
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 5/2011                                                                                                                           V Rakovej, dňa 16.6.2011 

Z Á P I S N I C A 

 

 
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 16.6.2011   v zasadacej miestnosti 

OcÚ v Rakovej 

 

P r í t o m n í: 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva:                 Jozef Beleščák 

     František Broš 

Bc. Milan Bukovan 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Miroslav Strýček 

Ing. Marián Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková 

 

Ospravedlnení poslanci:                                 JUDr. Jozef Šamaj 

 

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 13 poslancov Obecného 

zastupiteľstva  je prítomných 12 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. Mgr. Urbaníková Viera                                             2.  p. Beleščák Jozef 

 

 

P R O G R A M:  

 
1. Otvorenie - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

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

zastupiteľstva 

4. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

5. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2011 

6. Plán opráv  a údrţby miestnych komunikácii v roku 2011 

7. Záverečný účet obce Raková za rok 2010 

8. Správa o plnení rozpočtov obce Raková a jej organizácii za I. polrok 2011 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

10. Rôzne 

11. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

12. Záver 



 

1.Otvorenie, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

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

otvoril a viedol  starosta obce, Bc. Anton Heglas o 9.00 hod. 

 

Vedením zápisnice poveril Chovancovú M.,  prac.OcÚ. 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  Mgr. Urbaníková Viera 

    2/  p. Beleščák Jozef 

Návrh na zloţenie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:            1/   p. Strýček Miroslav, predseda NK 

       2/   p. Grečmal Stanislav, člen NK          

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

                                                       2/ Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

Hlasovanie:  

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Broš František, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková, Mária) 

 

Za:               p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav   

                    p. Dolná  Anna, Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                    Ing. Šuška Marian                                                                                                         9                                        

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                 9 

Návrh bol prijatý. 

                      

3.Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

          Bc. Anton Heglas, starosta obce oboznámil prítomných, ţe nakoľko do dnešného dňa sme 

nedostali záverečné stanovisko z Krajského stavebného úradu v Ţiline a nie je moţné schváliť 

Zmenu a doplnok č.1 ÚP obce, z uvedeného dôvodu navrhol stiahnuť bod č. 7 z rokovania OZ. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – poţiadal zdôvodniť zmenu termínu zasadania OZ – na 

poslednom zasadaní bolo prijaté uznesenie – termín rokovania tak, aby mohli byť prítomní všetci 

poslanci. Schválili si určité termíny zasadaní  a nastala situácia,   ţe   neprítomný poslanec sa 

nemohol zúčastniť rokovania, nakoľko si naplánoval dovolenku v tomto termíne a ak by aj jemu 

schválili dovolenku, taktieţ by sa nemohol zúčastniť rokovania. Označil to za porušenie 

uznesenia. Poţiadal, aby starosta informoval aké súrne dôvody boli, aby sa rýchlo zvolalo obecné 

zastupiteľstvo namiesto pôvodne plánovaného rokovania OZ v mesiaci júl. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – oboznámil s dôvodom posunu termínu – a to finančná situácia 

obce. Obec Raková realizuje projekt ZŠ a je potrebné podľa inštrukcii ministerstva uhradiť 5 %  

oprávnených výdavkov. Toto bolo hlavným dôvodom zvolania OZ o dva týţdne skôr – dodrţať 

inštrukcie ministerstva, najneskôr do 7 dni je potrebné zrealizovať  platbu zhotoviteľovi stavby. 

Domnienka, ţe OZ bolo zvolané kvôli platu starostu je nesprávna, termín na prerokovanie platu 

starostu postačuje termín 30. júna.  Boli aj názory prerokovať len 1 bod, avšak na vykrytie 

finančnej situácie musí byť prijaté aj rozpočtové opatrenie. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – tak závaţné uznesenie ako je uznesenie - schvaľovanie 

rozpočtu, by mal mať moţnosť byť prítomný na rokovaní  kaţdý poslanec. Ak sa to mieni takto 

robiť je potrebné zrušiť uznesenie. 
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Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – nikto  nič neporušil, plán práce nie je záväzný 

a v minulosti bol prijímaný bez termínov.  Na  posun zasadania OZ boli všetci poslanci včas 

upovedomení elektronickou poštou a termín nevyhovoval iba JUDr. Šamajovi, o nikoho iného 

nedostal, ţe tento termín mu nevyhovuje. Toto obecné zastupiteľstvo môţe zmeniť uznesením, ţe 

termíny určené v pláne práce nie sú záväzne. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – vyslovil názor, ţe treba tieto veci rešpektovať, hľadali 

termíny iba vo svojich kluboch, nie u všetkých poslancov. Opakovanie uviedol, ţe tak závaţný 

dokument ako je rozpočet, mali by byť prítomní všetci poslanci  a týmto ukončil diskusiu k danej 

problematike. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – citoval § 6 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva  
„riadne rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1x za 3 mesiace, spravidla 

v súlade s plánom práce zastupiteľstva. Ak ho starosta nezvolá, v takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu 

alebo poslanec poverený obecným zastupiteľstvom“ 

     Zo strany prítomných poslancov neboli vznesené návrhy k programu OZ, starosta oboznámil, 

ţe okrem návrhu – vypustenie bodu č. 7, v bode rôzne predkladá doplnenie a to: 

- odkúpenie pozemku  v súvislosti  chodníkov  v centre obce od p. Smolkovej 

- vyhodnotenie ponúk – poskytnutie úveru  na pokrytie kapitálových výdavkov obce. 

Materiál v písomnej podobe obdrţali poslanci pred zasadaním OZ. 

 

Hlasovanie:  

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Broš František) 

 

Za:               p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav   

                    p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková, Mária                             11                                                   

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        11 

       OZ schválilo program obecného zastupiteľstva s vypustením  bodu 7  - VZN o záväznej časti 

Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková. 

 

     Zasadania obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo 10 občanov (viď prezenčná listina).  

 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – ozrejmil z akého dôvodu nastala táto situácia, údajne došlo 

k podaniu námietky voči KPÚ od jedného vlastníka nehnuteľnosti, ktorý namieta 

nekompetentnosť  vyjadrenia Krajského pozemkového úradu. Územný plán môţe byť schválený 

po obdrţaní záverečného stanoviska KPÚ. Dúfa, ţe v mesiaci september bude moţné prerokovať 

zmenu a doplnok č.1 územného plánu, veľa ţiadateľov o stavebné povolenie čaká na jeho 

schválenie. Informácia o prerokovaní bude na stránke našej internetovej stránky a dúfa, ţe 

o tomto podajú občanom informáciu aj poslanci OZ. Predpokladá prerokovanie v mesiaci 

september.  Ak KPÚ zmení svoje stanovisko, bude potrebné všetko prepracovať. Poznamenal na 

pripomienku zo strany občana, čo sa týka aj územia za NS, je pre obec nezaujimavé, z hľadiska 

situácie o poskytovaní fin. prostriedkov na rozvojové programy je všetko zo strany štátu 

zastavené.                                
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JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – poznamenal v rámci územného plánu, ţe tento sa robí na 

desaťročie dopredu.  Je potrebné povedať prečo neboli pripomienky akceptované (v časti 

Rakovky), ako poslanci neschvaľovali  toto a vyjadrenie, ţe nie sú pripomienky akceptované, nie 

je vyjadrením poslancov. Poslanci schvaľujú územný plán a rozhodujú ako obec bude vyzerať. 

Ing. Macura v súlade so zákonom dbá na postup a pod. Išlo im o to, ţe nesúhlasia, aby v tej časti 

bola investičná bytová výstavba. A to, ţe to Ing. arch. Macura začlenil do tohto, to neznamená, ţe 

je to v súlade so zákonom. Urobia všetko pre to, aby to nebolo začlenené do územného plánu.  

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu –poţiadal neriešiť túto problematiku bez prítomnosti 

Ing. arch. Macuru, ktorý je kompetentný v tejto veci, navrhuje prizvať ho, keď bude tento bod 

predmetom rokovania. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – zmena a doplnok č. 1 územného plánu je náročný proces, nad 

ktorým bdie Krajský stavebný úrad v Ţiline. Navrhol prizvať, ak bude prerokovávané VZN 

k tejto problematike, Ing. Macuru, ktorý je odborne spôsobilý a kompetentný v tejto veci.  

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – ako by mala vyzerať naša obec – toto by sa malo vedieť 

uţ dnes, stanoviť si priority. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – k pripomienke občanov na  dvojprudovú cestu, ktorá 

by mala viesť okolo ich RD – U Vraţla uviedol, ţe toto je v rámci územného plánu VÚC a môţe 

a nemusí byť tento zámer realizovaný – je to viac-menej vízia. Ak  niekedy bude výstavba v tejto 

časti, bude sa musieť vypracovať územný plán zóny. Vlastníci – majitelia pozemkov sa budú 

k tomu vyjadrovať.  Je v súčasnosti skoro sa týmto zaoberať, nakoľko sa tam nejde nič stavať, nie 

je infraštruktúra, táto časť je zakreslená na výstavbu v rámci ÚP.  

