
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo:8/2011                                                                                                                           V Rakovej, dňa 29.9.2011 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

 

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.9.2011   v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu  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 

JUDr. Jozef Šamaj 

Ing. Marián Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková 

Ospravedlnení poslanci:                                              - 

 

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 13 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. Broš František                                            2.  p. Dolná Anna 

 

P R O G R A M:  

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

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková  

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

5.  Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

6. Správa o činnosti OKVS a Skicentrum Korcháň, s. r. o. 

7. Správa o výsledkoch kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach 

8. Analýza stavu VZN a vnútorných predpisov obce  

9. Príprava inventarizácie majetku Obce Raková podľa stavu k 31.12.2011 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

11. Rôzne   – voľba člena školskej rady CVČ 

12. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

13. 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. 

 

Poverený zapisovaním: Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu  

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  p. Broš František 

    2/  p. Dolná Anna 

Návrh na zloţenie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:            1/   Mgr. Bzdilíková Mária, predseda NK 

       2/   p. Beleščák Jozef, člen NK          

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

                                                       2/ Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian,  

                      Bc. Bukovan Milan,  ) 

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, 

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                                 9                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Schválenie programu zasadania: 

Pripomienky – návrhy: 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – predloţil 2 návrhy na doplnenie do programu: 

▪ 1. návrh na zrušenie  uznesenia č. 7.4. zo dňa 25.8.2011 o rozšírení prác na stavbe: Regenerácia 

verejných priestranstiev o opravu prístupovej cesty k MŠ Raková Fojstvo zámkovou dlaţbou 

(návrh asfaltovaním) 

▪ 2. návrh úprava odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisii 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – navrhol v rámci rozostavaných stavieb – bod č. 5 

prerokovať návrh poslanca Strýčka – oprava prístupovej cesty k MŠ. Návrh úpravy odmeňovania 

prerokovať v rámci bodu č. 8 v rámci úpravy zásad odmeňovania. 

    Zo strany poslancov bol vyjadrený všeobecný súhlas.       

Hlasovanie za program: (neprítomný: 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, 

                    Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Mariak Miroslav,  Ing. Šuška Marian,  

                    Bc. Bukovan Milan,                                                                                                   12                                        

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 
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     V úvode zasadania bolo udelené slovo p. Heglasovej, Raková č.856,ktorá  sa obrátila na 

obecné zastupiteľstvo o prehodnotenie ceny za odkúpenie pozemku v zmysle podanej ţiadosti. 

Pozemok bude slúţiť ako nová prístupová cesta k RD Ing. Maslíkovi, Raková 1573 s tým, ţe 

dôjde k vzájomnému vysporiadaniu pôvodného prístupu k ich RD. Vzhľadom na navrhovanú 

cenu 20,-€/m
2
 ţiada o prehodnotenie ceny, nakoľko sú dôchodcovia. V rámci diskusie za 

prijateľnú cenu by povaţovala 7,-€/m
2
, s odôvodnením, ţe za akú cenu im bude od obce 

odpredaný pozemok za tú istú cenu si vysporiadajú pôvodný prístup s Ing. Maslíkom. 

p. Anton Heglas, starosta obce – oboznámil, ţe v zmysle nového zákona je moţné odpredaj 

pozemku len za určitých podmienok, nie priamym predajom, predaj osobitným zreteľom  

podlieha zverejneniu 15 dní pred OZ - spôsob odpredaja určiť obecným zastupiteľstvom. 

    OZ sa k prerokovaniu ţiadosti vrátilo v bode 11. rôzné. 

 

3.Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu 

obce Raková  

     Bc. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, ţe návrh tohto VZN bol zverejnený a zo strany 

občanov neboli vznesené ţiadne pripomienky. Na predchádzajúcom OZ bolo predloţené VZN, 

ktoré bolo stiahnuté z rokovania a boli zaslané pripomienky, ktoré boli do tohto návrhu 

zapracované. Dňa 28.9. 2011 sa uskutočnilo stretnutie s občanmi, na ktorom bolo toto vysvetlené. 

