
O B E C    R A K O V Á 

 
 Číslo: 29/2010                                                                   V Rakovej, dňa 21.10.2010 

Z Á P I S N I C A 
 

 
 

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.10.2010  

v miestnosti - v zasadačke Obecného úradu v Rakovej 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:    MUDr. Margita Heglasová   

Mgr. Mária Bzdilíková 

p. Mária Mahútová 

Bc. Viera Urbaníková 

p. Milan Bukovan 

p. Stanislav Grečmal 

PharmDr. Peter Šuška       

p. Anna Dolná 

        JUDr. Miroslav Mariak 

JUDr. Jozef Šamaj 

 

Ospravedlnení poslanci:                     p. Pavol Čišecký 

 

Predsedajúci oznámil, ţe Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a ţe všetci 

poslanci  Obecného zastupiteľstva  boli  písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, ţe z celkového 

počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva  je prítomných 10 poslancov, teda zasadanie 

Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.2 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení 

uznášania schopné. 

Za overovateľov zápisnice menuje: 

1. MUDr. Heglasová Margita                                   2. p. Grečmal Stanislav 
 
P R O G R A M:  

        Otvorenie, určenie zapisovateľa , overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie 

2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

4. Správa o priebehu platieb miestnych poplatkov na rok 2010 a priebeh ich platieb 

5. Správa o stave majetku Obce Raková v zmysle inventarizácie prevedenej k 30.9.2010   

6. Úprava VZN Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach Obce Raková  č.2/2010 

7. Rôzne 

8. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní  

9. Záver 



 

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Zasadanie obecného zastupiteľstva zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

otvoril a viedol  starosta obce, Bc. Anton Heglas.  

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  MUDr. Heglasová Margita 

    2/  p. Grečmal Stanislav 

Vedením zápisnice poveril p. Chovancovú M.,  prac.OcÚ 

 

Návrh na zloţenie komisii: 

Voľba návrhovej komisie:            1/   p. Mahútová Mária, predseda NK 

       2/   JUDr. Mariak Miroslav, člen NK  

       3/  PharmDr. Šuška Peter, člen NK          

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

                                                       2/ Ing.  Miroslav Mareček, prednosta OcÚ 

            3/ Bc. Viera Urbaníková, zást.starostu  

          

       OZ jednohlasne schválilo predloţený návrh – za  7  poslancov z prítomných  7 poslancov  

(neprítomní: Mgr.Bzdilíková, p. Čišecký, p. Bukovan Milan, JUDr. Šamaj). 

 

Pripomienky k programu rokovania:  bez pripomienok. 

Za program: 7 poslancov z prítomných  7 poslancov  

(neprítomní: Mgr.Bzdilíková, p. Čišecký, p. Bukovan Milan, JUDr. Šamaj). 

OZ sa riadilo programom v zmysle pozvánky . 

 

      Zasadania obecného zastupiteľstva sa zúčastnila MUDr. Krasňanová, obvodný lekár pre 

dospelých a z občanov p. Jana Zvercová (občan). Bc. Anton Heglas, starosta obce im dal so 

súhlasom poslancov priestor, aby vystúpili s ich poţiadavkami, podnetmi  pred rokovaním 

jednotlivých bodov. 

MUDr. Krasňanová Janka, obvodný lekár pre dospelých -  obdrţala list zo ŢSK – odbor 

zdravotníctva, na ktorý sa  má vyjadriť vo veci nespokojnosti so zdravotnou starostlivosťou, 

ktorú poskytuje občanom, poukazujú na dlhé čakacie doby, systém objednávania a vystavovanie 

potvrdenia o zdravotnom stave a ţiadajú o pridelenie ďalšieho obvodného lekára, nakoľko sa 

domnievajú ţe kapacitne nestačí na obvod.  Ţiada o prejednanie sťaţnosti o neskpokojnosti s jej 

prácou a petície občanov cestou obecného zastupiteľstva zo dňa 28.7. 2010 doručenej starostovi 

obce a ţiada o kópiu  uvedenej sťaţnosti s menným zoznamom podpísaných občanov, ktorá bola 

odoslaná na ŢSK bez predchádzajúceho prejednania s ňou. Navrhuje vytvoriť komisiu z radov 

poslancov, ktorá by preskúmala sťaţnosť ako aj petičné hárky. Je ochotná spolupracovať 

a vypočuť si pripomienky zástupcov nespokojných občanov, reagovať a vysvetliť obvinenia voči 

nej.  Čo sa týka rekonštrukcie priestorov, ktorú poţadovala, či a ostatní nájomníci, ktorým bola 

realizovaná výmena okien (priestory detskej lekárky) si museli uhradiť, alebo im bol navýšený 

nájom.  Okná sú v dezolátnom stave a bola situácia, keď voda sa dostala do priestorov. Vyriešila 

sa detská ambulancia a bol prísľub, ţe sa budú rekonštruovať aj ďalšie ambulancie. Pôsobí tu 17 

rokov a sú to zatiaľ len sľuby. 

Pozn.: fotokópia listu zo ŢSK a vyjadrenie obvodnej lekárky je prílohou zápisnice. 
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Bc. Anton Heglas, starosta obce – dal priestor poslancom vyjadriť sa. Upresnil, ţe sa nejedná 

o sťaţnosť ale o ţiadosť. Ţiadosť – petíciu, ktorú od občanov obdŕţal musel postúpiť ako 

štatutárny zástupca na prejednanie ŢSK – odbor zdravotníctva v Ţiline. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – poţiadal o informáciu zo strany MUDr. Krásňanovej, či 

sa bráni tomu, aby tu bol ešte iný lekár. Vie o petícii občanov, ktorí chcú ešte ďalšieho lekára. 

V rámci diskusie vyslovil názor, ţe keď sa nájdu FP na sochu, mali by sa nájsť aj na ambulanciu 

obvodného lekára, kde chodí cca 90 % občanov. 

MUDr. Krasňanová Janka, obvodný lekár pre dospelých – reagovala na dotaz poslanca JUDr. 

