
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 7/2011                                                                                                                           V Rakovej, dňa 25.8.2011 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

 

napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.8.2011   v Areáli zdravia 

v Rakovej 

 

 

P r í t o m n í: 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva:                 Jozef Beleščák 

     František Broš 

Bc. Milan Bukovan 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Miroslav Strýček 

JUDr. Jozef Šamaj 

Ing. Marián Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková 

 

Ospravedlnení poslanci:                                 Mgr. Mária Bzdilíková 

              

 

 

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. p. Grečmal Stanislav                                             2.  Mgr. Viera Urbaníková 

 

 

P R O G R A M:  

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

2. Zrušenie a zriadenie škôl a školských zariadení 

3. Prerokovanie zámeru rekonštrukcie prístupovej komunikácie k Základnej škole č. 950 

4. 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 15.00 hod. 

 

Poverený zapisovaním: Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu  

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  p. Grečmal Stanislav 

    2/  Mgr. Urbaníková Viera 

Návrh na zloţenie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:            1/   Bc. Milan Bukovan, predseda NK 

       2/   p. Miroslav Strýček, člen NK          

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

                                                       2/ Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

Hlasovanie: (neprítomní:  Mgr. Bzdilíková, Mária, JUDr. Šamaj Jozef) 

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

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

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, JUDr. Mariak Miroslav                             11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

Schválenie programu zasadania: 

Bez pripomienok. 

Hlasovanie: (neprítomní:  Mgr. Bzdilíková, Mária, JUDr. Šamaj Jozef) 

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

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

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, JUDr. Mariak Miroslav                             11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Zrušenie a zriadenie škôl a školských zariadení 

    K bodu bola prizvaná RNDr. Brisudová Edita, sšú, ktorá informovala k bodu. Materiál je 

prílohou zápisnice.  

Prítomným bol predloţený návrh na uznesenie, ktorý predniesol Bc. Anton Heglas. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

a) Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2011-

10047/24457:2-923  o vyradení : 

-Základnej školy, Trstená č. 475, Raková zo siete škôl a školských zariadení k 31.augustu 2011, 

-Školského klubu detí pri ZŠ Trstená č. 475, Raková zo siete škôl a školských zariadení k 

31.augustu 2011, 

-Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Trstená č. 475, Raková zo siete škôl a školských zariadení k 

31.augustu 2011. 
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Nástupníckou školou, ktorá bude zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a stravovanie, od 01. 09. 

2011 bude Základná škola, Raková 950, ktorej elokovaným pracoviskom sa stane Trstená 475, 

Raková. 

 

b) Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2011-

10046/24456:2-923 o zaradení Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Raková 950, Trstená č. 475, 

Raková do siete škôl a školských zariadení od 01. septembra 2011.  

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

1. Zrušenie Základnej školy, Trstená č. 475, Raková v súlade s Rozhodnutím 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2011-

10047/24457:2-923 o vyradení Základnej školy, Trstená č. 475, Raková zo siete škôl 

a školských zariadení k 31. augustu 2011. Ţiaci zo zrušenej ZŠ Trstená č. 475, Raková 

budú od 1. 9. 2011 plniť povinnú školskú dochádzku na nástupníckej Základnej škole, 

Raková 950 pri zachovaní práva rodičov na slobodnú voľbu školy.  
 

2. Zrušenie Školského klubu detí pri ZŠ Trstená č. 475, Raková v súlade s Rozhodnutím 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2011-

10047/24457:2-923 o vyradení Školského klubu detí pri ZŠ Trstená č. 475, Raková zo 

siete škôl a školských zariadení k 31. augustu 2011. Výchovno-vzdelávaciu činnosť 

zrušeného ŠKD pri ZŠ Trstená č. 475, Raková bude od 1. 9. 2011 zabezpečovať Školský 

klub detí pri Základnej škole, Raková 950. 
 