Tento návrh sa predkladá ako nový návrh VZN so zapracovaním pripomienok. Poslanci, ktorí sa 

zúčastnili aj na včerajšom prerokovaní s občanmi, bola snaha všetky pripomienky a ţiadosti sme 

sa snaţili zahrnúť do  Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková, avšak nie vo 

všetkých prípadoch bolo vyhovené zo strany štátnych organizácii (Krajský pozemkový úrad 

a Správa CHKO). V tomto územnom pláne sa riešila hlavne lokalita za NS, tak ako bola 

poţiadavka zo strany občanov, ţe základná funkcia bude IBV  a druhá hospodárenie s tým, ţe je 

potrebné vypracovať územný plán zóny. Predloţený návrh VZN hovorí len o doplnku. Na 

základe usmernenia Krajského stavebného úradu  sa pri kaţdom doplnku robí samostatné VZN 

(nie doplnkami a zmenami pôvodného VZN). 

     Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – tento doplnok rieši zmeny v lokalitách, zmenili sa 

podmienky ako boli schválené v pôvodnom územnom pláne. V zmene a doplnku č. 1 ÚP sa 

vyčlenilo územie (bod 8) – za NS, na tomto území ţiadne iné funkcie nemôţu byť, len IBV 

podmienená územným plánom zóny.  

     Bc. Anton Heglas, starosta obce – bez spoločnej dohody občanov nie je moţné v danej 

lokalite niečo robiť. 

     p. Broš František, posl.OZ – čl. 9 – zmena a doplnok č.1 sa vymedzuje zastavané územie – 

citoval v zmysle  návrhu. Plochy nachádzajúce sa mimo hraníc zastavaného územia – pred 

termínom podania ţiadosti na zmenu, je veľa ďalších ţiadosti na zmenu č. 2. V miestnej časti 

U Kajánka – výstavba RD.  

      Bc. Anton Heglas, starosta obce – odstup medzi pôvodným úz. plánom a otvorením doplnkov 

by malo byť časové obdobie cca 2 roky. Ak otvoríme skôr narazíme znova na problémy zo strany 

KPÚ. Mnoţstvo pozemkov vyčlenených pod výstavbu RD je vysoké, mohlo by dôjsť k tomu, ţe 

územný plán by sa zmenil v tých častiach, kde sú vyčlenené plochy pre výstavbu .Pod cintorínom 

je vytvorená veľká plocha pre výstavbu RD, avšak na základe jednaní s občanmi – väčšina 

nechce, aby sa v tejto lokalite stavalo. Táto časť by sa mohla vypustiť a vyčleniť ako poľnohosp. 

pôda a riešiť inú lokalitu, kde občania majú záujem stavať.   
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K výstavbe RD v miestnej časti U Kajánka – ozrejmil, ak niekto poţiada o vydanie stavebného 

povolenia pred platnosťou územného plánu, obec alebo stavebný úrad rieši toto ako samostatné 

územie a  samostatné stavebné konanie, resp. môţe tieto konania spojiť. Ak má niekto 

právoplatné stavebné povolenie, je povinný do dvoch rokov započať s výstavbou, nemusí mať 

kolaudáciu do dvoch rokov.  

      Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – rodinné domy, ktoré sa v tejto lokalite začali 

stavať sa stavali pred tým, ako bol schválený územný plán. Územný plán je platný od 14.8.2009. 

      Bc. Anton Heglas, starosta obce – ďalší závaţný problém v tejto lokalite je, ţe celú lokalitu 

drţí VÚC v územnom pláne ako priemyselný park.  

     Ing. Šuška Marian, posl. OZ -  nebola zapracovaná ţiadosť (Zvercovci) – pozemok zasahuje 

do chráneného územia. CHKO  vypustilo, toto nebolo zapracované. 