Mariaka, nemá nič proti, aby tu bol ešte iný lekár. Chce riešiť obvinenie, ţe občan čaká 6 hod. na 

vyšetrenie, čo je nezmysel. 

p. Grečmal Stanislav, poslanec OZ  - táto problematika je mimo nich ako poslancov, vie 

o nejakej petícii a mal by byť uvedený nejaký petičný zástupca, s ktorým sa toto má riešiť. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – poţiadal o slovo s tým, nemal moţnosť vidieť petíciu, keby tu 

boli občania naniesli by svoje pripomienky, pokiaľ by sa neobávali vystúpiť pred obvodnou 

lekárkou a pokiaľ je čo naprávať. Myslí si, ţe občania nemajú záujem vypisovať ak by sa ich vec 

nedotýkala. Bral by to ako podnet pre obvodnú lekárku, aby prehodnotila prístup, aby k tomuto 

nemuselo dochádzať. Po dlhoročných skúsenostiach vie čo treba zlepšiť vo vzťahu k pacientom 

a asi sa neubránime ďalšiemu lekárovi. Ak by bola poţiadavka o ďalšieho lekára obecné 

zastupiteľstvo nebude brániť tejto veci. Obec má cez 5 tis. obyvateľov je tu jeden obvodný lekár, 

nik neznehodnocuje jej prácu obvodnej lekárky, nenaráţa na jej kvalitu. Zároveň vyslovil 

poďakovanie MUDr. Krásňanovej za prácu, ktorú robí pre občanov našej obce. Čo sa týka aj 

rekonštrukcie, pokiaľ je tu havarijný stav bude sa to musieť zaradiť do plánu a riešiť to.  

PharmDr. Šuška Peter, poslanec OZ – čo sa týka rekonštrukcie objektu, je potrebné oddeliť 

jednotlivé priestory lekárov. Týmto sa zaoberala aj obecná rada aj obecné zastupiteľstvo a výstup 

bol taký, ţe keď sa do priestorov investuje je potrebné nájom navýšiť. Porovnávali sa nájmy aj 

z iných obcí a Mesta Čadca, nájom po prerátaní by nebol vysoký.  

MUDr. Krasňanová Janka, obvodný lekár pre dospelých – vychádzalo to mesačne 115 eur, čo sa 

jej zdá byť dosť vysoká čiastka. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – nepamätá si prepočet zvýšenia nájmu, avšak konštatoval, ţe 

návratnosť by bola v ušetrení za teplo. 

Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ – poţiadal o slovo s tým, ţe informoval, ţe obec nájmy 

nezvyšovala niekoľko rokov a hovorilo sa o tom, a týka sa to všeobecne všetkých prenajímaných 

objektov, ţe budeme musieť nájmy v budúcom období prehodnotiť. Pokiaľ nájom nepokrýva 

náklady na danú budovu je logické, ţe nájom je potrebné navyšiť. Ak by sa urobila rekonštrukcia 

obvodnej lekárky v takom rozsahu ako poţaduje, pri terajšom nájme by sa vrátila o niekoľko 

rokov (cca 20 rokov), čo je pomerne dlhá doba. Bude musieť byť nejaký podiel zvýšenia nájmu. 

Bude sa to týkať všetkých nájomcov, nájmy má obec stanovené jednotné a týka sa to aj detskej 

lekárky a všetkých nájomcov. Obec nerozlišuje nájmy, ţe jeden nájomca ma vyšší a iný niţší 

nájom,  je to kategorický dané a ak sa zvýši nájom u jedného, zvýši sa všeobecne, t.j. u kaţdého. 

Toto je riešením nového obecného zastupiteľstva vzhľadom na ukončenie volebného obdobia. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ –sú na konci volebného obdobia, nemôţu rozhodovať vo veci 

rekonštrukcie ambulancie tesne pred voľbami. O tomto môţe rozhodnúť budúce – nové  OZ. 

Nevidí cestu financovania z tohto rozpočtu, ktorý obec má a je napätý. Je moţné dať to do plánu  

pri zostavovaní rozpočtu a zahrnúť nejaké prostriedky na rekonštrukciu objektu v ďalšom období. 

       Diskusia v tejto veci bola ukončená, MUDr. Krasňanová Janka poďakovala s pochopením 

vysvetlenej situácie ohľadom rekonštrukcie objektu a opustila rokovaciu miestnosť. 
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p. Zvercová Jana, občan – vystúpila s poţiadavkou o informáciu ohľadom pozemku pri 

bytovkách, ktorého je vlastníčkou, či by nebolo moţné riešiť to predkúpnou zmluvou.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – obec  má záujem vysporiadavať postupne všetky komunikácie 

a jednou z vlastníkov je aj pani Zvercová, chce zašpecifikovať to, ţe sa to bude riešiť a obec jej 

zaplatí za tento pozemok. Obec nespochybňuje jej vlastnícke práva. K vysporiadaniu musí dôjsť. 

Predkupná zmluva je to isté ako keď má list vlastníctva.  

p. Zvercová Jana, občan – ako vlastníčka sa cíti škodná a preto poţaduje, aby jej to obec 

zaplatila. Slúţi to bytovkárom. Domáha sa vlastníckeho práva, počká na peniaze, poţaduje, aby 

mala nejakú záruku,  aby sa jej za to zaplatilo. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – týka sa to viacerých vlastníkov, ktorí uvoľnili svoje pozemky, 

aby bolo moţné prechádzať cez ne k iným nehnuteľnostiam. Obec to zaplatí, nevie sa však 

časové obdobie.  

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – vlastník rozhoduje o svojom vlastníctve, je chybou, ţe 

problém, ktorý treba riešiť sa nerieši. Táto problematika sa mala riešiť uţ v minulosti, stále sa to 

odkladalo.  

 

Pozn.: Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ţe nespochybňuje vlastnícke práva 

vysporiadaného pozemku p. Zvercovej a vysporiadanie pozemkov bude riešiť po ukončení 

komplexnej pasportizácie všetkých verejných priestranstiev a miestnych komunikácii. 

 

p. Zvercová Jana, občan – chcela by mať nejaký doklad o tom, ţe sa jej to zaplatí, počká na 

vyplatenie. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce –  aby OZ mohlo pokračovať v rokovaní v zmysle pozvánky 

navrhol p. Zvercovej, aby sa  zastavila na OcÚ, kde jej bude poskytnuté uznesenie – odpoveď na 

základe uznesenia. 

