
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 18/2022                                                                                                                V Rakovej, dňa 23.9.2022 

Z Á P I S N I C A 

 
 
napísaná v priebehu  zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 23.9.2022 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. Jana Hnidková 

Ing. Tibor Kajánek 

Ing. Margita Kučáková   

Ing. Miroslav Mareček 

Jaroslav Petrák 

Miroslav Strýček 

Marian Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková  
  

Ospravedlnení poslanci:                 JUDr. Miroslav Mariak 

  

        

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. Martin Golis                                                                      2. Mgr. Milan Bukovan 

 

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. Zápis do obecnej kroniky 2021 (zápis za rok 2020) 

4. Informácia o konsolidovanej výročnej správe obce Raková za rok 2021 a výrok audítora ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2021 a ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2021 

5. Príprava inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce Raková k 31.12.2022 

(okrem hmotného majetku) 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

7. Rôzne 

8. Správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácií k 30.6.2022 a Rozpočtové opatrenie obce č.3/2022 

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 Mgr. Anton Heglas, starosta obce. Na zasadaní privítal prítomných poslancov a 

všetkých zúčastnených. Prítomní boli oboznámení o nahrávaní záznamu počas rokovania obecného 

zastupiteľstva. Zápisnica sa nevyhotovuje doslovným prepisom zo zvukového nosiča, tento slúži pre 

spracovanie zápisnice. Zaznamenanie priebehu a výsledkov rokovania je upravené  Rokovacím 

poriadkom obecného zastupiteľstva, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.3.2019, 

uznesením č. 2.28/2019.  

Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zamest. OcÚ 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/ Ing. Martin Golis, poslanec OZ 

                                                               2  Mgr. Milan Bukovan, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:             1/ Pharm.Dr. Patrik Bukovan, poslanec OZ 

                                                       2/ Marian Šuška, poslanec OZ 

 

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

                                                       2/Mgr. Milan Bukovan, zástupca starostu 

 

Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: 
Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak,  

Mgr. Jana Hnidková 
4 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek,  

Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       9 

Proti    -        0         

Zdržal sa    -        0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:        9 

Návrh bol prijatý. 

        
1. Schválenie programu  obecného zastupiteľstva 

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

pozvánky. 

 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: 
Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak,  

Mgr. Jana Hnidková 
4 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek,  

Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       9 

Proti    -          0         

Zdržal sa    -          0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:         9 

Návrh bol prijatý. 
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2. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, plnenie uznesení 

obecného zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

    Mgr.Anton Heglas, starosta obce predniesol správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková 

za uplynulé obdobie a o plnení uznesení obecného zastupiteľstva, ktorá je prílohou zápisnice. 

Činnosť obce: 

►Projekt:  –  Cyklocesta – financovanie z Plánu obnovy (dotazník do 10.8.2022) termín  

                       na predloženie projektu bol posunutý do 30.9.2022 
- Zateplenie Kultúrneho domu Jána Palárika Raková -Plán obnovy SR 

-  Vybavenie zberného dvora 

- Nabíjacie stanice v obci 

- Projekt „ Modernizácia zdrojov vykurovania s využitím OZE“, projekt kotolní v obci 

(4 kotolne) 

- Príprava projektu: Športovo – turistického komplexu v Areáli zdravia U Matysa 

(partnerská dohoda – rozvoj regiónu – príprava projektu október/2022) 

► Príprava spojených volieb: voľby  do orgánov samosprávy obcí a do orgánov 

samosprávnych krajov,   ktoré sa budú konať 29. októbra 2022 

► Letné aktivity na Námestí Jána Palárika Raková (letné kino, pieskové kráľovstvo) 

► Hlas Rakovej – vydanie v mesiaci august a doručenie do každej domácnosti  

► Hodové slávnosti -   11.9.2022 

    V rámci plnenia uznesení bola predložená k prijatým úlohám zo dňa  17.júna 2022 

informácia, ktorá je prílohou tejto správy. 

Zo strany prítomných neboli pripomienky k prerokovaniu tohto bodu. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1/Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie k 23.9.2022 

2/Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 23.9.2022 

3/ Správu o výsledku kontroly kvalifikácie  pracovníčky OcÚ, vykonávajúcu činnosť v oblasti 

sociálnej práce 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: 
Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak,  

Mgr. Jana Hnidková 
4 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek,  

Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       9 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:        9 

Návrh bol prijatý. 
 

3. Zápis do obecnej kroniky 2021 (zápis za rok 2020) 

    Kronikárka obce vypracovala a preložila vypracovaný dokument „Kronika Obce Raková za 

rok 2020, ktorého obsah posúdila komisia školstva, kultúry a športu pri OZ. Dokument 

obsahuje 23 strán. Komisia doporučila schváliť obsah kroniky s pripomienkami: 

- dopracovanie časti kroniky: CVČ v šk. roku 2019/2020 

- korektúra textov – oprava preklepov, štylizácia. 

Zároveň navrhla odmenu kronikárke vo výške 700 € brutto za vypracovanie Kroniky Obce 

Raková za rok 2020. Kronika obce Raková rok 2020 je prílohou zápisnice. 
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     Pripomienky zo strany prítomných neboli a starosta obce, Mgr. Anton Heglas dal hlasovať 

o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Zápis do Kroniky Obce Raková za rok 2020 podľa predloženého návrhu 

2. Odmenu pre kronikárku obce vo výške 700 €/brutto za vypracovaný dokument 

„Kronika Obce Raková za rok 2020“. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: 
Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak,  

Mgr. Jana Hnidková 
4 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek,  

Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       9 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:        9 

Návrh bol prijatý. 

 

4. Informácia o konsolidovanej výročnej správe obce Raková za rok 2021 a výrok 

audítora  ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 a ku konsolidovanej výročnej 

správe za rok 2021 

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce predložil informáciu o konsolidovanej výročnej správe 

obce Raková za rok 2021 a výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 

a ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2021. Nezávislá audítorka, Ing. Mária Kasmanová 

konštatuje, že na základe overenia dodržiavania povinnosti podľa požiadaviek zákona 

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

predpisov, Obec Raková konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.     

Správa je prílohou zápisnice.   