 Bc. Anton Heglas, starosta obce –  je potrebné vyţiadať mapový poklad  na základe ktorého Ing. 

Pivarči zakreslí do územného plánu.  CHKO dalo písomný súhlas a musí sa to zakresliť do tohto 

územného plánu – vyčleniť. 

Diskusia ukončená. 

     Obecné zastupiteľstvo schválilo hlasovaním (neprítomný: JUDr. Šamaj) za: 11 poslancov, 

zdrţal sa: 1 poslanec JUDr. Mariak, Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny 

a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková. Materiál k tomuto bodu tvorí samostatnú prílohu 

zápisnice. 

 

4.Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie a správa o plnení 

uznesení obecného zastupiteľstva  

      K bodu informoval zástupca starostu Ing. Miroslav Mareček. Materiál k tomuto bodu tvorí 

samostatnú prílohu zápisnice. 

Na pripomienku zo strany poslanca JUDr. Mariaka, vo veci ţel. spojov informoval, ţe v tomto sa 

aktívne zapája Mikroregión HK, rokujú so ţeleznicami a VUC – autobusová doprava. Je problém 

skoordinovať dopravy a ďalší problém oslabenia spojov súkromných dopravcov. 

      Bc. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, ţe zo strany SAD Ţilina je návrh na zrušenie 

spoja na Korcháň , spoj v ktorom sa prepravujú 2 – 3 osoby. Je zásadne proti tomu, aby sa 

akýkoľvek spoj rušil a ak, alternatívu iného spoja, ktorý by bol viac vyuţívaný. Čo sa týka 

redukcie ţel. dopravy, Makovská dolina je na tom najlepšie v porovaní iných.  

OZ hlasovaním za: 12 (neprítomný: JUDr. Šamaj) berie na vedomie  Správu o činnosti obecnej 

rady a Obce Raková k 29.9.2011. 

OZ hlasovaním za: 12 (neprítomný: JUDr. Šamaj) berie na vedomie Správu o plnení uznesení 

obecného zastupiteľstva. 

 

5.Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

    Informáciu k bodu  predloţil starosta obce, Bc. Anton Heglas, správa tvorí samostatnú prílohu 

tejto zápisnice.  

      Rekonštrukcia ZŠ 950 –na základe uznesenia z 26.7.2011 č. 6.4./2011 finančná komisia 

zasadala dňa 28.9. a vypracovala správu o financovaní projektu Regenerácia verejných 

priestranstiev v obci, ktorá je prílohou zápisnice. 
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Bc. Anton Heglas, starosta obce – ďalej informoval na základe pripomienok zo strany 

prítomných, ţe práce, ktoré boli vyfaktúrované nad rámec rozpočtu v rámci stavby Rekonštrukcia 

ZŠ 950, neoprávnené výdavky, rozdiel môţe byť cca 50 – 80 tis., záleţí na tom, čo Ministerstvo 

financii schváli. Pokiaľ ministerstvo niektoré veci neuhradí, postúpi sa vec právnemu zástupcovi, 

ktorý vypracuje nejakú analýzu a táto bude predloţená OZ. Ak OZ prijme uznesenie vo veci 

súdneho sporu s projektantom – obec podá ţalobu na náhradu. Aj okolité obce majú tento 

problém (chyby projektantov).  

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – ak je moţnosť dohody s projektantom je to lepšia cesta, 

nie vţdy je súdna cesta priechodná.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – projektant bol písomne informovaný a zúčastnil sa aj 

kontrolného dňa, rokovania začnú aţ keď sa bude vedieť presná čiastka, nevie sa koľko riadiaci 

orgán zaplatí. Nevie sa čo riadiaci orgán zaplatí v záverečnej platbe. Posúdiť objektívnosť za čo  

je zodpovedný.  

p. Broš František, posl. OZ – informoval v rámci stavby Telocvične, ţe ţiadosť ktorá bola 

podaná, nie je zamietnutú, čo je podstatné a ďalší termín pre rozhodovanie je 15.10.2011.  