(pozn.: predmetný spis je na pozemkovom úseku, odpoveď na základe výpisu uznesenia bude 

poskytnutá p. Zvercovej). 

 

    p. Zvercová poďakovala a opustila rokovaciu miestnosť. 

 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie k problematike MUDr. Krásňanovej nasledovne: 

 

OZ berie  na vedomie vyjadrenie MUDr. Krásňanovej Janky, obvodnej lekárky pre dospelých 

k ţiadosti občanov o posilnenie zdravotnej starostlivosti v obci Raková. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: p. Čišecký). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal, JUDr. Mariak,  

                      PharmDr.Šuška,Bc. Urbaníková, MUDr. Heglasová, p. Bukovan                     10  

Proti:                                                                                0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                         0 

Prítomných :                                     10  poslancov 

Návrh bol prijatý. 
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1.Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie 

     Ing. Mareček Miroslav, prednosta OcÚ oboznámil prítomných k tomuto bodu, materiál je 

doloţený v prílohe zápisnice. 

Pripomienky k bodu zo strany prítomných neboli. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie:  OZ berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady a Obce 

Raková k 21.10.2010. 

 

Hlasovanie:  (neprítomní: p. Čišecký, p.Grečmal). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, JUDr. Mariak,  

                      PharmDr.Šuška,Bc. Urbaníková, MUDr. Heglasová, p. Bukovan                      9 

Proti:                                                                                0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                         0 

Prítomných :                                     9  poslancov 

Návrh bol prijatý. 

2.Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

       Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ informoval k bodu.   Správa tvorí samostatnú prílohu 

zápisnice. 

Pripomienky k bodu zo strany prítomných neboli. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 21.10.2010. 

Hlasovanie:  (neprítomný: p. Čišecký). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal, JUDr. Mariak,  

                      PharmDr.Šuška, Bc. Urbaníková, MUDr. Heglasová, p. Bukovan                     10  

Proti:                                                                                  0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                           0 

Prítomných :                                     10  poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 

3.Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

      Bc. Anton Heglas, starosta oboznámil k bodu za obdobie od  17.8.2010 do 5.10.2010. 

V uvedenom období realizovala obec Raková nasledovné stavby: 

1. Rekonštrukcia Základnej školy č.950 

2. Pripojenie budov vo vlastníctve obce na verejnú kanalizáciu 

3. Regenerácia verejných priestranstiev v obci Raková 

4. Oprava havarijného stavu kotolne v ZŠ u Gala 

5. Rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií 

6. Oprava strechy na ZŠ Raková - Trstená 

 

Podrobná správa je prílohou zápisnice. 

Diskusia: 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ  - poţiadal o informáciu v rámci stavby „Regenerácia 

verejných priestranstiev v obci Raková“, kde  bola podaná informácia, ţe ostatné stavebné práce 

budú pokračovať po kontrole správnosti verejného obstarávania. Poţiadal o bliţšie vysvetlenie. 
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Bc. Heglas Anton, starosta obce – ozrejmil, ţe viacero obci a miest sa dostalo na Úrad pre 

verejné obstarávanie s tým, ţe sa kontroluje správnosť procesu verejného obstarávania. Sú tam 

nedostatky, za ktoré si zodpovedá obstarávateľ v plnej miere. Keby došlo k zrušeniu verejného 

obstarávania, obstarávateľ na vlastné náklady zodpovedá a bude opakovať celý proces verejného 

obstarávania. Vysvetlil, ţe keby nebolo kontroly pre verejné obstarávanie, stavba by bola 

realizovaná uţ v auguste. Ţilinský samosprávny kraj postúpil spis na Úrad pre verejné 

obstarávanie ak má pochybnosti v niečom. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov je 

podpísaná s Ministerstvom výstavby SR a je platná. Zároveň vyslovil, ţe je rád, ţe táto kontrola 

prebieha a bude všetko v poriadku. V prípade, ak by sa nedostatky zistili po 3-och rokov, obec by 

musela finančné prostriedky vrátiť. FP sú zazmluvnené, obec o ne neprichádza. Je lepšie ak dôjde 

k realizácii stavby o pol roka neskôr, akoby sme mali vrátiť FP. Sú prípady na Slovensku, kde sa 

dodatočne zistili nedostatky, obstarávateľ pochybil,  obce a mesta museli vraciat FP. Verejné 

obstarávanie musí byť schválené a nechce urýchľovať tento proces len kvôli tomu, ţe sú voľby 

do samosprávy obcí, a riskovať, ţe v priebehu 5-tich rokoch, kedy sa monitorujú tieto veci, bude 

obec vraciat FP: 

Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ – oboznámil v súvislosti s prípravou sochy JP, ţe osobne 

bol v Bratislave – v Stúpave, socha je odliata a jej montáţ bude v budúcom roku. Socha Jána 

Palárika je v štádiu rozpracovanosti. Reagoval na pripomienku JUDr. Mariaka, poslanca OZ 

a oboznámil, ţe v súčasnosti je výška zbierky na túto sochu cca 8-9 tis. eur. , priebeţne nabiehajú 

finančné prostriedky. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ  - poţiadal o predloţenie zmluvy o kanalizácii, či táto bola 

podpísaná.  Ďalej sa dotazoval, či všetci nájomcovia nájomných bytov v Trstenej majú zmluvy, 

nakoľko má informáciu, ţe nie všetci majú zmluvu (informácia priamo od nájomcu).      

Bc. Heglas Anton, starosta obce –  zmluva bola podpísaná a môţe ju predloţiť k dispozícii cez 

prestávku, prípadne po ukončení OZ. Zmluvy boli s nájomnikmi bytov spísané a sú aj 

k dispozícii na OcÚ. Nemá informáciu, ţeby niekto nemal zmluvu o nájme. 

p. Mahútová Mária, posl. OZ – mená nájomnikov sa nezhodujú s menným zoznamom ako 

schvaľovali.  

Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ – na základe chybného zoznamu nájomnikov – 

skomolenie mien a priezvisk, uviedol, ţe tento bude spresnený.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – poţiadal o informáciu, či všetkým nájomcom  byty 

prideľovalo OZ. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce –  všetky nájomné byty prešli pridelením OZ. 
 

     Ďalšie pripomienky zo strany prítomných neboli a starosta obce dal hlasovať o návrhu na 

uznesenie: OZ berie na vedomie správu  o postupe prác na rozostavaných stavbách obce. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: p. Čišecký). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal, JUDr. Mariak,  

                      PharmDr.Šuška, Bc. Urbaníková, MUDr. Heglasová, p. Bukovan                     10  

Proti:                                                                                  0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                           0 

Prítomných :                                     10  poslancov 

Návrh bol prijatý. 
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4. Správa o priebehu platieb miestnych poplatkov na rok 2010 a priebeh ich platieb 

       

     Ing. Mareček Miroslav, prednosta OcÚ oboznámil prítomných k tomuto bodu, materiál je 

doloţený v prílohe zápisnice. 

Pripomienky k bodu zo strany prítomných boli v rámci prerokovaného bodu č.3 k nájomným 

bytom, ďalšie pripomienky neboli. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie:  OZ berie na vedomie správu Správu o priebehu platieb 

miestnych poplatkov a sluţieb v roku 2010 

Hlasovanie:  (neprítomný: p. Čišecký). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal, JUDr. Mariak,  

                      PharmDr.Šuška, Bc. Urbaníková, MUDr. Heglasová, p. Bukovan                     10  

Proti:                                                                                  0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                           0 

Prítomných :                                     10  poslancov 

Návrh bol prijatý. 
 

Rokovanie prerušené 10 min. prestávkou. 
 

5.Správa o stave majetku Obce Raková v zmysle inventarizácie prevedenej k 30.9.2010   

      Bc. Urbaníková Viera, preds. ÚIK informovala k tomuto bodu. Poslanci OZ dostali 

upresnený materiál v písomnej podobe pred zasadaním OZ a je prílohou zápisnice.     

Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ podrobne po poloţkách informoval na základe 

poţiadavky poslancov k vyradeniu ZŠ U Gala v celkovej čiastke 12 329,12 €. 

Ďalšie pripomienky do diskusie zo strany prítomných neboli a starosta dal hlasovať o návrhu na 

uzneseni: OZ schvaľuje stav majetku k 30.09. 2010 nasledovne: 

 

 Obec Raková  

1. Budovy                            4 117 372,66 € 

2. Stavby                             3 594 933,76 € 

3. Stroje a zariadenia             409 369,33 € 

4. Dopravné prostriedky          286 503,33 € 

5. Pozemky                               57 874,89 € 

6. Umelecké diela                        4 555,86 € 

7. NIM                                     32 953,74 

8. DKP                                    139 086,49 € 

9. Finančné investície              898 835,01 € 

11

. 

DHM                                     21 132,90 € 

 Spolu majetok               9 562 617,97 € 
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Majetok v evedencii škôl HIM Zásoby a OTE 

Základná škola Ústredie a U Gala  144 097,71 € 12 329,12 € 

ŠJ Raková ústredie 31 560,21 € 547,23 € 

Základná škola Trstená a ŠJ 19 291,16 € 1 248,29 € 

Základná škola J. Palarika 1 032,11 € 123,96 € 

MŠ Fojstvo        36 396,53 € 718,74 € 

ŠJ MŠ Fojstve 12 565,54 € 987,83 € 

MŠ Korcháň 19 527,47 € 604,01 € 

ŠJ MŠ Korcháň 5 047,64 € 2,40 € 

   

 

 

OZ schvaľuje návrh na vyradenie majetku  v celkovej hodnote 18 009,77 eur   nasledovne: 

 

Stredisko Suma 

Stredisko sluţieb                                 1 152,83 € 

Svadobka                                    368,46 € 

Detské ihrisko pri zdrav.stredisku                                   1 659,70 € 

Obecný úrad Raková                                     510,73 € 

Obecné vodovody, miestny rozhlas, verejné 
osvetlenie, miestne komunikácie, aut. 

Zastávky, mosty-lávky, inţ.siete, pozemky, 
kotolňa Trstená 

                                        0,00 € 

Bytovky 1586, 1587, 1588                                         0,00 € 

CVČ                                         0,00 € 

Areál Zdravia                                         0,00 € 

Obchod IBV                                          0,00 € 

CLUB BAR Raková                                         0,00 € 

BaBAD Iveta Baculáková                                         0,00 € 

CLEANEX Kukurdík                                         0,00 € 

KD , pošta kniţnica 93,09 € 

Dom Nádeje  0,00 € 

SOTE, s.r.o. Raková                                         0,00 € 

Lyţiarske stredisko Korcháň                                         0,00 € 

Poţiarna zbrojnica                                         0,00 € 

Prakticá ambulanci                                         8,30 € 
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Stredisko Suma 

Zubná ambulancia                                         0,00 € 

Detská ambulancia                                       45,81 € 

MP-SAT                                          0,00 € 

 Školstvo 

Základná škola Trstená 411,71 € 

Záladná škola J. Palárika  0,00 € 

Základná škola u Gala  

Základná škola Ústredie 

12 108,69 € 

ŠJ pri ZŠ Ústredi                                          0,00 € 

Materska škola Fojstvo                                    581,04 € 

Materska škola Korcháň                                    547,77 € 

ŠJ pri MŠ Fojstvo                                             213,54 € 

ŠJ pri MŠ Korcháň                                  308,10 € 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: p. Čišecký). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal, JUDr. Mariak,  

                      PharmDr.Šuška, Bc. Urbaníková, MUDr. Heglasová, p. Bukovan                     10  

Proti:                                                                                  0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                           0 

Prítomných :                                     10  poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 

p. Grečmal Stanislav, poslanec OZ – upozornil, ţe opakovane dochádza ku chybe označenia 

majetku, ktorý doposiaľ nebol zaradený  a označený tak ako má byť. Kaţdý rok na toto 

upozorňuje. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – majetok bude upravený podľa záznamov, bude daný pokyn 

pracovníčke, ktorá ma na starosti majetok, aby zabezpečila zaradenie majetku tak ako má byť. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – reagoval, ţe aj keď končí toto volebné obdobie, bolo by 

dobré, aby predkladatelia správ boli prítomní na OcÚ, aj keď nebudú priamo zúčastnení na 

zasadaní OZ. Pokiaľ sa vyskytne nejaká problematika, aby sa to mohlo priebeţne vysvetliť 

a upresniť, aby aj poslanci mohli hneď reagovať. V minulosti to bolo beţné pravidlo.  