 

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

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1.Konsolidovanú výročnú správu Obce Raková za rok 2021 

2.Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 a ku konsolidovanej 

   výročnej správe za rok 2021 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: 
Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak,  

Mgr. Jana Hnidková 
4 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek,  

Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       9 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:         9 

Návrh bol prijatý. 
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5. Príprava inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Obce 

Raková k 31.12.2022 (okrem hmotného majetku) 

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce predložil návrh zloženia ústrednej inventarizačnej 

komisie, inventúrnej a čiastkovej inventarizačnej komisie k vykonaniu dokladovej 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022. Vzhľadom na 

voľby do orgánov samosprávy obce v mesiaci október návrh neobsahuje mená a priezviska 

jednotlivých komisii. Návrhy, pripomienky zo strany prítomných neboli. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1. Zloženie ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK), inventúrnej a čiastkovej 

inventarizačnej komisie  podľa prílohy č. 1 

2. Zloženie škodovej, vyraďovacej a likvidačnej komisie podľa prílohy č. 1 

Obecné zastupiteľstvo ukladá: 

1. Predsedovi ÚIK zvolať  predsedu a členov inventúrnej a čiastkovej inventarizačnej 

komisie k zabezpečeniu vykonania  dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2022. 

2. Predsedovi komisie účtov v termíne od 01.01.2023  do  31.01.2023  uskutočniť 

inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2022. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: 
Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak,  

Mgr. Jana Hnidková 
4 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek,  

Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       9 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:         9 

Návrh bol prijatý. 

 

6.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

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

kontrolóra za obdobie od 1.6.2022 do 31.8.2022, ktorá je prílohou zápisnice. Zo strany 

prítomných neboli pripomienky do diskusie a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na 

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Rakovej berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za 

obdobie od 1.6.2022 – 31.8.2022. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: 
Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak,  

Mgr. Jana Hnidková, 
4 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek,  

Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková  

       9 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:         9 

Návrh bol prijatý. 
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7. Rôzne 

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

1►Spoluvlastnícke podiely: „Cyklocesta obcou Raková“  

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je potrebné pre tento projekt riešiť výkup 

spoluvlastníckych podielov a prijať uznesenie na základe ktorého obec môže odkúpiť 

spoluvlastnícke podiely z pozemkov o celkovej výmere 9 734,38 m2. Odhadovaná cena podľa 

znaleckého posudku: 107 859,80 €. Dôvodom zamietnutia projektu bude nevysporiadanie 

pozemkov.  

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ  - niekoľkokrát sa bavilo o chodníkoch od NS Jednota po 

žel. priecestie a taktiež si situácia vyžaduje do budúcna riešiť aj chodníky v úseku od centra 

obce po odbočku ku obchodnej jednotke „Šapito“. Myslí si, žeby to  bolo vhodné dať do 

plánu aspoň ako zámer. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – úsek od nákupného strediska po žel. priecestie sa už rieši, 

najskôr je potrebné riešiť tento úsek. V trase vedú elektrické stĺpy, distribučná spoločnosť 

požaduje ich preloženie na vlastné náklady obce. Jedná sa o finančne najnáročnejší úsek na 

bežný meter, tento  úsek má cca 170 m. Projekty nie je vhodné robiť dopredu z dôvodu, aby 

sa dali použiť. V prípade ak sa zadá projektová dokumentácia a aby mohol osloviť projektanta  

musia byť v rozpočte obce vyčlenené finančné prostriedky. Táto cyklocesta je riešená od 

Sihelníka po oblúkový most (nová lávka), cena za m2 je určená podľa lokalít na základe 

vypracovaného znaleckého posudku. Zúčastnil sa na konferencie v Banskej Bystrici ako 

jediný zástupca okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. Z diskusii na konferencii okrem iného 

odznelo, že mesta a obce, ktoré majú poschvaľované cyklocesty, odstupujú od zmlúv 

a žiadajú o FP cez „Plán obnovy“. 

Diskusia ukončená. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozemkov v k.ú. 

Raková o celkovej výmere 9 734,38 m2 v prospech: Obec Raková podľa prílohy č.2.  

Za cenu   v celkovej čiastke 107 859,80 € podľa jednotlivých lokalít na základe spracovaného 

znaleckého posudku č. 100/2022 znalca: Ing. Škorvagová Gabriela  

Odôvodnenie: 

Obec Raková rieši vysporiadanie pozemkov k projektu:  „Cyklocesta obcou Raková“,  

na ktorú je vypracovaná projektová dokumentácia.  

 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak 1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       12 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       12 

Návrh bol prijatý. 
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2►Odkúpenie spoluvlastníckych podielov pod výstavbu chodníka pri ceste II/487 

      „Chodník Vyšný koniec“. OR navrhuje držať sa ceny v zmysle znaleckého posudku, t.j. 

48,28€/m². 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozemkov v k.ú. Raková v prospech: Obec Raková: 

1/Podiel z pozemku EKN 2433 – orná pôda o výmere 26 m²,  

- podiel 3780/113400 od podielového spoluvlastníka zapísaný na LV č. 7306 v k.ú. Raková. 

2/Podiel z pozemku EKN 2434 – orná pôda o výmere 15m², 

- podiel 2/4 od podielovej spoluvlastníčky zapísaný na LV č. 7307 v k.ú. Raková. 

3/Podiel z pozemku EKN 2437 – orná pôda 18m², 

- podiel 1/9 od podielového spoluvlastníka  

- podiel 1/18 od podielového spoluvlastníka  

- podiel 19/60 od podielovej spoluvlastníčky  

zapísaná na LV č. 7290 v k.ú. Raková.  

4/Podiel z pozemku EKN 1950 – orná pôda 124m², 

- podiel 97/640 od podielovej spoluvlastníčky  

- podiel 97/640 od podielovej spoluvlastníčky  

Zapísaná na LV č. 7216 v k.ú. Raková. 

Za cenu 48,28€/m² podľa spracovaného znaleckého posudku č. 101/2022 znalca:  

Ing. Škorvagová Gabriela. 

Odôvodnenie: 

Obec Raková rieši vysporiadanie pozemkov pod výstavbu chodníka pri ceste II/487, na ktorú 

je vypracovaná projektová dokumentácia.  

 
 Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak 1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

      12 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       12 

Návrh bol prijatý. 

 

3►Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. KNC 9847/3 na LV č.1835 obce, pozemok 

o výmere cca 2 m2 z dôvodu vysporiadania si stavby garáže. Na júnovom zasadaní obecné 

zastupiteľstvo schválilo zámer odpredaja, tento bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom 

sídle dňa 7.9.2022 (15 dní pred OZ). 

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: KNC 9847/15  - zast. plocha a nádvorie, o výmere 2 m2, oddelený z pôvodnej KNC 

9847/3, zapísaný na liste vlastníctva obce č. 1835. Cena 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 §9 a ods. 8 písm.e/  - výnimočný postup,  nakoľko osobitný  

zreteľ  nekonkretizuje  a je  to v kompetencii  OZ.  Pozemok je odčlenený pre časť stavby 

garáže, prevodom sa prispeje  k účelnejšiemu usporiadaniu majetkových pomerov.  
 

Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak 1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

      12 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       12 

Návrh bol prijatý. 