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – upozornil na zatekanie zo strechy na telocvični. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – nie je čo reklamovať, stavba nebola odovzdaná zo strany 

dodávateľa. Informoval dodávateľa, aby si ošetrili stavbu, zabránili zatekaniu. 

Poslanec OZ, p. Strýček Miroslav predloţil návrh na zrušenie uznesenia č. 7.4. zo dňa 25.8.2011 

o rozšírení prác na stavbe: Regenerácia verejných priestranstiev v obci o opravu prístupovej cesty 

k MŠ Raková – Fojstvo zámkovou dlaţbou a navrhol schváliť  opravu prístupovej cesty 

asfaltovaním. Návrhy s odôvodnením sú prílohou zápisnice. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – vyslovil nesúhlas, ţe asfalt je výhodnejší pre detí, je to 

dôvod finančný. 

Mgr. Bzdilíková Mária, posl. OZ – ako vyuţitie pre škôlku vidí asfalt výhodnejší. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ –reagoval na poslanca p.Strýčka, ţe dlaţba je štandard – 

nie prepych. 

p. Broš František, posl. OZ -  priklonil sa k úprave prístupu k MŠ asfaltovaním. 

Bc. Bukovan Milan, posl.OZ -  na mimoriadnom OZ hlasoval za dlaţbu, nevie či sa do budúcna 

priestor pri MŠ otvorí. 

Diskusia ukončená: 

Hlasovanie (neprítomný: JUDr. Šamaj) 

►     Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu poslanca p. Strýčka za zrušenie uznesenia č. 7.4. 

zo dňa 25.8.2011 

Za:      p. Strýček Miroslav,  p. Broš František, p.Grečmal Stanislav                                             3 

Proti:   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,                    6 

            Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Šuška Marian,                                    

Zdrţal sa:     JUDr. Mariak Miroslav,  Ing. Mareček Miroslav,  Bc. Bukovan Milan                     3                                                                                                             

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh nebol prijatý. 
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Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Šamaj Jozef) 

►     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o postupe prác na stavbách v obci Raková 

za obdobie  od 1.6.2011 do 14.9.2011 

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, 

                    Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Mariak Miroslav,  Ing. Šuška Marian,  

                    Bc. Bukovan Milan,                                                                                                   12                                        

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

Obecné zastupiteľstvo prerušilo rokovanie10 min. prestávkou o 11:05 hod. 

    

6.Správa o činnosti OKVS a Skicentrum Korcháň, s. r. o. 

       Správu o činnosti OKVS predloţil riaditeľ OKVS, Bc. Urbaník Miroslav. Táto tvorí 

samostatnú prílohu zápisnice. K správe  za Skicentrum Korcháň – informoval starosta obce. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – k správe o činnosti OKVS vyjadril sa, aby vypracoval 

informáciu, z ktorej by sa vedelo o problémoch. To čo sa urobilo je v poriadku.  Je potrebné 

hľadať FP tak ako na obci (predkladá sa návrh na zníţenie odmeňovania) aj na OKVS. Správa by 

mala poukazovať na problémy. Chyba mu spätná väzba. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – navrhol vykomunikovať formu predkladania správy 

s riaditeľom OKVS. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – akcia Strieborná Kysuca – vyzdvihol jej význam, zapojili sa 

rôzné spolky, navrhuje do budúcna čistiť aj druhú stranu koryta rieky, odpad je na očiach 

protiľahlej strany brehu rieky. Ďalej na cintoríne priebeţne vyrezávať stromy, aby sa zabránilo 

škodám na pomníkoch. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – niektoré stromy sa vyrezali, aby sa zabránilo škodám na 

pomníkoch. Následne pokračoval v informácii k správe Skicentrum Korcháň. 