    K jeho podnetu sa pripojili aj viacerí poslanci OZ. 

Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ -  bolo to takto v minulosti zauţívané a súhlasí s tým, 

zemní sa systém. 
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6. Úprava VZN Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková  č.2/2010 

    Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ informoval k úprave predmetného VZN. Jedná sa 

o zmenu výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu detí a to z 3,31 na 3,50 €. Zaokrúhlením sa zjednoduší výber poplatkov.  

    Zo strany prítomných poslancov bol navrh na úpravu účinnosti od  1.1.2011. 

Ďalších pripomienok zo strany prítomných nebolo a Bc. Heglas Anton dal hlasovať: 

Návrh na uznesenie:  OZ schvaľuje Úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach Obce Raková č.  2/2010 s účinnosťou od 1.1.2011. 
 

Hlasovanie:  (neprítomný: p. Čišecký). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal, JUDr. Mariak,  

                      PharmDr.Šuška, Bc. Urbaníková, MUDr. Heglasová, p. Bukovan                     10  

Proti:                                                                                  0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                           0 

Prítomných :                                     10  poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 

7.Rôzne 

   OZ v rôznom prerokovalo: 

► Ţiadosť o zmenu nájomcu – Marian Poč MP SAT Raková 270 na manţelku Oľga Počová 

FOTO FANTASY Raková  270 

Stanovisko OR – 6.10.2010 

OR doporučuje zmenu nájomcu. 

Návrh na uznesenie: 

OZ schvaľuje zmenu nájomcu Marian Poč MP SAT Raková 270 na manţelku Oľga Počová 

FOTO FANTASY Raková  270 v nebytových priestoroch ObZS Raková 199. 

Hlasovanie:  (neprítomný: p. Čišecký). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal, JUDr. Mariak,  

                      PharmDr.Šuška, Bc. Urbaníková, MUDr. Heglasová, p. Bukovan                     10  

Proti:                                                                                  0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                           0 

Prítomných :                                     10  poslancov 

Návrh bol prijatý. 

► Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti pána Tománka 

      Informáciu podal predseda komisie JUDr. Šamaj Jozef.  Prítomných oboznámil, ţe ponuka 

bola uţ predjednaná a na základe uznesenia OZ boli prejednané podmienky odkúpenia 

nehnuteľnosti od pána Tománka.  Jedná sa o kľúčový pozemok pre obec a ak chceme 

kompozične riešiť túto časť spojením s námestím Jána Palárika a okolitými budovami je potrebné 

ísť do tejto investície.  

       Na základe tohto jednania a súhlasu vlastníka nehnuteľnosti bola dohodnutá určitá cena, 

odpredaj nehnuteľnosti. Dohodlo sa na cene vo výške 70 000 eur s tým, ţe  vyplatenie príslušnej 

čiastky by bolo v dvoch  splátkach.  
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Komisia výstavby doporučuje za uvedenú čiastku odkúpiť nehnuteľnosť. Táto ponuka sa 

zvaţovala a bolo by veľmi nevýhodné, ak by vstúpil iný vlastník, čím by sa narušilo celé uţívanie 

okolitých budov a zámer obce riešiť toto koncepčne do budúcna.  

      Bc. Anton Heglas, starosta obce -  oboznámil s návrhom na uznesenie: 

OZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti od p. Tománka Vladimíra, bytom A. Bernoláka 2051/16 

Čadca nasledovne: 

- parcela KN-C 1829 o výmere 130 m
2
 záhrada 

- parcela KN-C 1830 o výmere 435 m
2
 zastavané plochy a nádvoria 

- RD č. s.786 postavený na parcele KN-C 1830. 

Nehnuteľnosť sa odpredáva za cenu 70.000,00 € .  

Čiastka 70 000 € bude vyplatená na základe dohody predávajúceho a kupujúceho nasledovne: 

- na základe uzatvorenej zmluvy v roku 2010  vo výške 50 %, t.j. 35 000 €  

- v roku 2011  vo výške 50 %, t.j. 35 000 €. 

  

OZ sa zaoberalo úpravou podmienok pri odkúpení uvedenej nehnuteľnosti – určenie vecného 

bremene.     

JUDr. Šamaj, posl. OZ – upresnil, ţe by mala  nasledovať kúpna zmluva a nezávisle na nej  

urobiť iný dodatok, kde sa zapíše ťarcha – vecné bremeno, pokiaľ nebude doplatená zvyšná 

čiastka za nehnuteľnosť v roku 2011. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ -  vzhľadom na kúpu nehnuteľnosti poţiadal o informáciu 

aká je finančná situácia. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – tým, ţe sa nezačlo na stavbe Reg. verej. priestranstiev v centre 

obce a aj Rekonštrukcia ZŠ – platba prechádza do roku 2011. FP na kúpu tejto nehnuteľnosti sú 

a môţu sa vyplatiť na základe dohodnutých podmienok. Tento rok to dokáţeme zrealizovať, 

ťaţko povedať aká bude situácia v budúcom roku. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ -   je tu na jednej strane seriózna ponuka a na druhej strane 

zviaţeme ruky na ďalšie volebné obdobie, nehovorí o tom, aby sa nekúpila nehnuteľnosť, ale 

zváţiť či by nebola vhodnejšia doba doplatiť napríklad v priebehu dvoch rokoch. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –  s vlastníkom nehnuteľnosti sa to dohodlo na dvoch splátkach, 

a pre nás je vyhovujúce, ţe nemusíme platiť celú čiastku v tomto roku.  

Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ  - pôvodne chcel vyplatiť celú čiastku, nakoľko tieto 

finančné prostriedky chce pouţiť pre ďalší zámer. Dosiahla sa dohoda na dve splátky.  