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – má to veľký význam, keď príde k samotnému rokovaniu 

zóny ÚP - východzie postavenie účastníkov konania  pri pláne zóny by bolo podstatné iné, keby 

ta varianta bola taká, s akou sú občania spokojní ako im neskôr zasiahnuť do ich práva. 

Zdôraznil, ţe to má veľký význam, aby vedeli či majú rekonštruovať domy, financie za pozemky 

ako budú odškodnení a pod.  Pravda je, ţe to nie je vec obce ale VÚC a majú s týmto aj ostatné 

obce problémy. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – uviedol, ţe ak je zakreslená individuálna bytová 

výstavba, investor musí vyvolať zmenu územného plánu a riešiť ďalšie veci. Dnes kaţdý vie 

kadiaľ vedie hlavná cesta – obchvat Rakovej a taktieţ vie sa, ako sa plánuje pripojenie, čo sa týka 

ostatných ciest obce. Zatiaľ nikto neschvaľuje zónu  a ani sa neplánuje zatiaľ schvaľovať územný 

plán zóny. Akonáhle sa urobí obchvat, centrum sa stíši  a bude sa musieť nejakým spôsobom 

dostať k objektom v centre a ak  to nebude moţné cez miestnu časť U Vraţla, bude sa to musieť 

inak riešiť. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ –navrhol, aby starosta vyvolal jednanie prvý septembrový 

týţdeň za účasti Ing. arch. Macuru a dotknutých občanov a prerokovala sa daná problematika, 

aby občania boli informovaní a vysvetlila sa aj tá časť za NS. Je potrebné vedieť čo bude do 

budúcna. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – doplnil, ţe všetky vyjadrenia štátnej správy obec musí 

akceptovať, bola námietka, z tohto dôvodu  nie je moţné prerokovať tento bod. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – ak by sa  nestihlo v mesiaci september vyvolať jednanie, 

je potrebné vyhlásiť v MR, informovať občanov , ţe sa prerokovanie odkladá z dôvodu, ţe nie sú 

všetky potrebné vyjadrenia.  
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3.Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie a správa o plnení 

uznesení obecného zastupiteľstva 

     Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu  predloţil informáciu k tomuto bodu. Správa 

o činnosti obecnej rady  a o plnení uznesení OZ tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

Pripomienky zo strany prítomných neboli. 

OZ  berie na vedomie: 1/ správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 16.6.2011 

                                     2/ správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.                                      

Hlasovanie: za: 12 poslancov z prítomných 12 (neprítomný na zasadaní: JUDr. Šamaj Jozef) 

 

4.Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

     Bc. Anton Heglas, starosta obce predloţil správu o postupe prác na rozostavaných stavbách 

obce, ktorá je prílohou zápisnice. 

p. Broš František, poslanec OZ – poţiadal o informáciu v súvislosti s výstavbou chodníkov 

U Matúška  a riešením oplotenia. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – oplotenie bolo dohodnuté osobne s vlastníkmi, betónová 

podmurovka, drevený plot (u všetkých dotknutých rovnako). Sú len nejaké korekcie – posun 

brány.  Práce sa realizujú podľa projektu. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ –  čo sa týka rozpočtu, dotazoval sa či tento sa navyši a ak sa 

navyši hľadať z koho viny. Ďalej sa dotazoval v rámci projektu Regenerácia verejných 

priestranstiev – pokiaľ sú plánované chodníky, a riešenie pre cyklistov (nábehy). 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – súhlasí a bude taktieţ trvať na tom. Dodávateľ má vzťah 

s investorom  a investor má vzťah s projektantom, bude sa musieť vykonať úhrada voči 

dodávateľovi a následne na to ak riadiaci orgán nám zamietne platbu s tým, ţe to nie je 

vierohodný doklad, bude sa to riešiť. Majetko-právna zodpovednosť  - bude toto dané na 

posúdenie právnikovi. Čo sa týka chodníkov, tieto  idú od Matúška po kriţovatku a na NK po 

cestu na Zákopčie. Pôjdu v šírke 3 metre popred kostol a základnú školu ostatné cca 2 metre. Po 

celej dĺţke  nie je moţné, aby bol chodník zníţený,  chráni sa chodec, je riešený nábeh na 

chodník.  Doplnil, ţe stavba je náročná na preloţky a nie je predpoklad ušetriť FP na  preloţkách. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – doplnil informáciu pre poslancov, ţe bol zvolaný 

kontrolný deň stavby „Regenerácia centra obce“  dňa 18. júna (v sobotu) o 12.00 hod. Pozvánky 

boli zaslané všetkým poslancom elektronickou poštou. 

p. Broš František, posl. OZ – informoval prítomných v rámci podanej ţiadosti o FP na dostavbu 

telocvične, ţe o tejto by sa malo rozhodovať dňa 17.6. (v piatok) – termín bol preloţený. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – poţiadal o informáciu ohľadom keramickej dielne 

Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS  - práce na keramickej dielni prebiehajú, je moţnosť 

v prípade záujmu poslancov prísť sa pozrieť. Čaká sa na okná a predpokladá sa termín ukončenia 

prác do prázdnin. 

Ing. Šuška Marian, posl. OZ – poţiadal o informáciu či PD je v takom stave, ţe by bolo moţné 

spustiť v rozostavanej telocvični  halu so šatňami. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – v tomto problém nieje, projekt bol upravovaný pri podaní 

ţiadosti cezhraničnej spolupráce. 

 

      Diskusia k tomuto bodu bola následne ukončená a starosta dal hlasovať o návrhu na 

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

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:               p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav   

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,p. Strýček Miroslav,   

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Broš František 12                                               

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 

 

5.Hlavné úlohy obce Raková na rok 2011 
     Hlavné úlohy obce na rok 2011 predloţil starosta obce, Bc. Anton Heglas a sú prílohou 

zápisnice. 

Diskusia: 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ –  poţiadal o informáciu v rámci reg. brehu Rakovky vo 

vzťahu k občanom, čo sa týka cyklochodníka, či je urobená PD. jednalo by sa o najjednoduchšiu 

stavbu, ktorá by mala význam.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – uviedol, ţe táto záleţitosť sa týka Povodia Váhu, zatiaľ sa 

uskutočnilo iba jedno rokovanie s občanmi. Cyklochodník – rieši sa to v rámci Mikroregionu 

Horné Kysuce, problém bude v majetko-právnych veciach. Je snaha o sfunkčenie, hustota cestnej 

premávky je veľmi vysoká. Riešenie je moţné aj v rámci cezhraničného projektu – zverejnená 

výzva 15.6.2011.  

    Ďalej reagoval na dotaz poslanca Strýčka v súvislosti s prípravou chodníkov v obci je finančné 

krytá I. etapa. Ďalej je naprojektované od zákopeckej cesty  po miestnu časť U Drozda (Štrk) – 

stavba nie je finančné krytá.  

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ –  na zamyslenie úsek na VK k betónovému mostu  - riešiť 

chodníky. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – toto bolo prerokované so Správou ciest - VÚC, vidí sa vhodná 

skôr varianta vyuţitia lávky.  

Ing. Šuška Marian, posl. OZ -  poţiadal o moţnosť zverejnenia rozdelenia ulíc – miestnych časti. 

Ing. Mareček Miroslav, posl. OZ – osvojil si pripomienku – zverejnenie miestnych častí na 

internetovej stránke (pozn.: zverejnenie na stránke obce dňa 16.6.2011). 

p. Miroslav Strýček, posl. OZ – majú záujem vyuţívať multifunkčné ihrisko pri ZŠ na turnaje – 

ligy v doobedňajších hodinách s okolitými obcami, chceli by v tomto začať a ţiadali by nejaký 

príspevok poriešiť. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – víta tento nápad, iniciatívu ak bude prevádzkovaný na ihrisku 

organizovaný šport. V súčasnosti sa toto ihrisko začína prevádzkovať nesprávnym spôsobom, je 

poukazované zo strany obyvateľov bytov na hlučnosť, jednalo sa aj s riaditeľmi škôl o tomto. 

Dalo sa do toho veľa peňazí a je potrebné zabezpečiť, aby sa to neničilo. V letnom období sa 

vyčlení ihrisko aj na iné športy (volejbal, nohejbal a pod.). 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – uţ keď máme toto ihrisko, nemôţeme prijímať obmedzenia, 

na túto tému je potrebné citlivo pristupovať a hlavne zaujať deti. Deti kopírujú vyjadrenia 

dospelých , deti od centra aţ po VK nemajú kde hrať a nemôţeme ich  obmedzovať. Nemajú 

pohyb, chýba im telocvičňa.  
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Bc. Heglas Anton, starosta obce – uviedol, ţe obmedzenie by sa týkalo len počas prázdnin. 