Správa je  prílohou zápisnice. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – poţiadal o informáciu – predpoklad návratnosti KT. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – rátalo sa s návratnosťou 5-6 rokov, návratnosť sa predĺţi – 

investícia – platí sa Turzovke. Stúpa počet záujemcov o pripojenie na internet. Následne ozrejmil 

na pripomienky zo strany poslanca Ing. Šušku, ţe obec nemôţe byť prevádzkovateľom verejnej 

tel. siete, musela by mať ţivnosť a licenciu. Čo sa týka poplatku za KT – je presný vzorec pre 

výpočet – z toho náš príjem z nájmu. TES Média si berie poplatok za správu – administratívne 

poplatky, povinný poplatok v rámci autorského zákona, poplatok audiovizuálneho fondu (nový 

poplatok od minulého roka), ďalej poplatky pre televízne spoločnosti.  Kaţdý rok sa platí licencia 

nezávisle od počtu účastníkov. Ak by bol vyšší počet účastníkov, vtedy by sa oplatilo byť 

prevádzkovateľom, pri súčasnom počte účastníkov je toto nevýhodné. Optika ma viaceré 

vyuţitie, pouţíva sa aj na prenos kamery a ďalšie vyuţitie. 

Bc. Urbaník Miroslav, riad. OKVS -  je to sluţba pre občana, v niektorých častiach obce nemali 

prístup – signál pre televízne programy. 
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JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – vyslovil názor, ţe sa miešajú do činnosti, do ktorých by sa nemali. 

Táto obec a samospráva koordinuje úplne niečo iné. Na začiatku sa to riešilo, nebolo signálu 

v niektorých častiach, v súčasnej dobe je dostatok firiem, ktoré sa týmto zaoberajú. Je zbytočne 

investovať FP, ktoré sa nikdy nevrátia, čo hovoril aj v minulosti. Obec by mala vytvoriť len 

podmienky a účelnejšie míňať FP z daní.  

Ing. Šuška Marián, posl. OZ – optický kábel nie je moţné ťahať vzduchom . 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – toto určuje vyhláška Ministerstva ŢP 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – návrhuje, aby sme sa ako obec zbavovali týchto veci a neprenášali 

náklady spojene s týmto prípadne straty na obec.  Zbaviť sa tohto, nech  si to zabezpečujú 

súkromné spoločnosti, nie sú na to ľudia, nesuplovať podnikateľské činnosti. 

Diskusia ukončená. 

Hlasovanie:  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  hlasovaním za: 13 správu o činnosti OKVS Raková 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  hlasovaním za: 13 správu o činnosti a hospodárení 

Skicentra Korcháň 

 

7.Správa o výsledkoch kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach 

   K bodu informoval Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu. Najvyšší kontrolný úrad SR 

vykonal kontrolu plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa 

hlavných kategórii. Nedostatky vyplývajúce z kontroly  sú uvedené v správe  o výsledku 

kontroly, ktorá spolu s opatreniami prijatými na odstránenie zistených nedostatkov tvorí 

samostatnú prílohu tejto zápisnice.  Na základe NKÚ je potrebné správu prerokovať na OZ, 

z toho dôvodu sa predkladá v plnom znení a bola zaslaná elektronickou poštou. V závere správy 

sú opatrenia obce na odstránenie zistených nedostatkov. 

    Bc. Anton Heglas, starosta obce doplnil, ţe sa postupuje podľa ich vytknutých nedostatkov a aj 

na dnešnom zasadaní sa v ďalšom bode predkladajú úpravy vnútorných predpisov v zmysle 

opatrení NKÚ. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu NKÚ SR o výsledku 

kontroly plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných 

kategórii. 