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ -   mali dostať správu o tom aká je situácia, keď máme 

schvaľovať túto investíciu. 

Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ  -   informoval, ţe sa následne finančné prostriedky na 

kúpu tejto nehnuteľnosti zapracujú do úpravy rozpočtu a aj rozpočtu na roku 2011 (predloţí sa 

11.11.2010). Budú sa musieť nájsť finančné zdroje, ak sa schváli OZ  odkúpenie nehnuteľnosti. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – kúpa tejto nehnuteľnosti oddiali niektoré iné investície 

plánované v budúcom roku. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ -   reagoval, ţe oddialia sa všetky investície, nejedná sa 

o jednu vec – zoberie sa  úver na námestie JP, kukavoz, úver na sochu JP nakoľko sa nevyzbiera 

čiastka 50 tis. eur. Vyslovil názor, ţe to investície oddiali minimálne 2 roky. 

Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ  -   úverové zaťaţenie vzrástlo, ale bez úverového 

zaťaţenia by neboli všetky projekty, ktoré sú a treba nájsť medzitým nejakú rovnováhu. 
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JUDr. Šamaj, poslanec OZ –  myslí si, ţe netreba  ľutovať, ţe sme zobrali nejaké prostriedky, 

niekto to moţno inak vidí, obecné zastupiteľstvo pri prijímaní uznesení zvaţuje, či prijaté kroky 

sú dobré. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ -   môţeme schváliť, ţe akceptujeme ponuku a do 

budúceho zastupiteľstva predloţiť ako sa to finančné porieši – návrh. 

Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ  -   na novembrové zasadanie sa predloţí návrh v rámci 

úpravy rozpočtu a následne sa zapracuje aj do rozpočtu na ďalší rok.  

JUDr. Šamaj, poslanec OZ –  ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti je taká vec, ktorú treba riešiť, 

aby sa mohla táto časť koncepčne v celosti do budúcna riešiť. Vlastník nehnuteľnosti nám 

ponúkol odpredaj prednostne a je potrebné na to reagovať. Aj na komisii sa zvaţovala táto 

ponuka, nie je to malá čiastka, ale táto obec to potrebuje. Obec vynakladá FP aj pre rôzne zloţky, 

oblasť kultúry, lebo ţije aj z kultúry  a Ján Palárik, ktorý tu ţil, a počas ţivota významne pôsobil 

svojou prácou si zaslúţi, aby mu bola vzdaná pocta  - umiestnená socha JP v obci.   

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ -   ak sa predkladá návrh malo by sa povedať aj z akých 

zdrojov, aby nedošlo k tomu, ţe keď sa zmení obecné zastupiteľstvo a bude sa dotazovať 

a odpoveď bude, ţe nevedia – ako sa to uţ stalo. Chce vedieť prečo, príklad – ţe boli na to FP. 

Aby sa vedelo odkiaľ sa zoberú FP v tomto roku  a v ďalšom na doplatenie. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –  11.novembra 2010 sa to v rámci prerokovania rozpočtu 

predloţí.  

 

Pozn.: Diskusia prebiehala za hlučnej rozpravy viacero diskutujúcich. 

 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –  je potrebné najskôr zistiť či je záujem o túto kúpu 

nehnuteľnosti, následne na to sa s vlastníkom nehnuteľnosti pripraví návrh kúpnej zmluvy. 

V mesiaci november  sa bude musieť upraviť rozpočet, kde sa zapracuje potrebná čiastka a aj pre 

budúci rok. Následne oboznámil s návrhom na uznesenie: 

OZ schvaľuje odkúpenie nehnuteľnosti od p. Tománka Vladimíra, bytom A. Bernoláka 2051/16 

Čadca nasledovne: 

- parcela KN-C 1829 o výmere 130 m
2
 záhrada 

- parcela KN-C 1830 o výmere 435 m
2
 zastavané plochy a nádvoria 

- RD č. s.786 postavený na parcele KN-C 1830. 

Nehnuteľnosť sa odpredáva za cenu 70.000,00 € .  

Čiastka 70 000 € bude vyplatená na základe dohody predávajúceho a kupujúceho nasledovne: 

- na základe uzatvorenej zmluvy v roku 2010  vo výške 50 %, t.j. 35 000 €  

- v roku 2011  vo výške 50 %, t.j. 35 000 €. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: p. Čišecký). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal,  

                      PharmDr.Šuška, Bc. Urbaníková, MUDr. Heglasová, p. Bukovan                        9 

Proti:                                                                                  0                                                     

Zdrţal sa:       JUDr. Mariak                                                                                             1 

Prítomných :                                     10  poslancov 

Návrh bol prijatý. 
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► Zmena uznesenia potrebná pre zavkladovanie na KÚ Čadca – stiahnuté z rokovania OZ. 

OZ v Rakovej dňa  22.4.2010 uznesením číslo 25.28/2010 schválilo: 

 B/ Zámennú zmluvu medzi obcou a vlastníkmi pozemkov: 

- Konečný Miroslav, Raková 189, parcela KN-C  1326/3 o výmere 27 m
2
,  

             za parcelu KN-C 1171/16 o výmere  27 m
2
 

- Štefan Zemaník, Raková 171 parcela KN-C  1327/2 o výmere 17 m
2
,   

            za parcelu KN-C 1171/17 o výmere 17 m
2
 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – informoval prítomných, ţe tento bod sa vypúšťa, nie je 

potrebné meniť uznesenie. Vysvetlil, ţe p. Konečný si dal vypracovať GP na základe, ktorého sa 

uzatvorila  kúpno-predajná zmluva.   Mali sa meniť diely pozemkov a Katastrálny úrad nechcel 

zapísať zámenu dielov pozemku. Obec pripravila kroky k tomu, aby sa GP opravil, avšak 

najnovšia informácia je, ţe nie je potrebné GP opraviť, ale urobiť katastrálne konanie, tzn. ţe 

tento bod z rokovania sa vypúšťa a uznesenie je platné. KU urobí opravu prvého GP a obec 

následne na to dá na zápis zámennú zmluvu. 

 

► Odpredaj pozemku KN-C č. 9574/21 o výmere 291 m
2
 ostatné plochy a parcela KN-C č. 