 

4► Žiadosť FK POLOM Raková o dotáciu vo výške 3000 € na úhradu nákladov na dopravu. 

Stanovisko komisie školstva, kultúry a športu pri OZ zo dna 23.8.2022 

Komisia doporučuje schváliť mimoriadnu dotáciu v sume 3000 € bez pripomienok. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

OR doporučuje schváliť Dotáciu z rozpočtu obce vo výške 3000 € pre FK Polom Raková. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ – dotazovala sa, či si nemôžu hľadať nejakých sponzorov. 

Jozef Čišecký, poslanec OZ – každý kto môže podporí, ale nepostačuje to. Inde majú silných 

sponzorov, v našej obci tomu tak nie je a treba im pomôcť.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – tento príspevok im pomôže vyrovnať dlh s dopravou 

podľa žiadosti, ktorú predložili. Zároveň uviedol, že v mesiaci október bude vyúčtovanie za 

elektrinu, kde sa predpokladá nedoplatok aj v náväznosti na to, že bolo suché obdobie 

v letných mesiacoch a bolo potrebné  pravidelne polievať trávnik na ihrisku. Predpokladá sa, 

že v mesiaci november bude potrebná ďalšia pomoc vzhľadom na situáciu a ceny ktoré 

narastajú. Nehovoriac o tom, že tam majú svojich ľudí, ktorí sa starajú o tento areál, 

zabezpečujú údržbu, rekonštrukciu priestorov. Náklady sú vysoké, myslí si, že na počet 

obyvateľov sa prispieva veľmi málo na túto činnosť. Čo sa týka elektriny, elektromer je na 

FK Polom a nemá informáciu, či majú zazmluvnenú cenu. 

Jaroslav Petrák, poslanec OZ – nechápe fungovanie Futbalového klubu Raková, náklady sú 

všade aj v okolitých obciach a mestách, vymenoval Staškov, Skalité, Podvysoká, Turzovka... 

Porovnal Skalité, kde mali 17 tis. € dotáciu, vyplácajú za zápasy, tréningy. Z nášho rozpočtu 

obce sa  im schválila dotácia 15 tis. €, hrá sa o súťaž nižšie a nevypláca sa nič hráčom. 

Taktiež FK prevádzkuje bufet. 

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – čo sa týka – príklad Skalitého, je tu príjem 7-8 tis.  

zo strany silného sponzora.  

Miroslav Strýček, poslanec OZ – smerom k poslancovi Petrakovi uviedol, že je podstatné, 

keď majú  pravidelného silného sponzora. 

Jozef Čišecký, poslanec OZ –  čo sa týka bufetu, je to minimálny zisk. 

Diskusia ukončená. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dotáciu z rozpočtu obce vo výške 3000 € pre FK Polom 

Raková. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková 2 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Jana Hnidková, Marian Šuška,  

Ing. Margita Kučáková 

      11 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       11 

Návrh bol prijatý. 
 

 

5► Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci  

Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 24.8.2022 

Komisia doporučuje žiadateľke, ktorá požiadala o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci na kúpu uhlia a dreva a nečakané výdavky, aby písomne požiadala ÚPSVaR Čadca 

o príspevky (napr. príspevok na bývanie). V tomto prípade nie je východisko jednorazová 

výpomoc, ale zamestnať sa, poprípade skúsiť nájsť zamestnanie cestou ÚPSVaR. Po 

odpovedí z ÚPSVaR sa žiadosťou bude opätovne zaoberať sociálno-zdravotná komisia. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada nedoporučuje poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci s tým, že odporúča 

požiadať o príspevky cestou ÚPSVaR. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie jednorazovej sociálnej pomoci s tým, že 

odporúča požiadať o príspevky cestou ÚPSVaR. 

Diskusia: 

PharmDr. Patrik Bukovan, posl. OZ – za komisiu ozrejmil, že každý kto požiada 

o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci musí zdokladovať príjem. Zo strany 

žiadateľky bol doložený len príjem invalidného dôchodku, ktorého výška nepokrýva jej 

životné náklady.  Komisia odporúča, aby požiadala o príspevky cestou ÚPSVaR, t.j. využiť aj 

tieto možnosti, nakoľko jednorazová dávka nerieši jej situáciu a tento príjem si môže zvýšiť, 

ak požiada o príspevky cez ÚPSVaR. Komisia aj v minulosti pri posudzovaní žiadosti najskôr 

posúdila, či žiadateľ využil aj možnosti cez ÚPSVaR. Po zdokladovaní všetkých príjmov 

opätovne posúdila žiadosť a navrhla výšku poskytnutia jednorazovej sociálnej pomoci  

zo strany obce.  

Ing. Margita Kučáková, posl. OZ - žiadateľka preukázala svoju finančnú situáciu, má 

invalidný dôchodok ako jediný príjem, v žiadosti uvádza, že býva v rodinnom dome sama. Ak 

by uvedenú situáciu riešila na ÚPSVR Čadca (na oddelení hmotnej núdze, náhradného 

výživného a štátnych sociálnych dávok) na základe informácii z tejto žiadosti by prichádzala 

do úvahy základná dávka v hmotnej núdzi, ktorá je momentálne 68,80 €. Keďže nie je plne 

invalidná ochranný príspevok nepripadá do úvahy. Do úvahy by pripadal snáď príspevok na 

bývanie  pri splnení určitých podmienok, ktorých splnenie musí preukázať, napr. je 

vlastníčkou domu, prípadne má uzatvorenú nájomnú zmluvu atď. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce  - problém by sa mal riešiť komplexne zo strany štátu, 

v ťažkej životnej situácii sa nachádzajú aj ľudia, ktorí si o jednorazovú sociálnu pomoc 

nepožiadajú a počet narastá. Zo strany obce sa myslelo na toto aj pri poskytovaní stravy 

a rozvozu obedov, kde sa cena nenavyšovala a aj toto je jedna z pomoci pre našich občanov. 

Pri tvorbe VZN jednorazová dávka pomoci mala slúžiť na preklenutie ťažkej životnej 

situácia, príklad keď sú živelné pohromy a pod. Zo strany štátu by sa toto malo riešiť, 

nakoľko ťažkých životných situácii  pribúda. 

PharmDr. Patrik Bukovan, posl. OZ – vzhľadom na nárast žiadosti zo strany občanov, ktorí sa 

nachádzajú v ťažkej životnej situácii, do budúcna stanoviť nejaký kľúč na základe čoho by sa 

posudzovali žiadosti a do akej výšky. 

Diskusia ukončená. 

Obecné zastupiteľstvo hlasovaním o návrhu na uznesenie neschvaľuje poskytnutie 

jednorazovej sociálnej pomoci pre žiadateľku. 

