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 

vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  

v znení n.p.) 
Použitie RF - bežné výdavky:     
Nákup komposterov 9 600,00    

Likvidácia a uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu  8 626,50    
Dotácia OKVS - PO 40 000,00    
Dotácia Materská škola Fojstvo  25 000,00    
Dotácia Materská škola Korcháň 10 000,00    
Dotácia Centrum voľného času Raková 5 000,00    
SPOLU bežné výdavky 98 226,50    
     

CELKOM 411 126,50    
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C/  V O L Í 

 

11.25 Prísediacich na súde na funkčné obdobie v rokoch 2022 až 2025: 
1) Mgr. Renáta Golisová, trvale bytom Raková  

2) Mgr. Janka Hnidková, trvale bytom Raková  

3) Mgr. Mária Vraželová, trvale bytom Raková  

4) Mgr. Mária Bzdilíková, trvale bytom Raková  

5) Ing. Adriana Kyzeková, trvale bytom Raková  

 

D/  N E S C H V A Ĺ U J E 

 

11.26 Odpredaj pozemku KN E-22131 o výmere 18 m2 na základe žiadosti . 

11.27 Odkúpenie pozemku KN-C 2258/17 o výmere 791 m2 – zastavaná plocha a nádvorie 

od AVC Raková a.s. v prospech Obce Raková.   

11.28 Ďalšie prevádzkovanie lyžiarskeho vleku a navrhuje  ponúknuť ho na 

prevádzkovanie iným záujemcom. Termín na predkladanie ponúk do 16.8.2021 

 

E/  U K L A D Á 

 

11.29 Doplniť do projektovej dokumentácie – chodníka, položka 716* projektovú 

dokumentáciu na zhotovenie chodníka v miestnej časti U Turiaka (časť COOP 

jednota po Kamenárstvo Comorek). 

Z: obecný úrad 

11.30 Pripraviť podklady pre aktualizáciu VZN o hrobových miestach s cieľom 

diferencovať platby za hrobové miesto podľa trvalého pobytu a predložiť štatistiku 

o počte pochovaných s trvalým pobytom mimo obce Raková za posledné 3 roky. 

       Z: obecný úrad 

11.31 Zvolať rokovanie s Obcou Staškov a nájsť riešenie na úpravu komunikácie 

v miestnej časti U Blažička. 

        Z: obecný úrad 
                                                               

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

V Rakovej, dňa 28.6.2021                                                               Mgr. Anton Heglas  

                                                                                                              starosta obce: 
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  18.6.2021 

 

 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 18.6.2021 

3. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 18.6.2021 

Plnenie uznesenie obecného zastupiteľstva k 18.6.2021 

4. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2021 

5. Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za obdobie od 16.3.2021  

do 31.5.2021 

7. Materiál do bodu rôzne 

8. Záverečný účet Obce Raková za rok 2020 

Správa nezávislého audítora 

Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Raková k návrhu záverečného účtu Obce Raková 

Za rozpočtový rok 2020 

9. Správa o plnení rozpočtu obce Raková a jej organizácii k 31.3.2021 

Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

10. Pracovný materiál – návrh uznesení 

  