9574/22 o výmere 98 m
2
 ostatné plochy formou verejnej obchodnej súťaţe za najvyššiu, resp. 

najvýhodnejšiu ponuku. 
Pozemok na obec - LV č. 1835 

(OZ v mesiaci apríl prerokovalo poţiadavku - Dušan Rusko, Raková 1376 – o odkúpenie parciel 

č. KN – C  9574/21-22 ). 

    Bc. Heglas Anton, starosta obce oboznámil, ţe komisia výstavby dala stanovisko, ţe 

predmetný pozemok má charakter stavebného pozemku a doporučuje tento odpredať jednému 

záujemcovi za trhovú cenu. Boli oslovené realitné spoločnosti a následne prepočítaná trhová 

cena, ktorá vychádza na 20,60 za m
2
. 

     Zo strany prítomných bolo doporučené predmetný pozemok ponuknúť p. Ruskovi v celosti za 

trhovú cenu, t.j. 20,60 za m
2
 s tým, ţe sa uplatnia podmienky osobitného zreteľa (prihliada sa na 

nerušené uţívanie  - pozemok sa nachádza medzi RD). 

Pozn.: V prípade, ak nebude mať záujem o pozemok v celosti, pozemok bude ponuknutý na 

odpredaj. 

     OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje odpredaj pozemku KN-C č. 9574/21 

o výmere 291 m
2
 ostatné plochy a parcela KN-C č. 9574/22 o výmere 98 m

2
ostatné plochy  p. 

Dušanovi Ruskovi a manţ. Emílii, bytom Raková č. 1376 za cenu 20,60 eur za m
2
. Pri predaji 

budú uplatnené  podmienky osobitného zreteľa. 

 

Hlasovanie:  (neprítomní: p. Čišecký, Bc. Urbaníková). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal,          

                      PharmDr.Šuška, MUDr. Heglasová, p. Bukovan, JUDr. Mariak,                         9 

Proti:                                                                                  0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                           0 

Prítomných :                                       9  poslancov 

Návrh bol prijatý. 
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► Ţiadosť o odpredaj pozemku obci – Chabreček Peter a manţ. Jozefína, Raková 98 v miestnej 

časti U Hromadíka.  

Starosta informoval z listu ţiadateľa, ţe na predmetnom pozemku bola v minulosti hospodárska 

budova a po jej odstránení sa pozemok začal uţívať ako miestna komunikácia.  

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo  konštatuje,  ţe nespochybňuje vlastnícke práva vysporiadaného pozemku 

pána Chabrečka Petra a manţ. Jezefíny, bytom Raková č. 98. Vysporiadanie pozemkov bude 

riešiť po ukončení komplexnej pasportizácie všetkých verejných priestranstiev a miestnych 

komunikácii. 

 

Hlasovanie:  (neprítomní: p. Čišecký, Bc. Urbaníková). 

Za:                 p. Mahútová, p. Dolná, , JUDr.Šamaj, Mgr.Bzdilíková, p.Grečmal,          

                      PharmDr.Šuška, MUDr. Heglasová, p. Bukovan, JUDr. Mariak,                         9 

Proti:                                                                                  0                                                     

Zdrţal sa:                                                                                                                           0 

Prítomných :                                       9  poslancov 

Návrh bol prijatý. 

 

        Po prerokovaní materiálu do bodu rôzne Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ informoval 

prítomných, ţe dňa 27.10.2010  sa uskutoční zasadanie obecnej rady, ktorá prejedná rozpočtové 

opatrenie č. 3 obce Raková a rozpočet  obce  pre ďalší rok.  Dňa 11.11.2010 sa uskutoční 

zasadanie OZ, kde hlavným bodom bude prerokovanie rozpočtu. 

 

       Bc. Anton Heglas, starosta obce – reagoval na dotaz zo strany poslancov ohľadom pozemku 

v miestnej časti U Matuška, ktorý bol ohradený p. Rafajom, ktorý sa osobne zúčastnil na zasadaní 

OZ a záver bol taký, ţe v prípade, ţe sa tento pozemok vysporiadá, bude mu ponuknutý na 

odpredaj.  

        Pozemok je oplotený, oplotenie bude riešené ako čierna stavba v rámci stavebného úradu. 

Bude potrebné zváţiť, či sa oplotenie odstráni, alebo budúce obecné zastupiteľstvo mu odpredá 

vysporiadaný pozemok a stavbu oplotenia si bude dodatočne legalizovať. (1,60 m je jeho a ţiadal 

od obce ešte 1 m) p. Rafajovi bolo povedané, ak je pozemok obecný, môţe sa mu to odpredať. 

Pozemok je neknihovaný, čaká sa na zavkladovanie GP a následne sa neknihovaná parcela 

dostane do majetku obce. Nemohlo byť prijaté uznesenie.  

        Táto miestna časť – vysporiadanie sa rieši ako celok. Na všetky neknihované parcele je 

potrebné vypracovať GP. Budúci vlastník sa bude podieľať finančne na GP v rámci kúpnej ceny. 
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8. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

     p. Mahútová Mária, preds. NK prečítala  prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

 

O prijatí jednotlivých bodov uznesenia poslanci hlasovali samostatne. 

                          Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie číslo: 

29/2010 
                                 uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

 

9. Z á v e r       

      p.Anton Heglas, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť  a rokovanie OZ 

ukončil o 12.20 hod.   

 

*** 
 

 

Zapísala: Chovancová Mária 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Mareček                                                      Bc. Anton Heglas 

prednosta OcÚ:                                                                  starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Margita  Heglasová                                               p.  Stanislav Grečmal 

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 21.10.2010, uznesenie č. 29/2010 

 

 

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 

 

          29.1.     Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 21.10.2010. 

29.2.     Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 21.10.2010 

29.3.     Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

29.4.     Správu o priebehu platieb miestnych poplatkov a sluţieb v roku 2010 

29.5.     Vyjadrenie MUDr. Krásňanovej Janky, obvodnej lekárky pre dospelých k ţiadosti   

             občanov o posilnenie zdravotnej starostlivosti v obci Raková. 