Návrh jednohlasne prijatý. Za: 13 

 

8.Analýza stavu VZN a vnútorných predpisov obce  

          K bodu informoval Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu. V prílohou zápisnice je 

materiál k tomuto bodu. Vzhľadom na veľký rozsah zmien vo VZN a vnútorných predpisov obce 

navrhuje v dvoch etapách prerokovať jednotlivé materiály. Na toto rokovanie sa predkladajú 

nasledovné VZN a vnútorné predpisy: 

1. Štatút obce Raková 

2. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Raková 

3. Zásady hospodárenia s majetkom obce Raková 

4. Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov OZ v Rakovej 

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

a školských zariadeniach obce Raková 

6. VZN o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Raková 
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7. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raková 

8. VZN o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raková.  

 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – navrhuje prijať VZN o verejnom poriadku, ktoré by 

riešilo a zamedzilo počas nočného kľudu strieľať ohňostroje. V opačnom prípade má v pláne 

petičnú akciu v jarných mesiacoch. Toto je potrebné aj v súvislosti  so psami, ktoré voľne 

pobehujú po obci. Ďalej zváţiť trhové miesta – vzniká nové priestranstvo, upraviť trhový 

poriadok obce. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – navrhol na základe pripomienky JUDr. Mariaka, posl. OZ 

zaradiť zástupcovi obce toto VZN na jarné obdobie. Po skolaudovaní stavby Reg. ver. 

priestranstiev vzniknú nové trhové miesta a bude potrebné upraviť aj VZN o trhovom poriadku. 

Diskusia ukončená. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  Analýzu stavu VZN a vnútorných 

predpisov Obce Raková 

Za: 13 poslancov, návrh prijatý. 

 

►Návrh Štatútu obce Raková:  

- pôvodný Štatút schválený 9.2.2007 bol opisom zákona, zástupca starostu Ing. Mareček 

Miroslav informoval, ţe sa zúčastnil školenia a tento ako aj iné VZN  by nemali byť 

opisom  zákona. Zákon sa môţe kedykoľvek  zmeniť , ale mal by reagovať na to čo zákon 

umoţňuje. V kaţdom VZN do budúcna by mala byť odvolávka na zákon – čo zákon 

upravuje. 

Návrh Štátutu je prílohou zápisnice.  

Úpravy v návrhu: - §4 bod 2. vypúšťa sa celý bod 

- §4 bod  6 – prečísluje sa na 5a mení sa:  Zamestnanci Obce sú povinní vykonávať svoju 

činnosť v záujme Obce nezaujato a nezávisle, pričom sú viazaní riadiť sa  rozhodnutiami 

volených orgánov Obce a právnym poriadkom SR. 

- §6 bod 2 – sa upravuje nasledovne: Starosta vydáva v oblasti svojej pôsobnosti 

rozhodnutia a príkazy. (ostatné sa vypúšťa) 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – vnútorný materiál – delegovanie právomoci v súvislosti 

s funkciou zástupcu – nevidí oprávnenie, keď vidí podpísané materiály. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – poverenie zastupovaním je zaloţené na úseku 

personálnom, takého poverenie má. 

JUDr. Mariak Miroslav, posl OZ – vidí predpojatosť v konaní v súvislosti nejakého spisu, ktorý 

vypracovala prac. stavebného úseku, príde odvolanie a opätovne robí na odvolaní. Právoplatnosť, 

tak ako vytklo NKÚ, je dôleţité vyznačiť a  zodpovedá za tieto závady. Na zváţenie právny 

organ určiť iný, nie ten kto vypracovával daný spis a následne pri jeho odvolaní sa k nemu 

vyjadruje.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – prebehla kontrola zo strany nadriadeného úradu – Krajského 

stavebného úradu, čo sa týka tohto poverenia bola vytknutá jediná chyba a to: text pod podpisom, 

tzn. kto podpisuje napíše  meno pracovníka. Je presné určené, čo má prac. vykonať predtým, aby 

mala poverenie na podpis. Spis má k nahliadnutiu pred začatím konania v rámci doručenej pošty 

a následne po vypracovaní rozhodnutia má právo sa k tomu vyjadriť. Podľa starého zákona bol 

zodpovedný starosta. Nový zákon o poverovaní je v platnosti od 1.4.2011. 
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Štatút obce Raková 

Hlasovanie: Za: 13. 