3. Zrušenie Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Trstená č. 475, Raková v súlade s 

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 

2011-10047/24457:2-923 o vyradení Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Trstená č. 475, 

Raková zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu 2011. Stravovanie detí a ţiakov, 

ktorí vyuţívali sluţby VŠJ pri ZŠ Trstená č. 475, Raková, bude od 1. 9. 2011 

zabezpečovať Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole, Raková 950. 
 

4. Právneho nástupcu Základnej školy, Trstená č. 475, Raková, Školského klubu detí pri ZŠ 

Trstená č. 475, Raková a Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Trstená č. 475, ktorým bude od 

1. septembra 2011 Základná škola, Raková 950, Školský klub detí pri ZŠ Raková 950, 

Výdajná školská jedáleň pri ZŠ Raková 950, Trstená č. 475, Raková.  

Pracovno-právne vzťahy, finančné, majetkové práva a povinnosti budú upravené 

v protokoloch o odovzdaní a prevzatí uvedených práv a povinností. 
 

5. Zriadenie Výdajnej školskej jedálne pri Základnej škole, Raková 950, Trstená č. 

475, Raková v súlade s rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 2011-10046/24456:2-923 o zaradení Výdajnej školskej jedálne pri 

ZŠ Raková 950, Trstená č. 475, Raková do siete škôl a školských zariadení od 01. 

septembra 2011. 
 

6. Zriaďovaciu listinu Základnej školy, Raková 950. 
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Zo strany prítomných neboli pripomienky - návrhy a obecné zastupiteľstvo schválilo návrhy na 

uznesenie v celosti. 

Hlasovanie: (neprítomní:  Mgr. Bzdilíková, Mária, JUDr. Šamaj Jozef) 

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

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

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, JUDr. Mariak Miroslav                             11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

3. Prerokovanie zámeru rekonštrukcie prístupovej komunikácie k Základnej škole č. 950 

    K bodu informoval Bc. Heglas Anton, starosta obce, ktorý spracoval materiál – Rekapitulácia 

stavby „Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková“ – objekt: úprava 

prístupových ciest k ZŠ, MŠ a ŠJ. Toto bolo prekonzultované s predsedom komisie stavebnej p. 

Strýčkom, so  zástupcom starostu – Ing. Marečkom. Ozrejmil, ţe v rámci tejto stavby 

rekonštrukcie chodníkov popri ceste II/487 nebolo moţné dostať do rozpočtu komunikácie, ktoré 

je potrebné zrekonštruovať (MK do Vraţla, smerom na cintorín, v priestoroch OcÚ, pred 

pekárňou a komunikácia ku ŠJ, MŠ a ZŠ). V súčasnosti je situácia, ţe realizáciou chodníka 

popred ZŠ sa zmenia výškové pomery MK na št. cestu II/487. Aj keď toto nebolo súčasť projektu 

navrhol aj so stavebným dozorom, ţe by bolo dobré cestu ku ŠJ a ZŠ realizovať, nakoľko je dosť 

poškodená a k ZŠ bola komunikácia prekopaná daţďovou kanalizáciou. Nevyhovujúcemu stavu  

komunikácie sa bude musieť venovať. Firma Štrabag ponúka výhodnú cenovú ponuku na 

zrealizovanie prác, dodatkom by sa upravili mnoţstvá ktoré bude realizovať. Prílohou je 

vypracovaný materiál – vyčíslenie komunikácie pre ZŠ, ŠJ a MŠ. 

- cesta k vchodu ZŠ:     16 008,18 € s DPH 

- cesta k ŠJ:                     6 962,28 € s DPH 

- rekonštrukcia povrchu pri MŠ Fojstvo   3 843,84 € 

Diskusia: 

p. Stryček Miroslav, posl. OZ – COOP Jednota sa bude časom pripájať na kanalizáciu, bol by za 

to, aby sa to poriešilo pred úpravou plochy. Uličná vpusť – nahradiť po celej dĺţke, popred školu 

zníţiť vjazd do kotolne prípadne dvihnúť vyššie dvere. Vrátil sa ku ZŠ – navrhoval potiahnuť 