 

Hlasovanie: 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak 1 

Za 
PharmDr. Patrik Bukovan, Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, 

Mgr. Viera Urbaníková,   
       4 

Proti 
 Mgr. Milan Bukovan, Mgr. Jana Hnidková, Ing. Margita Kučáková, 

 Ing. Tibor Kajánek 
        4         

Zdržal sa  Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Jaroslav Petrák, Marian Šuška         4 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:      12 

Návrh nebol prijatý. 

 

6► Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci  

Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 24.8.2022 

Komisia doporučuje žiadateľovi, ktorý požiadal o poskytnutie jednorazovej dávky soc. 

pomoci na zakúpenie chladničky s mrazničkou poskytnúť finančné prostriedky  do sumy cca 

200 €.  

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada doporučuje bezplatné zapožičanie chladničky s mrazničkou značky „Gorenje“ na 

dobú neurčitú, ktorá je umiestnená v priestoroch kultúrneho domu a v súčasnosti sa 

nevyužíva. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje bezplatné zapožičanie chladničky s mrazničkou značky 

„GORENJE RK6181AX“ žiadateľovi  na dobú neurčitú. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak 1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       12 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:      12 

Návrh bol prijatý. 
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7► Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci  

Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 24.8.2022 

Komisia doporučuje žiadateľke, ktorá požiadala o poskytnutie jednorazovej dávky soc. 

pomoci na kúpu uhlia a dreva a stravu poskytnúť finančné prostriedky na kúpu dreva vo 

výške 100 €. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada doporučuje poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci vo výške 100 € pre 

žiadateľku. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci vo výške 

100 € pre žiadateľku 

Hlasovanie: 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak 1 

Za 
PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan, Ing. Tibor Kajánek, 

Mgr. Viera Urbaníková,  Ing. Margita Kučáková, Marian Šuška,  
       6 

Proti                                           -         0         

Zdržal sa 
 Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Jaroslav Petrák, Miroslav Strýček, 

Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Jana Hnidková 
        6 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:      12 

Návrh nebol prijatý. 

 

8► Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci  

Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 24.8.2022 

Komisia doporučuje žiadateľke, ktorá požiadala o poskytnutie jednorazovej dávky soc. 

pomoci na preplatenie rehabilitačného kočíka z dôvodu vážnej diagnózy pre syna poskytnúť 

finančné prostriedky na kúpu kočíka v sume 400 €. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada doporučuje poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci vo výške 400 € 

žiadateľke na zakúpenie rehabilitačného kočíka pre dieťa. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci vo výške 

400 € žiadateľke na zakúpenie rehabilitačného kočíka pre dieťa. 

 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak 1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Miroslav Strýček, Marian Šuška, 

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

Ing. Margita Kučáková 

       11 

Proti    -         0         

Zdržal sa   Ing. Tibor Kajánek,         1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       12 

Návrh bol prijatý. 
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9► Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci  

Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 24.8.2022 

Komisia doporučuje žiadateľke, t.č. umiestnená v CSS Čadca Horelica 107, ktorá požiadala 

o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci z dôvodu nedostatočného príjmu 

neposkytnúť finančné prostriedky. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada nedoporučuje poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci žiadateľke 

umiestnenej v CSS Čadca Horelica 107. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

žiadateľke umiestnenej v CSS Čadca Horelica 107. 

Hlasovanie: 

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak 1 

Za 

PharmDr. Patrik Bukovan, Mgr. Milan Bukovan,  

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

Ing. Miroslav Mareček 

       6 

Proti                                           -         0         

Zdržal sa 
 Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Jaroslav Petrák, Mgr. Jana Hnidková, 

Ing. Margita Kučáková, Marian Šuška, 
        6 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:      12 

Návrh bol prijatý. 

10► Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena stavba “Raková – U Skákalov – 

Zahustenie TS, rekon. 232/ts/rakova_u.halusky a NN siete“– Stredoslovenská distribučná a.s., 

Pri Rajčianke 2927/8 Žilina 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 24.8.2022 

Komisia doporučuje schváliť Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  pre 

stavbu: “Raková – U Skákalov – Zahustenie TS, rekon. 232/ts/rakova_u.halusky a NN siete“ 

medzi Obcou Raková a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada doporučuje schváliť Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  pre 

stavbu: “Raková – U Skákalov – Zahustenie TS, rekon. 232/ts/rakova_u.halusky a NN siete“ 

medzi Obcou Raková a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  pre 

stavbu: “Raková – U Skákalov – Zahustenie TS, rekon. 232/ts/rakova_u.halusky a NN siete“ 

medzi Obcou Raková a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak,  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       12 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       12 

Návrh bol prijatý. 
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11► Žiadosť o súhlas zriadenia vodovodnej šachty – pre pozemky: KNC 11973/2, 11973/3 

v miestnej časti Pod Zavaleniskami. 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 24.8.2022 

Komisia  doporučuje vydať súhlas na zriadenie vodovodnej prípojky a umiestnenie vodovodnej šachty 

– KNC 11967/1 a KNC 11 967/2 pod podmienkou, že žiadateľ konštrukciu a kryt uvedie  

do pôvodného stavu. Vodovodnú šachtu umiestniť mimo miestnej cesty so zachovaním šírky 3 metre. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada doporučuje vydať súhlas na zriadenie vodovodnej prípojky a umiestnenie vodovodnej 

šachty – KNC 11967/1 a KNC 11 967/2 pre žiadateľa . 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie a zriadenie vodovodnej prípojky a vodovodnej 

šachty – KNC 11967/1 a KNC 11 967/2 pre žiadateľa bytom Staškov s tým, že žiadateľ 

konštrukciu a kryt uvedie do pôvodného stavu a vodovodnú šachtu umiestni mimo telesa 

účelovej  cesty so zachovaním šírky 3 metre. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak,  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       12 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       12 

Návrh bol prijatý. 

12► Žiadosť  o zriadenie vecného bremena na pozemku KNC 12664/2 za účelom osadenia 

dreveného stĺpu pre elektrickú prípojku. 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 24.8.2022 

Komisia súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemku KNC 12664/2 pre bytom Čadca za 

účelom osadenia dreveného stĺpu pre elektrickú prípojku. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada doporučuje vydať súhlas na zriadenie vecného bremena na pozemku KNC 12664/2 pre 

žiadateľa bytom Čadca za účelom osadenia dreveného stĺpu pre elektrickú prípojku. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku KNC 12664/2 

a 12663 pre žiadateľa bytom 156/13 Čadca za účelom osadenia dreveného stĺpu a realizácie 

elektrickej prípojky. 
 Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak,  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       12 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       12 

Návrh bol prijatý. 
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13► Žiadosť občanove cca 30 RD v dĺžke 430 metrov od hlavnej cesty. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 24.8.2022 

Komisia berie na vedomie žiadosť občanov miestnej časti Za Groň o vybudovanie prístupovej 

cesty s tým, že je potrebné posúdiť finančné možnosti rozpočtu obce. Predpokladané náklady 

na vybudovanie miestnej cesty asfaltovým kobercom: 45 -50 tis. eur. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada berie na vedomie žiadosť občanov miestnej časti Za Groň o vybudovanie 

prístupovej cesty s asfaltovým kobercom pre cca 30 RD v dĺžke 430 metrov od hlavnej cesty. 