Mgr. Bzdilíková Mária, posl. OZ – z hľadiska bezpečnosti v rámci vyučovania toto je 

zabezpečené, mimo školy zodpovedá obec za úraz, jedná sa o priestor obecny a detí sú bez 

dozoru. Vidí problém v tomto ako zabezpečiť dozor.    

p. Broš František, posl. OZ –  uviedol príklad, ţe v areáli zdravia dokáţu dve rôzne skupiny sa 

dohodnúť, pochopiť. K tejto problematike je potrebné naozaj citlivo pristupovať. Čo sa týka  

hlučnosti, treba brať do úvahy, ţe je to školský dvor . 

 

    Diskusia bola ukončená, Bc. Heglas Anton, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje Hlavné úlohy obce Raková na rok 2011 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:               p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav   

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,p. Strýček Miroslav,   

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Broš František 12                                               

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 

 

6.Plán opráv  a údržby miestnych komunikácii v roku 2011 

      K bodu bol prizvaný Bc. Urbaník Miroslav, riaditeľ OKVS. Po vykonaní obhliadky stavu 

miestnych komunikácii a prerokovaní s komisiou územného plánu, výstavby a ţivotného 

prostredia predloţil návrh plánu oprav  a údrţby MK.  Jedná sa o beţné opravy, údrţby, nakoľko 

nie sú finančné prostriedky. 

Diskusia: 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – značný problém – nárast vykurovania kalom – viď pri ţel. 

stanici, ak by bolo moţné tento priestor upraviť. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – úprava chodníkov na niţný koniec – nedávať panely späť, tieto 

klesajú, robí sa  odchýlka. 

Bc. Urbaník Miroslav, riaditeľ OKVS – všetko je to o peniazoch a v tejto časti pristúpili kvôli 

tomu, lebo sa tam drţala voda, bolo to tak upadnuté, ţe voda zachádzala do pol cesty. V priekope 

bolo potrebné dopojiť rúru, ktorá tam chýbala. Tento úsek sa sfunkčnil, aby voda mohla odtekať, 

prečistili to a uţ v tomto  čase je vidieť, ţe voda sa tam nezadrţiava. 

Ing. Šuška Marián, posl. OZ -   na NK – autobusová zástavka, ktorá je súčasťou chodníku,  je 

potrebné upraviť aj tento úsek, vyspadovať, voda siaha po zastávku a táto neslúţi na svoj účel 

v prípade nepriaznivého počasia.  

Bc. Urbaník Miroslav, riaditeľ OKVS – tento úsek je v zápise, je to cesta po kanalizácii. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce – týka sa to celej trasy – stavba ešte nie je dokončená, je 

potrebné doprojektovať daţďovú kanalizáciu. V rámci reklamácie sa budú riešiť tieto veci a po 

jednaní s dotknutými, je potrebné ešte počkať – úseky po kanalizácii ešte sadajú. 

Diskusia bola ukončená. 
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Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje Plán opráv a údrţby miestnych komunikácii v roku 2011 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:               p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav   

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,p. Strýček Miroslav,   

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Broš František 12                                               

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 

 

Prestávka od 10:50 – 11:05 hod. 

 

7.Záverečný účet obce Raková za rok 2010 

      Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu. oboznámil s obsahom materiálu, ktorý bol zaslaný 

všetkým poslancom OZ a je súčasťou zápisnice. Plnenie bolo rovnomerné a súčasťou je návrh 

pouţitia prebytku rozpočtového hospodárenia  vo výške 70 943,62 Eur. 

    Obsahom materiálu je vyjadrenie – správa nezávislého audítora  Ing. Ľubice Feníkovej zo 

Ţiliny, na základe jej názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na 

finančnú situáciu Obce Raková k 31.12.2010 a na výsledky jej hospodárenia za rok končiaci 

k danému dátumu, v súlade so Zákonom o účtovníctve. 

     K bodu predloţil stanovisko hlavný kontrolór obce a doporučuje záverečný účet obce za rok 

2010 a celoročné  hospodárenie schváliť bez výhrad. 

Diskusia: 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – prebytok vo výške 70.943,62 Eur  - FP, ktoré by mali byť na 

učte, peniaze, ktoré môţeme pouţiť na iné poloţky.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce -  reagoval na pripomienku poslanca JUDr. Mariaka v súvislosti 

s prebytkom vo výške 70.943,62 Eur. V minulom roku bol rozpočtovaný na kuka-voz určitý 

objem prostriedkov, úver sa stáva v rámci finančných operácii zostatkom. V roku 2010 nebola 

vykonaná úhrada na kuka-voz, automatický vznikol prebytok hospodárenia.  

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – doplnil, ţe tieto FP boli určené v roku 2010 na nejaký 

účel a prešli do roku 2011 ako prebytok. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – vyslovil názor, ţe do tej doby môţe tento prebytok pokryť 

nesúlad medzi príjmami a výdavkami. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu –kontokorentný úver rieši to, ţe od štátu neboli FP 

poskytnuté v takej výške, aby sme mali na beţnú prevádzku (výplaty, úhrada faktúr a pod.). Na 

preklenutie tohto slúţi kontokorentný úver. Prebytok je účtovne navyše z minulého roku.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce -  okrem fondu opráv, prebytok znamená nedočerpaný úver.  Ak 

by sa vedelo, ţe kuka–voz bude meškať, mohlo sa na zasadaní OZ účelovo naviazať finančné 

prostriedky na splátku tohto vozidla na január a tým by nevznikol prebytok. Prebytok nie je 

tvorený z beţných príjmov. 

Diskusia ukončená. 
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OZ pristúpilo k hlasovaniu v zmysle návrhu na uznesenie: 

 

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

 ▪ správu audítora za rok 2010. 

 ▪ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Raková  

   za rozpočtový rok 2010 

Hlasovanie:  

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Beleščák Jozef) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária                              11                                               

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrhy boli prijaté. 

 

2/ Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje 

▪ Záverečný účet obce Raková za rok 2010 a  celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Hlasovanie:  

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Beleščák Jozef) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, p. Broš František    

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,  

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária                              10                                               

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:    JUDr. Mariak Miroslav                                                                                                 1 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 
▪ Výročnú správu Obce Raková za rok 2010 

Hlasovanie:  

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Beleščák Jozef) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária                              11                                               

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

 

▪ Pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške   70 943,62 €: 

          -       645,00 €, ktoré sú účelovo určené na škody spôsobené povodňami,  

 -    1 874,84 €  na tvorbu  fondu opráv  bytového domu 1586,  

 -    2 435,38 €  na tvorbu fondu opráv bytového domu  1587, 

           -     2 279,46 €  na tvorbu fondu opráv bytového domu 1588,  

       -    63 708,94 €  na tvorbu rezervného fondu. 
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Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, p. Broš František    

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,  

                    Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef                              10                                               

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:    Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav                                                                 2 

Prítomných :                                                                                                                                   12 

Návrh bol prijatý. 

▪ Pouţitie rezervného fondu  vo výške 63 708,94 € na nákup vozidla na zber TKO. 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef 12                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   12 

Návrh bol prijatý. 

▪ Plnenie rozpočtu obce Raková za rok 2010 nasledovne:   
Bežný rozpočet 

Príjmy:  rozpočet 2 373 676,00 € skutočnosť  2 274 919,67 € 

Výdavky: rozpočet 2 166 131,00 € skutočnosť 2 067 605,09 € 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy:  rozpočet   412 812,00 € skutočnosť 407 435,80 € 

Výdavky: rozpočet 1 188 539,00 € skutočnosť 1 063 187,70 € 

Finančné operácie 

Príjmy:  rozpočet    630 558,00 € skutočnosť 581 772,02 € 

Výdavky: rozpočet      62 376,00 € skutočnosť 62 391,08 € 

ŠKOLY  - bežný rozpočet 

Základná škola č. 950 

Príjmy:  rozpočet   19 090,00 € skutočnosť 20 691,81 € 

Výdavky: rozpočet 480 547,00 € skutočnosť 479 835,04 € 

    - projekt                                                                                                                                      33 259 € 

Základná škola Trstená 

Príjmy:  rozpočet     1 200,00 € skutočnosť 1 440,75 € 

Výdavky: rozpočet 104 798,00 € skutočnosť 97 182,94 € 

Materská škola Fojstvo 

Príjmy:  rozpočet     6 740,00 € skutočnosť 5 964 € 

Výdavky: rozpočet 168 608,00 € skutočnosť 165 423,64 €  

Materská škola Korchaň 

Príjmy:  rozpočet     3 860,00 € skutočnosť 3 764,21 € 

Výdavky: rozpočet     68 787,00 € skutočnosť 66 258,49 € 

Centrum voľného času  

Výdavky: rozpočet 262 168,00 € skutočnosť 225 130,76 € 

Príspevková organizácia 

Organizácia pre kultúru a verejné služby 

Príjmy:  rozpočet 341 582,00 € skutočnosť 341 583,87 € 

Výdavky: rozpočet 341 932,00 € skutočnosť 341 762,46 € 
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Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:               p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,p. Strýček Miroslav,   

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária                              11                                               

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:     JUDr. Mariak Miroslav                                                                                                1 

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 

 

8.Správa o plnení rozpočtov obce Raková a jej organizácii za I. polrok 2011 

   K bodu informoval Bc. Heglas Anton, starosta obce. Materiál k bodu je prílohou zápisnice. 