časť (cca 10 metrov) po bránu Školskej bytovky, cesta bola rozkopaná pri výstavbe 

viacúčelového ihriska a doasfaltovať aj túto časť - rozpočet navýšiť. Prístupová cesta ku škole – 

nie je vhodné dávať dlaţbu. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – myslí si, ţe rozdiel v nákladoch medzi zámkovou dlaţbou 

a asfaltovaním nebude aţ tak výrazný, navrhol dlaţbu. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – zámková dlaţba ukáţe po estetickej stránke, čo sa týka 

rozdielu v cene – u MŠ bude razantný.  

p. Stryček Miroslav, posl. OZ – u ZŠ č. 950 rozšíriť chodník v zadnej časti – jeho napojenie.  

     

OZ prerušilo rokovanie krátkou prestávkou. 
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p. Stryček Miroslav, posl. OZ – vyslovil názor, ţe netreba robiť prepychové veci čo sa týka 

prístupových ciest,  ale aby  to bolo účelné . FP, ktoré sa ušetria sa môţu pouţiť napríklad na 

ďalší úsek pri realizácii chodníka. Baví sa o tom, ţe môţe byť navyšený raz tak rozpočet čo sa 

týka pomeru asfaltu a dlaţby. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu  - pri príprave tohto bodu rokovania sa vychádzalo 

z mimoriadnej situácie, firma Štrabag bude asfaltovať niektoré plochy v súvislosti s projektom 

námestia. Do termínu riadneho zasadnutia OZ  29.9. prebehne uvedené doasfaltovanie plôch. 

Preto sme prišli s návrhom, ţe za prostriedky, ktoré sú voľné a so súhlasom OZ je moţné 

vyasfaltovať nejaké plochy. Dnes by sa malo odhlasovať, či v rámci tejto stavby – námestia za 

týchto podmienok doasfaltujeme tieto plochy, prípadne budeme hľadať iné prostriedky ak sa to 

neschváli, s iným výberovým konaním, alebo sa to urobí dlaţbou a pod. Na tomto OZ máme 

odhlasovať či to budeme robiť tak, ako sa návrh predkladá prípadne s nejakými drobnými 

úpravami (do 29.9), alebo to odloţíme na riadne OZ a budeme hľadať nejaký iný spôsob riešenia. 

Navrhol hlasovať najskôr o návrhu poslanca JUDr. Mariaka, ktorý navrhuje úpravu komunikácie 

dlaţbou, v prípade ak návrh neprejde hlasovať o predloţenom návrhu. Ak prejde protinávrh, 

následne na riadnom zasadaní v mesiaci september v rámci úpravy rozpočtu sa prerokuje spôsob 

financovania. 

p. Broš František, posl. OZ – hlasovať jednotlivo k úprave prístupových plôch. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ -  poukázal na veci, ktoré sa rozrobili a nedokončili sa, MŠ stála nie 

malé finančné prostriedky, robila sa rekonštrukcia a ďalšie veci. Uviedol, ţe niekto zanedbal 

určité veci, ktoré neboli dokončené. To isté sa deje aj so ZŠ 950. Malo sa to riešiť pri zadaní 

projektov – počítať pri MŠ, ţe treba urobiť aj plochy okolo, parkoviská a prístupovú cestu. 

Taktieţ pri ZŠ 950, ktorá má nemalú investíciu a v súčasnosti ako obec rieši prístupovú cestu pre 

deti.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – reagoval, bol pri príprave projektu ZŠ, p. Broš bol pri príprave 

projektu MŠ  - sú dané okruhy oprávnených výdavkov základných škôl. Pre vysvetlenie ak 

rekonštruuje ZŠ – sú veci, ktoré tam robiť z grantu nemôţeme a jedná z nich je aj prístupová 

cesta, boli by to neoprávnené výdavky. Kanalizácia vedie od školy smerom k telocvični, nie je 

moţné asfaltovať cestu, ktorá vedie z opačnej strany. 

p. Broš František, posl. OZ – reagoval v diskusii na JUDr. Šamaja, ţe sa to riešilo za prítomnosti 

poslancov, stavebnej komisie, ktorej bol poslanec JUDr. Šamaj predsedom. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ -   baví sa všeobecne o týchto veciach, o MŠ, malo to byť poriešené. 