Diskusia: 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – súčasťou žiadosti je podpísaných niekoľko obyvateľov (cca 

60 ľudí) s požiadavkou na rekonštrukciu prístupovej cesty a je toho názoru, žeby sa malo 

venovať aj tejto lokalite a nájsť riešenie akoby sa dalo pomôcť. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – na doplnenie informoval prítomných, že by mala byť 

výzva cezhraničnej spolupráce SK-PL aj na rekonštrukciu miestnych komunikácii a obec sa 

pokúsi žiadať finančné prostriedky aj cez tento projekt a v prípade úspešnosti by sa riešili 

niektoré časti obce cez projekt. Situácia si vyžaduje túto časť obce riešiť prioritne. 

Miroslav Strýček, poslanec OZ – navrhuje rekonštrukciu cesty zaradiť do prípravy, riešiť po 

technickej stránke, zamerať. 

Jozef Čišecký, poslanec OZ – taktiež vyslovil názor, že cesta v tejto lokalite je v zlom stave, 

riešiť aj túto časť obce, pomôcť im. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť občanov miestnej časti Za Groň 

o vybudovanie prístupovej cesty s tým, že rekonštrukcia cesty  sa bude riešiť prioritne. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak,  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       12 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       12 

Návrh bol prijatý. 

 

14► Žiadosť o zámenu pozemkov s obcou. Pozemok CKN 2258/17 o výmere 791 m2 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve spoločnosti ZEMATRANS s.r.o.  

Pozemky obce zapísané na LV č. 1835 pre k.ú. Raková a to: 

CKN č. 1122/1 – orná pôda o výmere 783 m2 

CKN č. 1122/2 – orná pôda o výmere 783 m2 

CKN č. 1120 – orná pôda o výmere 375 m2 

CKN č. 1121 – trvalý trávny porast o výmere 168 m2 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 24.8.2022 

Komisia berie na vedomie žiadosť a doporučuje právne preveriť možnosti a dôsledky 

využívania parcely CKN 2258/17 o výmere 791 m2, t.j miestnej komunikácie ako stavby 

v majetku obce na pozemku iného vlastníka. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada berie na vedomie žiadosť o zámenu pozemkov s obcou. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ozrejmil, že parcela bola najskôr ponúknutá na odpredaj 

od AVC a obecné zastupiteľstvo uznesením schválilo, že neodkúpi tento pozemok. AVC 

následne odpredalo pozemok spoločnosti Zematrans a opätovne táto spoločnosť predkladá 

žiadosť o zámenu pozemkov na obecné zastupiteľstvo. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť  o zámenu pozemkov s obcou. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Martin Golis 2 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, 

 Mgr. Jana Hnidková, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,  

Ing. Margita Kučáková 

       10 

Proti    -         0         

Zdržal sa    Jozef Čišecký         1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       11 

Návrh bol prijatý. 

15►  Žiadosť o povolenie uloženia inžinierskych sieti do cesty CKN 12665. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 24.8.2022 

Komisia doporučuje uloženie inžinierskych sieti do cesty CKN 12665 za účelom rozšírenia 

existujúceho vodovodu za dodržania podmienok: 

1/ Opravený vodovod bude v rovnakej dimenzii ako doteraz, aby bolo možné jeho využívanie 

aj pre iné subjekty, nielen pre žiadateľa. 

2/Oprava bude vykonaná v celej dĺžke vodovodu. 

3/ Prevádzkou opraveného vodovodu bude poverená spoločnosť SEVAK a.s. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada doporučuje schváliť žiadosť o povolenie uloženia inžinierskych sieti do cesty 

CKN 12665 za účelom rozšírenia existujúceho vodovodu. 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje   žiadosť o povolenie uloženia inžinierskych sieti do cesty 

CKN 12665 za účelom rozšírenia existujúceho vodovodu za dodržania podmienok: 

1/ Opravený vodovod bude v rovnakej dimenzii ako doteraz, aby bolo možné jeho využívanie 

aj pre iné subjekty, nielen pre žiadateľa. 

2/Oprava bude vykonaná v celej dĺžke vodovodu. 

3/ Prevádzkou opraveného vodovodu bude poverená spoločnosť SEVAK a.s. 

 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Martin Golis 2 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, 

 Mgr. Jana Hnidková, Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška,  

Ing. Margita Kučáková Jozef Čišecký 

       11 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:         11 

Návrh bol prijatý. 
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16► Žiadosť odkúpenie pozemku KNC 2222/9 – zast. plocha o výmere 13 m2. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 24.8.2022 

Komisia doporučuje odpredaj pozemku KNC 2222/9 – zast. plocha o výmere 13 m2 

žiadateľovi. Cena 20 €/ m2. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 26.8.2022 

Obecná rada doporučuje odpredaj pozemku KNC 2222/9 – zast. plocha o výmere 13 m2 pre 

žiadateľa za cenu v zmysle vypracovaného znaleckého posudku č. 101/2022 pre danú lokalitu 

(48,28 €/m2). 

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ  - navrhuje cenu 20 €/ m2. 

Obecné zastupiteľstvo najskôr hlasovalo o cene za odpredaj pozemku, návrh poslanca  

Ing. Kajánka, ktorý navrhol  cenu 20 €/ m2. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Martin Golis, Mgr. Milan Bukovan 3 

Za 

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

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková, Jozef Čišecký 

       9 

Proti    -         0         

Zdržal sa   Jaroslav Petrák         1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:        10 

Návrh bol prijatý. 