Všetky rozpočty prerokovala podrobne finančná komisia spoločne s obecnou radou, prešli 

jednotlivými poloţkami a doporučujú obecnému zastupiteľstvu návrhy schváliť. 

►OKVS Raková – informáciu predloţil riaditeľ OKVS, Bc. Urbaník, ozrejmil niektoré poloţky 

v rozpočte organizácie. Najvyššia poloţka, ktorá je vyčíslená je transfér z UPSVaR, ktorý sa 

podaril získať na základe dohody vlastných zamestnancov.  

Na základe tejto dotácie z UPSVaR obec bude o 8.000 € menej  financovať OKVS. 

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie  č.1  

Organizácia pre kultúru 

a verejné služby       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Beţné príjmy spolu 324 720,00 14 000,00 338 720,00 

Beţné výdavky spolu 324 720,00 14 000,00 338 720,00 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef)  

OZ hlasovaním za: 12 poslancov z prítomných 12 schválilo návrh. 

 

►MŠ Korcháň – bez diskusie 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie  č.1  

Materská škola Korchaň     

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 4 240,00 0,00 4 240,00 

        

Beţné výdavky MŠ 48 041,00 -200,00 47 841,00 

Beţné výdavky ŠJ 17 079,00 -40,00 17 039,00 

SPOLU  65 120,00 -240,00 64 880,00 

        

Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef)  

OZ hlasovaním za: 12 poslancov z prítomných 12 schválilo návrh. 
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►MŠ Fojstvo – bez diskusie 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie  č.1  

Materská škola Fojstvo       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 9 130,00 0,00 9 130,00 

        

Beţné výdavky MŠ 136 115,00 -675,00 135 440,00 

Beţné výdavky ŠJ 28 949,00 270,00 29 219,00 

SPOLU  165 064,00 -405,00 164 659,00 

        

Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef)  

OZ hlasovaním za: 12 poslancov z prítomných 12 schválilo návrh. 

►CVČ 

Diskusia: 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – poţiadal o vysvetlenie - elektrická energia 8000 eur, tato 

čiastka je podľa neho nadhodnotená. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu- ozrejmil, zahŕňa sa do tohto ZŠ a MŠ Staškov, 

Zákopčie, Raková, CVČ KD a Poţ. zbrojnica, t.j. všetky objekty v ktorých prebiehajú krúţky. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – verí, ţe je to dosť veľká suma, z tejto čiastky by sa dalo 

pouţiť pre obec viac, vyţiada si konkrétne na kaţdú školu podklady, čo sa týka aj krúţkov. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce – je dohoda 70 %  FP na ţiaka iných obcí, 30 % do obce, túto 

dohodu sa snaţíme dodrţať.  V budúcom roku sa predpokladá, ţe Obec Staškov bude mať vlastné 

CVČ.  

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – vie, ţe sa prejednávala dohoda, ţe sa priberú do CVČ iné 

obce, vyslovil názor, ţe je to biznis pre niekoho a toto si pozrie aj účtovne. Táto poloţka nie je 

rozpísaná, takto sa nedá schvaľovať niečo, čo sa nevie. Pri schvaľovaní rozpočtu mala byť 

prítomná riaditeľka CVČ. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu- toto bolo moţné pripomienkovať pred OZ, materiál 

obdŕţal 10 dní vopred, na dnešné zasadanie sa predkladajú konkrétne návrhy. Rozpočet podrobne 

prerokovala OR, FK, bol prejednaný s riaditeľkou CVČ a venoval sa mu dostatok času.  

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – nemôţu dávať návrhy, materiály mali byť spracované tak, 

aby mu bolo jasné z nich, vysvetlené u tých poloţiek kde sa niečo mení ako u OKVS, kde riaditeľ 

konkrétne uviedol čoho sa zmena týka, z akých dôvodov. Je do dôleţitý materiál – rozpočet a ak 

schvália presun dávajú kompetencie riaditeľke.  

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu- na tomto zasadaní OZ sa predkladá návrh taký ako je, 

aj jeho zdôvodnenie, ak mu toto nepostačuje mal sa informovať pred OZ. Ak by bola prítomná aj 

riaditeľka CVČ, prípadne účtovníčka nemôţe si všetko pamätať, aká čiastka ide do jednotlivých 

obci. 

     Z diskusie nevyplynul ţiadny iný návrh a starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie  č.1  

Centrum voľného času       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

        

Beţné výdavky spolu 270 292,00 -2 700,00 267 592,00 
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Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:               p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,  

                    Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Strýček Miroslav                            10                                               

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:     JUDr. Mariak Miroslav, Ing. Šuška Marian,                                                               2 

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 

 

► OZ prerokovalo spoločne rozpočty: 

     ZŠ Trstená – čerpanie do 15.5.2011, rozpočet do 31.8.2011 

     ZŠ Ústredie – čerpanie do 15.5.2011, rozpočet do 31.8.2011 

     ZŠ Nový subjekt od 1.9.2011 

 

Základná škola Trstená do 31.8.2011     

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 1 575,00 -761,00 814,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 55 411,00 -5 465,00 49 946,00 

Beţné výdavky ŠKD 15 075,00 -8 240,00 6 835,00 

SPOLU  70 486,00 -13 705,00 56 781,00 

 

Základná škola 950 do 31.8.2011     

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 15 165,00 -3 835,00 11 330,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 387 359,00 -119 278,00 268 081,00 

Beţné výdavky ŠKD 25 125,00 -5 340,00 19 785,00 

Beţné výdavky ŠJ 54 000,00 -19 775,00 34 225,00 

SPOLU  466 484,00 -144 393,00 322 091,00 

 

Základná škola - nový subjekt od 1.9.2011     

  Trstená ZŠ 950 

Spolu návrh na 

rozpočet 

Bežné príjmy spolu 630,00 5 690,00 6 320,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 27 938,00 134 400,00 162 338,00 

Beţné výdavky ŠKD 4 287,00 10 952,00 15 239,00 

Beţné výdavky ŠJ 0,00 18 320,00 18 320,00 

SPOLU  32 225,00 163 672,00 195 897,00 
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Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – úpravy oboch ZŠ vyplynuli z potrieb do 31.8.2011. 

To čo sa zoberie, presunie sa do nového subjektu. Ku dňu 31.8.sa uzavrú účty a od 1.9. – nová 

škola, nové účty- začína nový subjekt. Ak by nevznikla nová škola, by sa pokračovalo v rozpočte 

pre nový subjekt. Predpokladá sa, ţe návrh podaný, tak ako to schválilo OZ prejde. 

Bc. Heglas Anton, zástupca starostu – doplniť, ţe vţdy je moţnosť dohodovacieho konania 

s KŠU na prevádzkové náklady škôl, doposiaľ zo skúsenosti bolo vyhovené zo strany Krajského 

školského úradu. 

 

      OZ schválilo návrhy tak ako boli predloţené (ZŠ Ústredie, ZŠ Trstená, ZŠ-nový subjekt) 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef),  za: 12 poslancov z prítomných 12 . 

 

► Obec Raková – informoval Bc. Anton Heglas, starosta obce k jednotlivým poloţkám. 

 

Diskusia: 

p. Broš František, posl. OZ – naniesol v rámci prerokovania tohto rozpočtu návrh riešiť zásuvné 

dvere na objekte Poţiarnej zbrojnice.  Náklady dverí sa pohybujú cca  4 000 – 4 500 Eur, boli 

viaceré ponuky a po rozhovore s vedením DHZ – sú ochotní vzdať sa schváleného príspevku – 

dotácie 1500 € na činnosť. Poţiarna zbrojnica je vyuţívaná aj v rámci krúţkov CVČ, obrátil sa na 

prítomných poslancov, aby toto zváţili a pomohli nájsť finančné prostriedky. Chápe situáciu, ţe 

je potrebné šetriť. Navrhuje navyšenie – rozdiel cca 2700 eur (1500-dotacia) s tým, ţe v bud. 

roku môţe byť dotácia krátená. 

p. Grečmal Stanislav, poslanec OZ – navrhol podporiť túto myšlienku, objekt PZ bude taký ako 

má byť aj po estetickej stránke a aj účelovej. 

p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – v súvislosti so ţiadosťou a potrebou vysporiadania pozemkov 

pod chodníkmi navrhol nezabudnúť upraviť poloţku nákup pozemkov. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – konštatoval, ţe týmito úpravami je vyrovnaný rozpočet, ak sú 

iné návrhy zo strany poslancov na navyšenie niektorých poloţiek v rozpočte je potrebné povedať 

aj v rámci ktorej poloţky urobiť presun. 

    Diskusia ukončená, ďalšie návrhy neboli. 