Diskusia ukončená. 

     

   Bc. Anton Heglas, starosta obce  dal hlasovať samostatne za tri objekty nasledovne: 

►OZ schvaľuje rozšírenie prác na stavbe: Regenerácia verejných priestranstiev o opravu 

prístupovej  cesty k ZŠ č. 950 zámkovou dlaţbou. 

Hlasovanie: (neprítomná:  Mgr. Bzdilíková, Mária) 

Za:               p.Grečmal Stanislav, p. Dolná  Anna, p. Broš František, 

                    Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Mirosl 

av                                                                 5                                        

Proti:         p. Beleščák Jozef, Bc. Bukovan Milan, Ing. Mareček Miroslav                                  3  

Zdrţal sa:    JUDr. Šamaj Jozef, p. Kultan Peter,  Mgr.Urbaníková Viera, p. Strýček Miroslav     4                                                           

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh nebol prijatý. 
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►OZ schvaľuje rozšírenie prác na stavbe: Regenerácia verejných priestranstiev o opravu 

prístupových   ciest k ZŠ č. 950  a pri Školskej jedálni asfaltovaním. 

Hlasovanie: (neprítomná:  Mgr. Bzdilíková, Mária, nehlasoval: p. Grečmal Stanislav) 

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

                    p. Beleščák Jozef, Bc. Bukovan Milan, Ing. Mareček Miroslav                                 7                                                               

Proti:          Ing. Šuška Marian                                                                                                       1 

Zdrţal sa:    p. Broš František, p. Dolná  Anna, JUDr. Mariak Miroslav                                        3                                                          

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

►OZ schvaľuje rozšírenie prác na stavbe: Regenerácia verejných priestranstiev o opravu 

prístupovej cesty k MŠ Raková Fojstvo zámkovou dlaţbou. 

Hlasovanie: (neprítomná:  Mgr. Bzdilíková, Mária) 

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

                    Bc. Bukovan Milan,  Ing. Šuška Marian,  p. Dolná  Anna, JUDr. Mariak Miroslav   8                                                                                        

Proti:          p. Grečmal Stanislav, Ing. Mareček Miroslav                                                             2                                                                                                      

Zdrţal sa:    p. Broš František, p. Beleščák Jozef                                                                            2                                                          

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 

► Uznesenia prijaté na rokovaní 

     Bc. Milan Bukovan, preds. NK spracoval prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

 

O prijatí jednotlivých uznesení poslanci hlasovali samostatne.  

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenia 

7.1. – 7.4./2011 
               Uznesenia sú súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 

4. Z á v e r       

          Bc. Anton Heglas, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť, informoval, ţe 

riadne zasadanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v mesiaci september.  Zasadanie OZ 

ukončil.   

*** 
 

Zapísal: Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu 

 

                                                        Bc. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

 

p. Grečmal Stanislav                                                              Mgr. Viera Urbaníková 

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 
                                       5 



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 25.8.2011, uznesenia č. 7.1. – 7.4./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 

 
       7.1. a) Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

                  číslo 2011-10047/24457:2-923  o vyradení : 

                  -Základnej školy, Trstená č. 475, Raková zo siete škôl a školských zariadení  

                   k 31.augustu 2011, 

                 -Školského klubu detí pri ZŠ Trstená č. 475, Raková zo siete škôl a školských     

                  zariadení k 31.augustu 2011, 

                -Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Trstená č. 475, Raková zo siete škôl a školských  

                  zariadení k 31.augustu 2011. 

                 Nástupníckou školou, ktorá bude zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a stravovanie,  

                  od 01. 09. 2011 bude Základná škola, Raková 950, ktorej elokovaným pracoviskom  

                   sa stane Trstená 475, Raková. 