 

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:-časť z KN-C 2222/9- zast. plocha o celkovej výmere 13m2 , odčlenenná  

z pôvodnej KN-C 2222/1 totožná s KN-E 22019/3, zapísaná na LV 7401,  geometrickým 

plánom č.253/2022 za cenu 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 §9 a ods. 8 písm.e/  - výnimočný postup,  nakoľko osobitný 

zreteľ  nekonkretizuje  a je  to v kompetencii  OZ.  Predmetná časť  pozemku KN-C o výmere 

13m2  sa  nachádza  pri pozemku žiadateľa KN-C  2222/5 v k.ú. Raková. Obec túto  časť 

pozemku  nevyužíva. 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Martin Golis,  2 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Ing. Tibor Kajánek, 

Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Jana Hnidková,  

Mgr. Viera Urbaníková, Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková,  

Jozef Čišecký 

       10 

Proti    -         0         

Zdržal sa   Jaroslav Petrák         1 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:        11 

Návrh bol prijatý. 
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17 ► Návrh Zásad odmeňovania poslancov v Obci Raková 

Obecná rada doporučila na zasadaní dňa 26.8.2022 pripraviť a predložiť návrh Zásad 

odmeňovania poslancov v Obci Raková s účinnosťou od 1.1.2023. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ – vyjadrila sa, že nie je potrebné schvaľovať toto a ani to 

nedoporučuje, pretože bude po voľbách nové obecné zastupiteľstvo a tak to je aj v zákone, že 

si schvaľuje výšku odmien. Nesúhlasí schvaľovať výšku odmien nastupujúcemu obecnému 

zastupiteľstvu, má si to určovať nové obecné zastupiteľstvo. Nevie sa aká bude situácia, či 

obec bude mať na vyplatenie odmien. Nesúhlasí, aby a teraz schvaľovali zásady odmeňovania 

pre nových poslancov. 

PharmDr. Patrik Bukovan, poslanec OZ – vysvetlil, že sa nejedná o mimoriadnu odmenu, je 

to za prácu poslanca, za ich účasť na zasadaniach tak, ako sa predkladá v návrhu. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce -   ozrejmil, že návrh vzišiel zo strany poslancov, ktorí 

nekandidujú pre ďalšie volebné obdobie a  pre informáciu aj v porovnaní iných obcí, práca 

poslanca stráca na atraktivite, je náročná na čas a záujem o túto prácu klesá.  

Ing. Margita Kučáková, posl. OZ - s uvedeným návrhom nesúhlasí, tento bod, ak bude 

potrebný, nech prerokuje nové obecné zastupiteľstvo. 

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – zhruba takéto odmeny boli, s tým, že aj u komisii, 

ktoré vykonávajú prácu, idú do terénu a pod. sa táto odmena javila nízka a preto obecná rada 

predkladá tento návrh. Nič nebráni tomu, ak nové obecné zastupiteľstvo, ktorému sa bude 

zdať odmena vysoká, zmení a zníži výšku odmeny.  

Ing. Tibor Kajánek, poslanec OZ – navrhuje, aby sa toto obecné zastupiteľstvo týmto vôbec 

nezaoberalo. 

Diskusia ukončená. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce uviedol, že každý poslanec má možnosť vyjadriť sa 

hlasovaním k návrhu obecnej rady a dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č.1 k Zasadám odmeňovania poslancov v Obci 

Raková s účinnosťou dňom 1.1.2023. 

 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak 1 

Za 

Ing. Martin Golis, Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, 

Miroslav Strýček, Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Viera Urbaníková, 

Marian Šuška, Jozef Čišecký, Jaroslav Petrák 

       9 

Proti Mgr. Jana Hnidková, Ing. Margita Kučáková, Ing. Tibor Kajánek         3         

Zdržal sa   -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:        12 

Návrh bol prijatý. 

 

8. Správa o plnení rozpočtu Obce Raková a jej organizácii k 30.6.2022 a Rozpočtové 

opatrenie obce č. 3/2022 

      Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil so správou o plnení rozpočtu obce a jej 

organizácii a predložil rozpočtové opatrenie obce č.3/2022. Materiál tvorí samostatnú prílohu 

zápisnice.  

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie v celosti nasledovne: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1/ Správu o plnení rozpočtu Obce Raková, rozpočtových organizácii a príspevkovej 

organizácie k 30.6.2022 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1/ Rozpočtové opatrenie č.3/2022  

 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 3 732 649,00 182 641,00 3 915 290,00 

Bežné príjmy RO 207 024,00 2 637,00 209 661,00 

Bežné príjmy spolu 3 939 673,00 185 278,00 4 124 951,00 

Kapitálové príjmy s 4 100,00 5 759,00 9 859,00 

Finančné operácie 527 738,00 0,00 527 738,00 

SPOLU 4 471 511,00 191 037,00 4 662 548,00 

        

Bežné výdavky 1 769 238,00 41 702,00 1 810 940,00 

Bežné výdavky RO 2 017 461,00 147 959,00 2 165 420,00 

Bežné výdavky spolu 3 786 699,00 189 661,00 3 976 360,00 

Kapitálové výdavky 426 617,00 7 952,00 434 569,00 

Finančné operácie 232 776,00 0,00 232 776,00 

SPOLU 4 446 092,00 197 613,00 4 643 705,00 

Hospodárenie obce 25 419,00  18 843,00 

 

ZŠ M. Mravca 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave 

Bežné príjmy spolu 146 174,00 2 500,00 148 674,00 

Bežné výdavky spolu 1 303 445,00 104 211,00 1 407 656,00 

    

Materská škola Fojstvo 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave 

Bežné príjmy spolu 36 350,00 0,00 36 350,00 

Bežné výdavky spolu 447 278,00 33 596,00 480 874,00 

    
 

Materská škola 

Korcháň 

Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave 

Bežné príjmy spolu 22 554,00 0,00 22 554,00 

Bežné výdavky spolu 165 953,00 5 087,00 171 040,00 

    

Centrum voľného času  
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 1 946,00 137,00 2 083,00 

Bežné výdavky spolu 100 785,00 5 065,00 105 850,00 
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Organizácia pre 

kultúru a verejné 

služby Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 620 730,00 17 580,00 638 310,00 

Bežné výdavky spolu 620 730,00 17 580,00 638 310,00 

 

2/ Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2022 

3/ Použitie rezervného fondu: 

    Úpravu v položkách:     
   - rekonštrukcia budovy OU (  17 000€) 2 467,94 €  zníženie o 14 532,06 € 

  - obnova miestnych ciest ( 200 000€) 197 807,15 €  zníženie o   2 192,85 € 

   Nové použitie:     
  - solárne elektrárne  16 724,91 €   
4/ Použitie poplatku za rozvoj: 

  - Cyklocesta obcou Raková 25 000,00 € 
Hlasovanie:  

HLASOVANIE:  Mená poslancov Počet 

Neprítomní: JUDr. Miroslav Mariak,  1 

Za 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan, Jaroslav Petrák,  

Ing. Martin Golis, Jozef Čišecký, Ing. Tibor Kajánek, Miroslav Strýček, 

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

Marian Šuška, Ing. Margita Kučáková 

       12 

Proti    -         0         

Zdržal sa    -         0 

 Prítomných celkom pri hlasovaní:       12 

Návrh bol prijatý. 