V rámci rozpočtu obce boli vykonané  úpravy: 

Beţné výdavky: 

- poloţka 635: Rutinná a štand. údrţba  upravená na                                 3 500 € 

- poloţka  642: Transféry jednotlivcom a neziskovým organiz.                        - 1 500  €   

Kapitálové výdavky:                                           

- poloţka 711 – nákup pozemkov   (navýšenie o 1000€ spoj.s chodníkmi)                 - 1 650   €                                                 

 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie obce č. 1  

    

OBEC RAKOVÁ       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Beţné príjmy 2 211 976,00 17 172,00 2 229 148,00 

Kapitálové príjmy 1 012 970,00 -251 680,00 761 290,00 

Finančné operácie 0 319 729,00 319 729,00 

SPOLU 3 224 946,00 85 221,00 3 310 167,00 
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Beţné výdavky 2 046 699,00 115 163,00 2 161 862,00 

Kapitálové výdavky 1 116 042,00 -60 255,00 1 055 787,00 

Finančné operácie 62 205,00 30 068,00 92 273,00 

SPOLU 3 224 946,00 84 976,00 3 309 922,00 

    

 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  JUDr. Šamaj Jozef) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, p. Broš František,    

                    p. Dolná  Anna, Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,  

                    Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef                               10                

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:      Ing. Šuška Marian,    JUDr. Mariak Miroslav                                                            2 

Prítomných :                                                                                                                                   12 

Návrh bol prijatý. 

 

9.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

   p. Kulla František, hlavný kontrolór predloţil správu o kontrolnej činnosti HK k 16.6.2011, táto 

je prílohou zápisnice.  

Ing. Šuška Marián, posl. OZ – v súvislosti petíciou občanov z 2.9..2010 konštatoval HK, ţe 

petícia spĺňa podmienky podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, chcel však vediet ako 

bola vybavená petícia v súlade so zákonom . 

p. Kulla František, HK – uviedol, ţe sa nerozumeli  a on skúmal všetky náleţitosti petície 

v zmysle zákona. 

    Na základe uznesenia  z 31.3.2011 uznesením č. 3.21/2011 mu bola daná úloha prešetriť list p. 

Krkoškovej, Raková 1039 – list o výsledku prešetrenia je prílohou zápisnice. Na základe 

zistených skutočností pripomienky v liste povaţuje za neopodstatnené. Prešetril toto aţ do roku 

2002. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – v riešení tejto veci by bolo dobre urobiť zápisnicu účastníkov 

konania na stavebnom úseku a ak sa nedohodnú, vysvetliť im čo to znamená,  riešenie  

občiansko-právnym konaním.  

Diskusia ukončená: 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie:   

OZ berie na vedomie:-  správu o kontrolnej činnosti HK k 16.6.2011 

                                   - prešetrenie listu evidovanom pod č. S32/2011 -  Anna Krkošková, 

                                     Raková č. 1039  a spol. 

 (neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef 11                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 
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16.Rôzne 

Bc. Anton Heglas, starosta obce predloţil materiál do bodu rôzné: 

► Doplnenie komisii: 

Ing. Šuška Marian, posl. OZ  predloţil návrh na doplnenie do komisii za nezávislých poslancov 

nasledovne: 
          -     Komisia stavebná: JUDr. Šamaj Jozef namiesto Strýčka Miroslava 

              -     Komisia finančná: Ing. Šuška Marián 

- Komisia sociálno–zdravotná: JUDr. Miroslav Mariak 

-      Komisia školstva, kultúry a športu: Strýček Miroslav 
Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – na základe predloţeného návrhu majú odvolať 

nového predsedu výstavby ? Mali sa doplniť len členovia komisii z radov nezávislých poslancov. 
Nerozumie prečo by sa malo hýbať predsedami komisii. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – navrhujú kompromisné riešenie, majú v obecnej rade 

zastúpenie  p. Broša (HZDS).  Je to ich rozhodnutie a záleţí na nich či to budú akceptovať alebo 

nie. 

Broš František, posl. OZ – obrátil sa na prítomných aby sa vzájomne akceptovali. 

    OZ tento bod nechalo otvoreným a prerokovalo ho v závere zasadania. 

►  Určenie platu starostu v zmysle  novelizácie zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  

      a platových pomerov starostov obcí  a primátorov miest  - informáciu predloţil   

       Ing. Miroslav Mareček. Materiál je prílohou zápisnice. 

       JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – sám navrhoval minule navyšenie 15 %, otvoril si nový    

       zákon a prekvapilo ho záverečné ustanovenie – prerokovať do 30. júna plat starostu. Návrh,  

       ktorý sa predkladá – musí sa vedieť či to zvládneme. 

       Bc. Heglas Anton, starosta obce – doplnil, ţe v zmysle zákona plat starostu sa musí  

       prerokovať kaţdoročne. 

       p. Broš František, posl. OZ – z predchádzajúceho výkonu tejto funkcie vie čo to obnáša.   

      Návrh, ktorý sa predkladá, pokladá za korektný a mal by byť takto schválený. 

            OZ schválilo plat starostu obce Raková vo výške  2.304,00 €, čo predstavuje 28 %-tné  

       zvýšenie platu v zmysle  § 4 ods. 2  zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  

       a    platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších zmien  

       a doplnkov, s účinnosťou od 1. júna 2011.      
       Hlasovanie: (neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef                         10                                     

Proti:   -                                                     0 

Zdrţal sa:   Ing. Šuška Marian,                                                                                                  1 

Prítomných :                                                                                                                    11 

Návrh bol prijatý. 

 ► Prijatie kontokorentného úveru. 

     Stanovisko OR – 1.6.2011 

      OR doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť prijatie kontokorentného úveru  

      do výšky 100.000 € od Dexia banky Slovensko na vyrovnanie časového nesúladu medzi  

      príjmami a výdavkami beţného rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roka 

      Ing. Šuška Marián, posl. OZ – informovať na OZ o zostatku kontokorentného úveru. 

      

15 



 

       

Hlasovanie  o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje  prijatie kontokorentného úveru do výšky 100.000 € od Dexia banky Slovensko na 

vyrovnanie časového nesúladu medzi    príjmami a výdavkami beţného rozpočtu obce v priebehu 

rozpočtového roka. 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef 11                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

 

OZ poveruje obecnú radu schvaľovať aktuálnu výšku kontokorentného úveru a informovať o nej  

 poslancov OZ prostredníctvom elektronickej pošty. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef 11                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

 

► Predloţenie návrhu na uznesenie na základe konzultácie s Ministerstvom školstva, vedy, 

     výskumu a športu SR potrebné doloţiť k dokumentácii vyradenia a zaradenia ZŠ a ich  

     súčasti. 

     Návrh na uznesenie: 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne  

     pri Základnej škole, Raková 950, Trstená 475, Raková 023 51do siete škôl a školských  

     zariadení od 1. septembra 2011. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef 11                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 
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► Ţenská folklórna skupina Rakovanka – ved. Mária Bukovanová, Raková 1186 , ţiadosť  

      o dotáciu na rok 2011 za účelom zakúpenia krpcov – ušitie.   

      Poţadovaná výška dotácie 1.300 €. 

      Stanovisko Komisie školstva, kultúry a športu –4.5.2011 

- doporučuje prideliť dotáciu pre ţenskú folklórnu skupinu Rakovanka vo výške 1.300 €  

       na ušitie krpcov. 

      Stanovisko OR – 1.6.2011 

       OR doporučuje doplniť ţiadosť o počty kusov a zistiť materiálno – technické vybavenie  

       FK Rakovanka. 

              Na základe zistenia počtu kusov krpcov potrebných pre FS Rakovanka, ktorých cena sa 

pohybuje 30 – 40 € za jeden pár (podľa veľkosti) obecné zastupiteľstvo schválilo: 

       Dotáciu z rozpočtu obce na rok 2011 pre Folklórnu  skupinu Rakovanka vo výške 600 € 

na zakúpenie krpcov  v počte 15 ks. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef 11                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

 

► OZ ruší Dotáciu vo výške 1500 € na činnosť DHZ Raková (pozn.: riešený príspevok na 

zásuvne dvere PZ) 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef 11                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

 

►  Janeka Peter, Raková 238, prevádzkovateľ PNS – ţiadosť o predĺţenie nájomnej zmluvy 

pozemku KN-C 1147 na dobu neurčitú  za účelom prevádzkovania PNS. 

     Stanovisko OR – 11.5.2011  

     OR doporučuje prenájom časti pozemku KN-C 1147 v zmysle zákona s tým, ţe je potrebné 

zverejnenie na úradnej tabuli a na stránke obce. (zverejnenie realizované). 

      JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – prenájom by dal na dobu určitú a 1 krát ročne sa týmto  

      zaoberať – predlţiť NZ. 

      Bc. Heglas Anton, starosta obce- doba neurčitá rieši 3-mes. výpoveď. 

      p. Broš František, posl. OZ – návrh prenájmu rieši lepší prístup k pozemku v prípade potreby. 
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Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – obec má finančne vyššie nájomné zmluvy, jedná sa 

o nízku čiastku za prenájom malého pozemku a nie je potrebné sa týmto kaţdý rok zapodievať. 

Zmluva rieši 3 mes. výpovednú lehotu. 