 

                  b) Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

                      č. 2011-10046/24456:2-923 o zaradení Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Raková  

                     950, Trstená č. 475, Raková do siete škôl a školských zariadení od 01. 09. 2011.  

 

 

 B/ S C H V A Ľ U J E 

 
     7.2. a) Zrušenie Základnej školy, Trstená č. 475, Raková v súlade s Rozhodnutím  

                Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2011- 

                10047/24457:2-923 o vyradení Základnej školy, Trstená č. 475, Raková zo siete škôl  

              a školských zariadení k 31. augustu 2011. Ţiaci zo zrušenej ZŠ Trstená č. 475, Raková  

               budú od 1. 9. 2011 plniť povinnú školskú dochádzku na nástupníckej Základnej škole,  

               Raková 950 pri zachovaní práva rodičov na slobodnú voľbu školy.  
 

b) Zrušenie Školského klubu detí pri ZŠ Trstená č. 475, Raková v súlade s 

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

číslo 2011-10047/24457:2-923 o vyradení Školského klubu detí pri ZŠ Trstená č. 475, 

Raková zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu 2011. Výchovno-

vzdelávaciu činnosť zrušeného ŠKD pri ZŠ Trstená č. 475, Raková bude od 1. 9. 2011 

zabezpečovať Školský klub detí pri Základnej škole, Raková 950. 
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           c) Zrušenie Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Trstená č. 475, Raková v súlade  

 



               s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

               číslo 2011-10047/24457:2-923 o vyradení Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Trstená  

               č. 475, Raková zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu 2011. Stravovanie detí  

               a ţiakov, ktorí vyuţívali sluţby VŠJ pri ZŠ Trstená č. 475, Raková, bude od 1. 9. 2011  

               zabezpečovať Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole, Raková 950. 
 

c) Právneho nástupcu Základnej školy, Trstená č. 475, Raková, Školského klubu detí pri 

ZŠ Trstená č. 475, Raková a Výdajnej školskej jedálne pri ZŠ Trstená č. 475, ktorým 

bude od 1. septembra 2011 Základná škola, Raková 950, Školský klub detí pri ZŠ 

Raková 950, Výdajná školská jedáleň pri ZŠ Raková 950, Trstená č. 475, Raková.  

       Pracovno-právne vzťahy, finančné, majetkové práva a povinnosti budú upravené 

       v protokoloch o odovzdaní a prevzatí uvedených práv a povinností. 
 

             d) Zriadenie Výdajnej školskej jedálne pri Základnej škole, Raková 950, Trstená  

                 č. 475, Raková v súlade s rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  

                 Slovenskej republiky č. 2011-10046/24456:2-923 o zaradení Výdajnej školskej jedálne  

                  pri ZŠ Raková 950, Trstená č. 475, Raková do siete škôl a školských zariadení  

                  od 01. septembra 2011. 
 

            e) Zriaďovaciu listinu Základnej školy, Raková 950. 

 

 

      7.3. Rozšírenie prác na stavbe: Regenerácia verejných priestranstiev o opravu prístupových    

           ciest k ZŠ č. 950  a pri Školskej jedálni asfaltovaním. 

 
     7.4. Rozšírenie prác na stavbe: Regenerácia verejných priestranstiev o opravu prístupovej  

            cesty k MŠ Raková Fojstvo zámkovou dlaţbou. 

               

*** 

 

 

                  Bc. Anton Heglas 

                                                                                              starosta obce: 

 

 

 

p. Grečmal Stanislav                                                              Mgr. Urbaníková Viera 

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

zo dňa  25.8.2011 

 

 

 

 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 25.8.2011 

3. Materiál – kroky potrebné pri zrušení školy, školského zariadenia, zriadení školy, 

školského zariadenia zriaďovateľom 

4. Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková – úprava prístupových ciest 

k ZŠ, ŠJ a MŠ - návrh 

 

 