 

9. Záver 

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce na záver poďakoval všetkým poslancom, ktorí sa 

rozhodli, že v ďalšom volebnom období sa nebudú uchádzať o miesto poslanca. Osobne 

vyslovil  poďakovanie Mgr. Milanovi Bukovanovi, PharmDr. Patrikovi Bukovanovi,  

Ing. Martinovi Golisovi a Ing. Miroslavovi Marečkovi, ktorí sa spolupodieľali na rozvoji 

obce. Prítomným poslancom, ktorí sa rozhodli kandidovať v ďalšom volebnom období  

a občania im vyjadria vo voľbách dôveru, poprial veľa úspechov pri rozvoji obce. Zároveň 

konštatoval, že vzhľadom na toto obdobie - navyšovanie energii, to bude neľahké obdobie. Čo 

sa týka plynu, naša obec sa pripravila a v prípade úspešnosti projektu rekonštrukcie kotolní 

(90%tná úspešnosť) sa vieme dostať so spotrebou plynu (aj keď je navýšený), na úroveň – 

finančnú hodnotu aká bola pre obec doteraz. V prípade elektriny, vrátane organizácii, kde 

došlo k výraznému navýšeniu máme schválenú zmluvu s distribučnou spoločnosťou, že 

môžeme na našich objektoch navýšiť kapacitu fotovoltaických zariadení. Momentálne sa 

pripravuje projektová dokumentácia a v prípade jej schválenia by bolo potrebné získať na 

výstavbu finančné prostriedky cca 100 tis. € a tieto finančné prostriedky vieme získať 

napríklad formou úverov cez environmentálny fond. Realizáciou tejto elektrárne by si obec 

veľmi pomohla aj čo sa týka nákladov na elektrickú energiu. Pre vysvetlenie, ak si obec 

vyrobí elektrickú energiu (zariadenie na streche budov), dodávateľ elektrickej energie vie 

presunúť vyrobenú elektrickú energiu napríklad na verejné osvetlenie.  
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Takto môžeme el. energiu cez deň vyrábať a v noci míňať, čo je pre nás obrovská výhoda 

a vieme si takouto formou pomôcť. Ďalej uviedol, že v rámci  plánu obnovy sa dajú 

zatepľovať všetky budovy obce, okrem budov, ktoré sú v prenájme. Opäť sa ide do projektu 

zateplenia OcÚ a 10 % z celkových nákladov na zateplenie môžeme použiť opätovne na 

výstavbu fotovoltaiky. Oslovil projektanta v súvislosti s projektom na zateplenie Základnej 

školy Trstená  a taktiež  prefinancovanie z plánu obnovy na fotovoltaicke zariadenie. Je to 

možnosť ako si pomôcť a znížiť tak vysoké náklady na prevádzku budov v našej obci. 

 
                         O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.  

 

                             Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenia číslo: 

 

18.1 – 18.32/2022 

 

uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice. 

 

 

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

do diskusie a rokovanie obecného zastupiteľstva  ukončil o 16:15 h.          

 

                                                                           *** 

 

 
Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zamest. OcÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Janka Čičová                                                                 Mgr. Anton Heglas 

prednostka OcÚ                                                                      starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Golis                                                                    Mgr. Milan Bukovan 

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 23. septembra 2022, uznesenia č. 18.1 – 18.32/2022 

 

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  

 

  18.1 Správu o činnosti  obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie k  23.9.2022 

18.2  Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva  k 23.9.2022 

18.3 Správu o výsledku kontroly kvalifikácie  pracovníčky OcÚ, vykonávajúcu činnosť 

v oblasti sociálnej práce 

18.4 Správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.6.2022 do 31.8.2022 

18.5 Správu o plnení rozpočtu Obce Raková, rozpočtových organizácii a príspevkovej 

organizácie k 30.06.2022 

18.6 Konsolidovanú výročnú správu Obce Raková za rok 2021 

18.7 Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 a 

 ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2021 

18.8 Žiadosť občanov miestnej časti Za Groň o vybudovanie prístupovej cesty s tým, že 

rekonštrukcia cesty sa bude riešiť prioritne. 

18.9 Žiadosť o zámenu pozemkov s obcou. 

 

B/  S C H V A Ľ U J E 

 

18.10 Zloženie ústrednej inventarizačnej komisie (ÚIK), inventúrnej a čiastkovej 

inventarizačnej komisie  podľa prílohy č. 1 

18.11 Zloženie škodovej, vyraďovacej a likvidačnej komisie podľa prílohy č. 1 

18.12 Zápis do Kroniky Obce Raková za rok 2020 podľa predloženého návrhu 

18.13 Odmenu pre kronikárku obce  vo výške 700 €/brutto za vypracovaný dokument 

„Kronika Obce Raková za rok 2020“ 

18.14 Odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozemkov v k.ú. Raková o celkovej 

výmere 9 734,38 m2 v prospech: Obec Raková podľa prílohy č.2.  

                 Za cenu   v celkovej čiastke 107 859,80 € podľa jednotlivých lokalít na základe     

                 spracovaného znaleckého posudku č. 100/2022 znalca: Ing. Škorvagová Gabriela  

                Odôvodnenie: Obec Raková rieši vysporiadanie pozemkov k projektu:   

                „Cyklocesta obcou   Raková“, na ktorú je vypracovaná projektová dokumentácia.  
 

                     Hlasovanie:                          Za:                   Proti:                        Zdržal sa: 

                    Prítomní:   12                        12                         0                                     0              
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18.15 Odkúpenie spoluvlastníckych podielov z pozemkov v k.ú. Raková v prospech: 

Obec Raková: 

                1/Podiel z pozemku EKN 2433 – orná pôda o výmere 26 m²,  

- podiel 3780/113400 od podielového spoluvlastníka zapísaný na LV č. 7306 v k.ú. 

Raková. 

2/Podiel z pozemku EKN 2434 – orná pôda o výmere 15m², 

- podiel 2/4 od podielovej spoluvlastníčky zapísaný na LV č. 7307 v k.ú. Raková. 

3/Podiel z pozemku EKN 2437 – orná pôda 18m², 

- podiel 1/9 od podielového spoluvlastníka  

- podiel 1/18 od podielového spoluvlastníka  

- podiel 19/60 od podielovej spoluvlastníčky  

zapísaná na LV č. 7290 v k.ú. Raková.  

4/Podiel z pozemku EKN 1950 – orná pôda 124m², 

- podiel 97/640 od podielovej spoluvlastníčky  

- podiel 97/640 od podielovej spoluvlastníčky  

   Zapísaná na LV č. 7216 v k.ú. Raková. 

   Za cenu 48,28€/m² podľa spracovaného znaleckého posudku č. 101/2022 znalca:    

   Ing. Škorvagová Gabriela. 