     Na základe diskusie sa hlasovalo o pôvodnom predloţenom návrhu na uznesenie: 

     Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom časti pozemku C-KN č. 1147 o výmere 12 m²    

     Petrovi Janekovi, bytom Raková č. 238. Nájomné je stanovené vo výške 53,12 €/ročne  

      na dobu neurčitú. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef 11                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

 

► Gulčíková Andrea Raková 1132  -  prešetrenie na asfaltovanie časti prístupovej komunikácie. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŢP – 11.5.2011: 

Komisia doporučuje zrealizovaný výjazd pri RD Gulčíkovej ponechať a prebrať do správy obce. 

Odstránenie tejto časti ţiadateľke neuškodí, nakoľko má zrealizovaný nový vstup. Obec vynaloţí 

bezdôvodne ďalšie finančné prostriedky na odstránenie hotovej časti miestnej komunikácie, ktorá 

je zároveň vyuţívaná ostatnými vlastníkmi a uţívateľmi  pozemkov  nachádzajúcich sa za RD p. 

Gulčíkovej. Zálohová platba vo výške 100 € pokrýva náklady pred jej pozemkom. 

▼ 

 Asfaltovanie prístupových plôch v roku 2010 neuhradili ani po zaslaní 3. upomienky: 

- Duraj Milan, Raková  U Urbana 1549  - zálohová platba 20 €, faktúra č.42/2010 

vystavená na doplatenie čiastky 106,50 €  

      - bezpredmetné, úhrada vykonaná v deň zasadania OZ. 

- Urbánek Tibor, Raková U Špora 126 - zálohová platba 50 €, faktúra č.106/2010 

vystavená na doplatenie čiastky 133,70 €.  

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŢP – 11.5.2011: 

Komisia doporučuje odstrániť zrealizovanú časť, ktorá slúţi výlučne ako prístup k RD, nakoľko 

platba nebola uhradená . Poskytnutá záloha pokrýva náklady na odstránenie. 

Stanovisko OR – 1.6.2011 

OR sa stotoţňuje so stanoviskom komisie územného plánovania, výstavby a ŢP. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ -  nie je efekt odstrániť vyasfaltovanú časť, zobrať ponaučenie 

pri ďalších aktivitách – poučiť sa z tohto.     

p. Broš František, posl.OZ – reagoval na poslanca JUDr. Mariaka, berie fakt, ţe cca 200 občanov 

rešpektovalo a uhradilo za asfaltovanie, je to vysoké percento. Materiál, ktorý by bol odstránený 

je pouţiteľný a aj voči ostatným spoluobčanom by to bolo správne, ktorí si uhradili za 

vyasfaltovanie prístupovej komunikácie. 

 

 

18    

1/ OZ odkladá do septembra 2011 odstránenie zrealizovanej časti asfaltom, ktorá výlučne  



slúţi ako prístup  k RD č.126. 

- osloví sa vlastník RD na úhradu fakturovanej čiastky. 

2/OZ ukladá účtovníčke OcÚ upraviť fakturovanú čiastku za zrealizovanie výjazdu MK asfaltom 

p. Gulčikovej A., Raková 1132 na sumu 100 €. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,     

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Beleščák Jozef 11                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

► Ţiadosť – Chabreček Peter, Raková 98 o odpredaj pozemku parc KN-C 8102 o výmere 143 

m
2 

U Hromadíka. 

Nakoľko kúpa pozemku bola schválená uznesením č. 33/2006 zo dňa 24.11.2006  (kúpa nebola 

realizovaná na základe schváleného uznesenia v r.2006) OZ schvaľuje odkúpenie pozemku   

C-KN č. 8102 o výmere 143m²  za cenu 3,32 €/m² od Chabrečka Petra a Jozefíny, Raková č. 98. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna, p.Grečmal Stanislav) 

Za:               p. Kultan Peter, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p. Beleščák Jozef    

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária                              10                                   

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   10 

Návrh bol prijatý. 

► Ţiadosť Miroslav Kufa, Raková č. 1596 o kúpu pozemku parcela KNC 9631/1. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ŢP – 11.5.2011: 

Komisia nedoporučuje odpredaj, nakoľko ide o jednu z moţných prístupových ciest. Jej 

odpredajom by sa obmedzila výstavba RD v danej lokalite. 

Stanovisko OR – 1.6.2011 

OR sa stotoţňuje so stanoviskom komisie územného plánovania, výstavby a ŢP. 

OZ zamieta Odpredaj pozemku parcela KN-C 9631/1 p. Miroslavovi Kufovi, Raková č. 1596, 

nakoľko sa jedná o jednu z moţných prístupových ciest pre výstavbu RD v danej lokalite. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna, p.Grečmal Stanislav) 

Za:               p. Kultan Peter, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p. Beleščák Jozef    

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária                              10                                   

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   10 

Návrh bol prijatý. 
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► Ţiadosť o súhlas k výstavbe RD v lokalite U Kajánka - Anna Dolná, Raková č. 665 



- zaradenie zmeny a doplnku ÚP 

Stanovisko OR – 1.6.2011 

OR konštatuje, ţe pozemok v súčasnosti nie je moţné zaradiť do Zmeny a doplnku územného 

plánu obce č. 1. Ţiadosť bude evidovaná a jej prerokovanie je moţné  v rámci doplnku č.2 

územného plánu. 

p. Broš František, posl. OZ – v danej lokalite je  5 nových RD pred schválením územného plánu, 

chápe to a akceptuje, ak bude doplnok č. 2 je potrebné zaradiť túto ţiadosť do ÚP. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – pre informáciu celý územný plán prešiel k nemu, po 

uzatvorení prejde na stavebný úsek. Spis bude ţivý pokiaľ sa neotvorí doplnok č.2. Táto ţiadosť 

nie je jediná, sú aj iné ţiadosti, ktoré budú zaradené v rámci prerokovania zmeny  a doplnku č.2.  

 

    OZ berie na vedomie Ţiadosť p. Dolnej, Raková č. 665 s tým, ţe bude zaradený do najbliţšej 

zmeny a doplnku č. 2 územného plánu. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p. Beleščák Jozef    

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,  p.Grečmal   

                    Stanislav, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Šuška Marian             11                                   

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

 

 

► Odkúpenie pozemku od p. Smolkovej v súvislosti s novovybudovanými chodníkmi. V prípade 

neodkúpenia pozemku  sa budovaný chodník ukončí pri oplotení školskej bytovky. Pre 

zachovanie jeho funkčnosti starosta doporučuje poslancom OZ schváliť odkúpenie pozemku. 

 

     OZ schválilo odkúpenie pozemku KN-C 1182/2 vedený na LV 1375 o výmere 42 m
2
 od 

Jozefa Smolku a Štefánie, r. Zemaníková, bytom Raková č. 1. Kúpna cena: 25 € za m
2
 . 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p. Beleščák Jozef    

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,  p.Grečmal   

                    Stanislav, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária              11                                   

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 
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► Bc. Anton Heglas, starosta obce oboznámil s vyhodnotením najvýhodnejšej ponuky prijatia 

úveru na pokrytie kapitálových výdavkov obce. Obec oslovila viaceré banky, boli stanovené 

kritéria ako výška úveru 200.000 Eur, čerpanie v roku 2011, doba splatnosti 15 rokov, splácanie 

mesačne a informácia o tom, ţe nemôţeme splniť podmienku presunu beţných účtov, nakoľko 

obec sa zaviazala k vedeniu  beţných účtov uţ pri poskytnutí predchádzajúceho úveru v inej 

banke. V prílohe zápisnice sú doloţené jednotlivé ponuky bánk. Ponuky predloţili: 
- Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. 

- ČSOB a.s. 

- Dexia banka Slovensko a.s. 

Diskusia: 

Bc. Heglas Anton, starosta obce – ozrejmil, ţe 200 tis. eur - finančné operácie, obec musí 

spolufinancovať projekt. Oboznámil s vyčíslením  potrebného financovania spojeného s regeneráciou 

verejných priestranstiev – verejné WC 39.965 €, spolufin. Štrabag 20 817 €, prekládky sieti (vodovodné, 

elektrické a oplotenie) 58 723€, stavebný dozor 8 147 €, demontáţ pomníka 4800 € . Tieto výdavky boli 

rozpočtované min. rok, avšak na asfaltovanie ciest sa rátalo 150 tis., bolo to však viac 309 tis. Na toto boli 

pouţité FP, ktoré boli vyčlenené na Reg. verejných priestranstiev. Úvery sú natavene na 15 rokov, aby to 

bolo moţné kryť. Stavba ma viacero objektov a jeden objekt nám nebol shvalený, avšak bol daný do 

podmienok. Objekt WC a pódium 145 081 € - neoprávnené výdavky. Celkom schválené výdavky 715 721 

€, ţiadalo sa cca 860 tis. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ  - z 800 tis. máme takmer 50 % - tnú účasť na tejto stavbe, v minulosti 

sa bavilo o 5 % - tnej spoluúčasti. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce – prekládky sieti nie je moţné zahrnúť do oprávnených výdavkov. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ  - nehovorí, ţe chodníky nie sú potrebné, opakovanie vyslovil názor, ţe 

sa nejedná o 5%-tnú spoluúčasť. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce -  ak by obec neuspela pri projektoch, nemohli by sa realizovať stavby ani 

chodníky. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – uviedol, ţe je to 5 % z oprávnených výdavkov. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce –  v min. roku bolo všetko toto rozpočtované –prekládky, avšak stavba sa 

nerealizovala a na konci v rámci rozpočtového opatrenia toto bolo vyňaté z rozpočtu.  Sú rozbehnuté 

projekty, obec nemá finančné krytie, jedine s moţnosťou úveru. 