 

B/      S C H V A Ľ U J E 

 

         29.6. Stav majetku k 30.09. 2010 nasledovne: 

 

 

 Obec Raková  

1. Budovy                            4 117 372,66 € 

2. Stavby                             3 594 933,76 € 

3. Stroje a zariadenia             409 369,33 € 

4. Dopravné prostriedky          286 503,33 € 

5. Pozemky                               57 874,89 € 

6. Umelecké diela                        4 555,86 € 

7. NIM                                     32 953,74 

8. DKP                                    139 086,49 € 

9. Finančné investície              898 835,01 € 

11 DHM                                     21 132,90 € 

 Spolu majetok               9 562 617,97 € 
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Majetok v evedencii škôl HIM Zásoby a OTE 

Základná škola Ústredie a U 

Gala  

144 097,71 € 12 329,12 € 

ŠJ Raková ústredie 31 560,21 € 547,23 € 

Základná škola Trstená a ŠJ 19 291,16 € 1 248,29 € 

Základná škola J. Palarika 1 032,11 € 123,96 € 

MŠ Fojstvo        36 396,53 € 718,74 € 

ŠJ MŠ Fojstve 12 565,54 € 987,83 € 

MŠ Korcháň 19 527,47 € 604,01 € 

ŠJ MŠ Korcháň 5 047,64 € 2,40 € 

   

 

29.7. Návrh na vyradenie majetku v celkovej hodnote 18 009,77 eur   nasledovne: 

 

 

Stredisko Suma 

Stredisko sluţieb                                 1 152,83 € 

Svadobka                                    368,46 € 

Detské ihrisko pri zdrav.stredisku                                  1 659,70 € 

Obecný úrad Raková                                     510,73 € 

Obecné vodovody, miestny rozhlas, 

verejné osvetlenie, miestne 
komunikácie, aut. Zastávky, mosty-

lávky, inţ.siete, pozemky, kotolňa 

Trstená 

                                        0,00 € 

Bytovky 1586, 1587, 1588                                         0,00 € 

CVČ                                         0,00 € 

Areál Zdravia                                         0,00 € 

Obchod IBV                                          0,00 € 

CLUB BAR Raková                                         0,00 € 

BaBAD Iveta Baculáková                                         0,00 € 

CLEANEX Kukurdík                                         0,00 € 

KD , pošta kniţnica 93,09 € 

Dom Nádeje  0,00 € 

SOTE, s.r.o. Raková                                         0,00 € 

Lyţiarske stredisko Korcháň                                         0,00 € 
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Stredisko Suma 

Poţiarna zbrojnica                                         0,00 € 

Prakticá ambulanci                                         8,30 € 

Zubná ambulancia                                         0,00 € 

Detská ambulancia                                       45,81 € 

MP-SAT                                          0,00 € 

 Školstvo 

Základná škola Trstená 411,71 € 

Záladná škola J. Palárika  0,00 € 

Základná škola u Gala  

Základná škola Ústredie 

12 108,69 € 

ŠJ pri ZŠ Ústredi                                          0,00 € 

Materska škola Fojstvo                                    581,04 € 

Materska škola Korcháň                                    547,77 € 

ŠJ pri MŠ Fojstvo                                             213,54 € 

ŠJ pri MŠ Korcháň                                  308,10 € 

 

29.8. Úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o výške príspevku   

         zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

         a školských zariadeniach Obce Raková č.  2/2010 s účinnosťou od 1.1.2011. 

29.9. Zmenu nájomcu Marian Poč MP SAT Raková 270 na manţelku Oľga Počová  

         FOTO FANTASY Raková  270 v nebytových priestoroch ObZS Raková 199. 

29.10. Odkúpenie nehnuteľnosti od p. Tománka Vladimíra, bytom A. Bernoláka 2051/16   

       Čadca nasledovne: 

- parcela KN-C 1829 o výmere 130 m
2
 záhrada 

- parcela KN-C 1830 o výmere 435 m
2
 zastavané plochy a nádvoria 

- RD č. s.786 postavený na parcele KN-C 1830. 

                  Nehnuteľnosť sa odpredáva za cenu 70.000,00 € .  

                  Čiastka 70 000 € bude vyplatená na základe dohody predávajúceho a kupujúceho  

                   nasledovne: 

- na základe uzatvorenej zmluvy v roku 2010  vo výške 50 %, t.j. 35 000 €  

- v roku 2011  vo výške 50 %, t.j. 35 000 €. 

 

29.11. Odpredaj pozemku KN-C č. 9574/21 o výmere 291 m
2
 ostatné plochy a parcela  

              KN-C č. 9574/22 o výmere   98 m
2
ostatné plochy  p. Dušanovi Ruskovi a manţ.  

               Emílii, bytom Raková č. 1376 za cenu 20,60 eur za m
2
. Pri predaji budú uplatnené   

                        podmienky   osobitného zreteľa. 
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 C/   K O N Š T A T U J E, Ţ E   
 

29.12.Nespochybňuje vlastnícke práva vysporiadaného pozemku pána Chabrečka Petra 

a manţ. Jezefíny, bytom Raková č. 98. Vysporiadanie pozemkov bude riešiť po 

ukončení  komplexnej pasportizácie všetkých verejných priestranstiev a miestnych  

         komunikácii. 

 

 

 

 

*** 

 
 

   

 

 

                  Bc. Anton Heglas 

                                                                                              starosta obce: 

 

 

 

 

MUDr. Heglasová Margita                                                 p. Grečmal Stanislav 

I. overovateľ:                                                                        II. overovateľ: 
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  21.10.2010 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 21.10.2010 

3. Fotokópia Listu ŢSK a vyjadrenie MUDr. Krasňanovej k zdrav. starostlivosti 

4. Správa o činnosti OR a Obce Raková  k 21.10.2010 

5. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 21.10.2010 

6. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

7. Správa o priebehu platieb miestnych poplatkov na rok 2010 a priebeh ich platieb 

8. Správa o stave majetku Obce Raková v zmysle inventarizácie prevedenej k 30.9.2010 

9. Úprava VZN Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková č. 2/2010 

10. Materiál do bodu rôzné 

 11.Pracovný materiál NK uznesenia č. 29/2010 

 

 

 