   Odôvodnenie: 

   Obec Raková rieši vysporiadanie pozemkov pod výstavbu chodníka pri ceste    

   II/487, na ktorú je vypracovaná projektová dokumentácia.  

  
 

                     Hlasovanie:                        Za:                   Proti:                        Zdržal sa: 

                    Prítomní:     12                    12                            0                                     0               

 

 

18.16 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: KNC 9847/15  - zast. plocha a nádvorie, o výmere 2 m2, oddelený 

z pôvodnej KNC 9847/3, zapísaný na liste vlastníctva obce č. 1835. 

Cena 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 §9 a ods. 8 písm.e/  - výnimočný postup,  

nakoľko osobitný zreteľ  nekonkretizuje  a je  to v kompetencii  OZ.  Pozemok je 

odčlenený pre časť stavby garáže, prevodom sa prispeje  k účelnejšiemu 

usporiadaniu majetkových pomerov.  
 

                     Hlasovanie:                          Za:                   Proti:                        Zdržal sa: 

                    Prítomní:     12                    12                           0                                  0                   
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18.17 Dotáciu z rozpočtu obce vo výške 3000 € pre FK Polom Raková 

18.18 Bezplatné zapožičanie chladničky s mrazničkou značky „GORENJE RK6181AX“ 

na dobú neurčitú. 

18.19 Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci vo výške 400 € na zakúpenie 

rehabilitačného kočíka pre dieťa. 

18.20 Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  pre stavbu: “Raková – 

U Skákalov – Zahustenie TS, rekon. 232/ts/rakova_u.halusky a NN siete“ medzi 

Obcou Raková a Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8 Žilina. 

18.21 Umiestnenie a zriadenie vodovodnej prípojky a vodovodnej šachty – KNC 11967/1 

a KNC 11 967/2 pre žiadateľa bytom  Staškov  s tým, že žiadateľ konštrukciu a kryt 

uvedie do pôvodného stavu a vodovodnú šachtu umiestni mimo telesa účelovej  

cesty so zachovaním šírky 3 metre. 

18.22 Zriadenie vecného bremena na pozemku KNC 12664/2 a 12663 pre žiadateľa 

bytom Čadca za účelom osadenia dreveného stĺpu a realizácie elektrickej prípojky. 

18.23 Žiadosť o povolenie uloženia inžinierskych sieti do cesty CKN 12665 za účelom 

rozšírenia existujúceho vodovodu za dodržania podmienok: 

          1/ Opravený vodovod bude v rovnakej dimenzii ako doteraz, aby bolo možné jeho 

využívanie aj pre iné subjekty, nielen pre žiadateľa. 

          2/Oprava bude vykonaná v celej dĺžke vodovodu. 

          3/ Prevádzkou opraveného vodovodu bude poverená spoločnosť SEVAK a.s. 

18.24 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:-časť z KN-C 2222/9- zast. plocha o celkovej výmere 13m2 , odčlenenná 

 z pôvodnej KN-C 2222/1 totožná s KN-E 22019/3, zapísaná na LV 7401, 

 geometrickým plánom č.253/2022 za cenu 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 §9 a ods. 8 písm.e/  - výnimočný postup,  nakoľko osobitný zreteľ  

nekonkretizuje  a je  to v kompetencii  OZ.  Predmetná časť  pozemku KN-C o výmere 13m2  sa  

nachádza  pri pozemku žiadateľa KN-C  2222/5 v k.ú. Raková. Obec túto  časť pozemku  nevyužíva. 

 
 

                     Hlasovanie:                          Za:                   Proti:                        Zdržal sa: 

                    Prítomní:    11                    10                           0                                       1               

 

 

18.25  Dodatok č.1 k Zasadám odmeňovania poslancov v Obci Raková s účinnosťou 

dňom 1.1.2023 
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18.26 Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 3 732 649,00 182 641,00 3 915 290,00 

Bežné príjmy RO 207 024,00 2 637,00 209 661,00 

Bežné príjmy spolu 3 939 673,00 185 278,00 4 124 951,00 

Kapitálové príjmy s 4 100,00 5 759,00 9 859,00 

Finančné operácie 527 738,00 0,00 527 738,00 

SPOLU 4 471 511,00 191 037,00 4 662 548,00 

        

Bežné výdavky 1 769 238,00 41 702,00 1 810 940,00 

Bežné výdavky RO 2 017 461,00 147 959,00 2 165 420,00 

Bežné výdavky spolu 3 786 699,00 189 661,00 3 976 360,00 

Kapitálové výdavky 426 617,00 7 952,00 434 569,00 

Finančné operácie 232 776,00 0,00 232 776,00 

SPOLU 4 446 092,00 197 613,00 4 643 705,00 

Hospodárenie obce 25 419,00  18 843,00 

 

 

ZŠ M. Mravca 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 146 174,00 2 500,00 148 674,00  

Bežné výdavky spolu 1 303 445,00 104 211,00 1 407 656,00  

 

Materská škola Fojstvo 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 36 350,00 0,00 36 350,00  

Bežné výdavky spolu 447 278,00 33 596,00 480 874,00  

 

 

Materská škola 

Korcháň 

Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave  
Bežné príjmy spolu 22 554,00 0,00 22 554,00  

Bežné výdavky spolu 165 953,00 5 087,00 171 040,00  

    
 

Centrum voľného času  
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave 

 

  

 

Bežné príjmy spolu 1 946,00 137,00 2 083,00  

Bežné výdavky spolu 100 785,00 5 065,00 105 850,00  
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18.27 Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2022 

18.28 Použitie rezervného fondu: 

    Úpravu v položkách:     

   - rekonštrukcia budovy OU (  17 000€) 2 467,94 €  zníženie o 14 532,06 € 

  - obnova miestnych ciest ( 200 000€) 197 807,15 €  zníženie o   2 192,85 € 

   Nové použitie:     

  - solárne elektrárne  16 724,91 €   
18.29 Použitie poplatku za rozvoj 

Cyklocesta obcou Raková             25 000,00 € 

 

C/  N E S C H V A Ľ U J E 

 

18.30 Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci žiadateľke umiestnenej v CSS 

Čadca Horelica 107. 

 

D/  U K L A D Á 

 

18.31 Predsedovi ÚIK zvolať  predsedu a členov inventúrnej a čiastkovej inventarizačnej 

komisie k zabezpečeniu vykonania  dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2022. 

18.32 Predsedovi komisie účtov v termíne od 01.01.2023  do  31.01.2023  uskutočniť 

inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov  k 31.12.2022. 

 

 

V Rakovej, dňa 30. septembra 2022                                                                

 

 

 

 

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 620 730,00 17 580,00 638 310,00 

Bežné výdavky spolu 620 730,00 17 580,00 638 310,00 