Ing. Šuška Marian, posl. OZ – zaoberať sa na ďalšom OZ, čo chceme robiť v budúcom roku 2012. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – momentálne obec veľké investičné veci nemôţe robiť, je 

potrebné dokončiť rozostavané stavby. Ak by sa nešlo do projektov, v obci by sa nevybudovalo takmer 

nič. 

 

  Bc. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o prijatí úveru. 

OZ schválilo prijatie úveru od Slovenskej záručnej banky a.s. v sume 200 000,00 Eur s dobou splácania 

15 rokov. Ako forma ručenia  bude pouţitá  vlastná blanko zmenka. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, p. Strýček Miroslav, p. Beleščák Jozef   Mgr. Urbaníková Viera,  

                    Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,  p.Grečmal, Stanislav,  

                    Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária                                                                 9                                   

Proti:   -                                                                   0 

Zdrţal sa:       Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav                                                                2 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

 

21 

 



 

► 1/Základná organizácia Telesne postihnutých občanov v Rakovej – ţiadosť o zastúpenie člena 

do komisie sociálno-zdravotnej. Navrhujú pani Štefániu Heglasovú, ktorá je predsedníčkou 

organizácie. 

      Stanovisko OR – 11.5.2011 

      Pri schvaľovaní členov do komisii  boli prijaté určité zásady a to aj v rámci počtu členov 

v jednotlivých komisiách.  

      OR doporučuje na základe ţiadosti ZO- Telesne postihnutých občanov v Rakovej prizývať 

v prípade potreby  na zasadania komisie sociálno-zdravotnej pani Š. Heglasovú. 

 

     2/Komisia  školstva, kultúry a športu pri OZ Raková – návrh na doplnenie člena komisie  

      pána Grečmala Stanislava, poslanca OZ. 

      Stanovisko OR – 1.6.2011 

      OR doporučuje na základe ţiadosti komisie školstva, kultúry a športu prizývať v prípade 

potreby  na zasadania komisie p. Grečmala Stanislava. 

OZ zamieta : 

- Ţiadosť ZO - Telesne postihnutých občanov v Rakovej o zastúpenie člena do komisie  

   sociálno-zdravotnej.  

- Ţiadosť Komisie  školstva, kultúry a športu pri OZ Raková o  doplnenie člena komisie.       

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p. Beleščák Jozef    

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,  p.Grečmal   

                    Stanislav, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária              11                                   

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

Návrh bol prijatý. 

 

► Doplnenie komisii: 

OZ sa vrátilo k prerokovaniu doplnenia komisii pri OZ, návrh poslanca Ing. Šušku: 

         -     Komisia stavebná: JUDr. Šamaj Jozef namiesto Strýčka Miroslava 

         -     Komisia finančná: Ing. Šuška Marián, poslanec OZ 

- Komisia sociálno–zdravotná: JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ 

- Komisia školstva, kultúry a športu: Strýček Miroslav 
Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – vyjadril nesúhlas k návrhu poslanca JUDr. Šamaja. 

Zdôvodnil to aj tým, ţe ako konateľ spoločnosti UNI-CON -  rozorané pozemky vlastníkov, touto 

problematikou by sa mala zaoberať komisia ÚP,výstavby a ŢP a bol by zaujatý. Súhlasí, aby bol 

v inej komisii, nie však v stavebnej. Obrátil sa na nezávislých poslancov, aby zváţili či je  ich 

návrh dobrý. 

Bc. Bukovan Milan, poslanec OZ – komisie mali byť doplnené členmi, predsedovia boli  zvolení 

na minulom zasadaní  OZ. Navrhuje ponechať poslanca p. Strýčka v stavebnej komisii 

a s ostatnými návrhmi sa stotoţňuje. 
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JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – občania dali potrebný počet hlasov a zvolili 4-och 

nezávislých poslancov, malo by sa rešpektovať toto rozhodnutie. Predtým ako sa zostavovali 

komisie, malo sa toto prejednávať aj s nimi , urobili sa komisie, náhle sa odvolávali, ešte nemali 

moţnosť pracovať v komisiách. Myslí si, ţeby sa malo rešpektovať ich rozhodnutie, ak nie nemá 

význam a vzdáva sa komisie. 

Bc. Urbaníková Viera, posl. OZ – navrhuje ponechať v komisii stavebnej poslanca p. Strýčka. 

p. Grečmal Stanislav, posl. OZ – predloţil protinávrh: taktieţ nie je v komisii, schváliť doplnenie 

iba do komisie finančnej a sociálno zdravotnej.  

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – predloţil návrh: 

- komisia sociálno-zdravotná: JUDr. Mariak Miroslav 

- komisia finančná:                  Ing. Šuška Marian 

- komisia školstva, kultúry a športu: nový návrh Peter Chnúrik, Raková 1190 
Pozn:  s týmto návrhom sa stotoţnili nezávislí poslanci. 

   Bc. Heglas Anton, starosta obce dal hlasovať o proti návrhu poslanca Strýčka. 

Hlasovanie: 

(neprítomní:  JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná Anna) 

Za:               p. Kultan Peter, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p. Beleščák Jozef    

                    Mgr. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,  p.Grečmal   

                    Stanislav, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária              11                                   

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                                                                   11 

                                                              

OZ schválilo doplnenie komisii pri OZ s účinnosťou od 1.7.2011 nasledovne: 

 -     Komisia finančná: Ing. Šuška Marián, poslanec OZ 

- Komisia sociálno–zdravotná: JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ 

- Komisia školstva, kultúry a športu: Mgr. Peter Chnúrik, Raková 1190 
 

p. Stryček Miroslav, posl. OZ – dal návrh na zníţene financovania komisii pri OZ. Predsedovia 

15 € a členovia 10 €. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – toto je potrebne zapracovať do zásad odmeňovania 

a predloţiť návrh na septembrové zasadanie. 
 

► 11. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

     p. Strýček Miroslav, preds. NK spracoval a prečítal prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto 

rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

O prijatí jednotlivých uznesení poslanci hlasovali samostatne.  

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenia 

5.1. – 5.32./2011 
               Uznesenia sú súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 
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18. Z á v e r       

      V závere bol vzájomne s poslancami dohodnutý predbeţný termín septembrového zasadania 

– dňa 29. septembra (nie 22.9. ako bol pôvodne plánovaný). 

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

ukončil o 16:45 hod.   

 

*** 
 

Zapísala: Chovancová Mária, prac.OcÚ 

 

 

 

 

 

                                                        Bc. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

Mgr Viera Urbaníková                                                         p. Beleščák Jozef 

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 16.6.2011, uznesenia č. 5.1. – 5.32/2011 

 

 

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 
       5.1. Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 16.6.2011 

       5.2. Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

       5.3. Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

       5.4. Správu audítora za rok 2010 

       5.5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Raková  

              za rozpočtový rok 2010 

       5.6. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

       5.7. Prešetrenie listu evidovanom pod č. S32/2011 -  Anna Krkošková, Raková č. 1039  

              a spol. 

       5.8. Ţiadosť p. Dolnej, Raková č. 665 s tým, ţe bude zaradený do najbliţšej zmeny 

             a doplnku č. 2 územného plánu. 

      

B/ S c h v a ľ u j e 
5.9.  Hlavné úlohy obce Raková  na rok 2011 

      5.10. Plán opráv a údrţby miestnych komunikácii v roku 2011 

      5.11. Záverečný účet obce Raková za rok 2010 a  celoročné hospodárenie bez výhrad. 

      5.12. Výročnú správu Obce Raková za rok 2010 

      5.13.Pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške   70 943,62 €: 

          -       645,00 €, ktoré sú účelovo určené na škody spôsobené povodňami,  

 -    1 874,84 €  na tvorbu  fondu opráv  bytového domu 1586,  

 -    2 435,38 €  na tvorbu fondu opráv bytového domu  1587, 

           -     2 279,46 €  na tvorbu fondu opráv bytového domu 1588,  

       -    63 708,94 €  na tvorbu rezervného fondu. 
5.14. Pouţitie rezervného fondu  vo výške 63 708,94 € na nákup vozidla na zber TKO 

5.15. Plnenie rozpočtu obce Raková za rok 2010 nasledovne:  
  

Bežný rozpočet 

Príjmy:  rozpočet 2 373 676,00 € skutočnosť  2 274 919,67 € 

Výdavky: rozpočet 2 166 131,00 € skutočnosť 2 067 605,09 € 

 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy:  rozpočet   412 812,00 € skutočnosť 407 435,80 € 

Výdavky: rozpočet 1 188 539,00 € skutočnosť 1 063 187,70 € 

 

Finančné operácie 

Príjmy:  rozpočet    630 558,00 € skutočnosť 581 772,02 € 

Výdavky: rozpočet      62 376,00 € skutočnosť 62 391,08 €                
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ŠKOLY  - bežný rozpočet 

Základná škola č. 950 

Príjmy:  rozpočet   19 090,00 € skutočnosť 20 691,81 € 

Výdavky: rozpočet 480 547,00 € skutočnosť 479 835,04 € 

    - projekt                                                                                                                                      33 259 € 

 

Základná škola Trstená 

Príjmy:  rozpočet     1 200,00 € skutočnosť 1 440,75 € 

Výdavky: rozpočet 104 798,00 € skutočnosť 97 182,94 € 

 

Materská škola Fojstvo 

Príjmy:  rozpočet     6 740,00 € skutočnosť 5 964 € 

Výdavky: rozpočet 168 608,00 € skutočnosť 165 423,64 € 

  

Materská škola Korchaň 

Príjmy:  rozpočet     3 860,00 € skutočnosť 3 764,21 € 

Výdavky: rozpočet     68 787,00 € skutočnosť 66 258,49 € 

 

Centrum voľného času  

Výdavky: rozpočet 262 168,00 € skutočnosť 225 130,76 € 

 

Príspevková organizácia 

Organizácia pre kultúru a verejné služby 

Príjmy:  rozpočet 341 582,00 € skutočnosť 341 583,87 € 

Výdavky: rozpočet 341 932,00 € skutočnosť 341 762,46 € 

       

 

5. 16. A/ Rozpočtové opatrenie č. 1 nasledovne: 

    

OBEC RAKOVÁ       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Beţné príjmy 2 211 976,00 17 172,00 2 229 148,00 

Kapitálové príjmy 1 012 970,00 -251 680,00 761 290,00 

Finančné operácie 0 319 729,00 319 729,00 

SPOLU 3 224 946,00 85 221,00 3 310 167,00 

Beţné výdavky 2 046 699,00 115 163,00 2 161 862,00 

Kapitálové výdavky 1 116 042,00 -60 255,00 1 055 787,00 

Finančné operácie 62 205,00 30 068,00 92 273,00 

SPOLU 3 224 946,00 84 976,00 3 309 922,00 

    

Organizácia pre kultúru 

a verejné služby       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Beţné príjmy spolu 324 720,00 14 000,00 338 720,00 

Beţné výdavky spolu 324 720,00 14 000,00 338 720,00 
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Centrum voľného času       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

        

Beţné výdavky spolu 270 292,00 -2 700,00 267 592,00 

    

 
    

Materská škola Fojstvo       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 9 130,00 0,00 9 130,00 

        

Beţné výdavky MŠ 136 115,00 -675,00 135 440,00 

Beţné výdavky ŠJ 28 949,00 270,00 29 219,00 

SPOLU  165 064,00 -405,00 164 659,00 

        

    

Materská škola Korchaň     

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 4 240,00 0,00 4 240,00 

        

Beţné výdavky MŠ 48 041,00 -200,00 47 841,00 

Beţné výdavky ŠJ 17 079,00 -40,00 17 039,00 

SPOLU  65 120,00 -240,00 64 880,00 

        

    

Základná škola 950 do 31.8.2011     

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 15 165,00 -3 835,00 11 330,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 387 359,00 -119 278,00 268 081,00 

Beţné výdavky ŠKD 25 125,00 -5 340,00 19 785,00 

Beţné výdavky ŠJ 54 000,00 -19 775,00 34 225,00 

SPOLU  466 484,00 -144 393,00 322 091,00 

    

Základná škola Trstená do 31.8.2011     

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 1 575,00 -761,00 814,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 55 411,00 -5 465,00 49 946,00 

Beţné výdavky ŠKD 15 075,00 -8 240,00 6 835,00 

SPOLU  70 486,00 -13 705,00 56 781,00 
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B/ Rozpočet ZŠ - nový subjekt od 1.9.2011 

Základná škola - nový subjekt od 1.9.2011     

  Trstená ZŠ 950 

Spolu návrh na 

rozpočet 

Bežné príjmy spolu 630,00 5 690,00 6 320,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 27 938,00 134 400,00 162 338,00 

Beţné výdavky ŠKD 4 287,00 10 952,00 15 239,00 

Beţné výdavky ŠJ 0,00 18 320,00 18 320,00 

SPOLU  32 225,00 163 672,00 195 897,00 

 

5.17. Prijatie kontokorentného úveru do výšky 100.000 € od Dexia banky Slovensko  

         na vyrovnanie časového nesúladu medzi    príjmami a výdavkami beţného rozpočtu 

         obce v priebehu rozpočtového roka. 

5.18. Plat starostu obce Raková vo výške 2.304,00 €, čo predstavuje 28 %-tné zvýšenie platu  

         v zmysle  § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových  

         pomeroch  starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov,  

         s účinnosťou od 1. júna 2011. 

5.19. Odkúpenie pozemku  C-KN č. 8102 o výmere 143m²  za cenu 3,32 €/m² od Chabrečka  

           Petra a Jozefíny, bytom Raková č. 98. 

5.20. Prenájom časti pozemku C-KN č. 1147 o výmere 12 m² Petrovi Janekovi, bytom  

         Raková č. 238. Nájomné sa určuje vo výške 53,12 €/ročne na dobu neurčitú. 

5.21.Dotáciu z rozpočtu obce na rok 2011 pre Folklórnu  skupinu Rakovanka vo výške 600 € 

na zakúpenie krpcov  v počte 15 ks. 

5.22. Návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne  pri Základnej škole, Raková 950,  

         Trstená 475, Raková 023 51do siete škôl a školských zariadení od 1. septembra 2011. 

5.23.Odkúpenie pozemku KN-C 1182/2 vedený na LV 1375 o výmere 42 m
2
 od Jozefa Smolku 

a Štefánie, r. Zemaníková, bytom Raková č. 1. Kúpna cena: 25 € za m
2
 . 

5.24. Prijatie úveru od Slovenskej záručnej banky a.s. v sume 200 000,00 Eur s dobou splácania 

15 rokov. Ako forma ručenia  bude pouţitá  vlastná blanko zmenka. 

5.25. Doplnenie komisii pri OZ s účinnosťou od 1.7.2011 nasledovne: 

 -     Komisia finančná: Ing. Šuška Marián, poslanec OZ 

- Komisia sociálno–zdravotná: JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ 

- Komisia školstva, kultúry a športu: Mgr. Peter Chnúrik, Raková 1190 

 

C/ Z a m i e t a 
5.26.Odpredaj pozemku parcela KN-C 9631/1 p. Miroslavovi Kufovi, Raková č. 1596, nakoľko 

sa jedná o jednu z moţných prístupových ciest pre výstavbu RD v danej lokalite. 

5.27. Ţiadosť ZO - Telesne postihnutých občanov v Rakovej o zastúpenie člena do komisie 

sociálno-zdravotnej.  

5.28.Ţiadosť Komisie  školstva, kultúry a športu pri OZ Raková o  doplnenie člena komisie. 
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D/ P o v e r u j e 
5.29.Obecnú radu schvaľovať aktuálnu výšku kontokorentného úveru a informovať o nej  

          poslancov OZ prostredníctvom elektronickej pošty. 

 

E/ O d k l a d á 
5.30. Do septembra 2011 odstránenie zrealizovanej časti asfaltom, ktorá výlučne  

         slúţi ako prístup  k RD č.126. 

 

F/ R u š í 
5.31. Dotáciu vo výške 1500 € na činnosť DHZ Raková 

          

G/ U k l a d á 
5.32. Upraviť fakturovanú čiastku za zrealizovanie výjazdu MK asfaltom p. Gulčikovej A.,  

          Raková 1132 na sumu 100 €. 

         Z.: Mgr. Jakubíková M., prac. OcÚ 

                   

*** 

 

 

                  Bc. Anton Heglas 

                                                                                              starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

Mgr Viera Urbaníková                                                         p. Beleščák Jozef 

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

zo dňa  16.6.2011 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 16.6.2011 

3. Správa o plnení uznesení OZ  

4. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková 

5. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

6. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2011 

7. Plán opráv  a údrţby miestnych komunikácii v roku 2011 

8. Záverečný účet obce Raková za rok 2010 

- Výročná správu Obce Raková za rok 2010 

- Správa audítora za rok 2010 

            - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Raková  

              za rozpočtový rok 2010 

9. Správa o plnení rozpočtov obce Raková a jej organizácii za I. polrok 2011 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

11. Materiál do rôzneho 

– doplnenie do rôzneho: odkúpenie pozemku pod chodníky 

                                           vyhodnotenie ponúk bánk pre prijatie úveru 

12. Pracovný materiál návrhovej komisie – prijaté uznesenia 

 