 

Prestávka 13.00 – 13.45 

►Návrh úpravy Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Raková 

Čl. 20 – Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom -  v bode 1 a) navrhnúť výšku v % alebo 

v eurách. OR navrhuje do výšky 5 %. Zo strany prítomných poslancov bol súhlas s návrhom OR 

a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu  Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Raková. 

Hlasovanie: Za: 11 poslancov z prítomných 11. (neprítomní: JUDr. Mariak, JUDr. Šamaj). 

 

► Návrh úpravy Zásad hospodárenia s majetkom obce Raková 

1. - tieto sa upravujú predovšetkým na základe kontroly NKÚ. Boli schválené k 1.7.2009. 

dopĺňa sa: Majetok  obce zverený do správy obecným organizáciám určí obec pri zriadení 

správcu v zriaďovacej listine. (nie písomným protokolom) 

2. - nakladanie s cennými papiermi, doteraz nebolo riešené v zásadách o hosp. majetku. 

dopĺňa sa:  Cenné papiere kryté majetkom obce môţu byť vydané len so súhlasom obecného 

zastupiteľstva podľa Zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu  Zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Raková. 

Hlasovanie: Za: 11 poslancov z prítomných 11. (neprítomní: JUDr. Mariak, JUDr. Šamaj). 

 

► Návrh úpravy Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov OZ v Rakovej 

- zmena na základe usmernenia sociálnej poisťovne (v prílohe je doloţený list SP Čadca) 

Zákon o dôchodku – predčasný dôchodcovia nemôţu mať iný príjem, v prípade ak by boli 

poslancami OZ a členmi komisii a boli odmeňovaní, prišli by o predčasný dôchodok. Na základe 

usmernenia SP je moţné toto riešiť v zásadách odmeňovania, Navrhovaná zmena sa týka 

moţnosti písomného vyhlásenia poslanca a  predsedu, člena a tajomníka stálej komisie o tom, ţe 

mandát bude vykonávať bez odmeny. Dopĺňa sa  čl. 7  -  Úhrada a vyúčtovanie odmien a platu – 

bod 6.  

p. Strýček Miroslav, posl OZ  predloţil návrh na zníţenie odmeny poslancov OZ, predsedov 

a členov komisii OZ. Návrh predloţil v písomnej podobe a je prílohou zápisnice. Zníţenie 

odmien predpokladá úsporu vo výške 2220 € ročne. Návrh neobsahuje zníţenie odmien u obecnej 

rady. Takto ušetrené FP by bolo moţné vyuţiť na iné účely v rámci obce.      

      OZ najskôr hlasovalo o úprave poslanca p. Strýčka s doplnením úpravy na zníţenie odmeny 

pre OR.  

Úprava bola schválená nasledovne: 

- Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 65 EUR za kaţdú 

osobnú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

- Poslancovi, ktorý je súčasne členom obecnej rady patrí okrem poslaneckej odmeny podľa čl. 2 

týchto zásad aj odmena vo výške 20 EUR za kaţdú osobnú účasť na zasadnutí obecnej rady.  

- Predsedovi stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad 

aj odmena vo výške 15 EUR vynásobená počtom uznášania sa schopných zasadnutí komisie 

v príslušnom kalendárnom roku, najviac v rozsahu 12 zasadnutí v kalendárnom roku. 
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- Členovi a tajomníkovi stálej komisie obecného zastupiteľstva patrí okrem inej odmeny podľa 

týchto zásad aj odmena vo výške 10 EUR vynásobená počtom uznášania sa schopných zasadnutí 

komisie v príslušnom kalendárnom roku, najviac v rozsahu 12 zasadnutí v kalendárnom roku. 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak, JUDr. Šamaj) 

Za:               p. Beleščák Jozef, p.Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    Mgr. Bzdilíková Mária,   Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,                             7                      

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:    p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Broš František, Ing. Mareček Miroslav               4 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

Návrh uznesenia: OZ schvaľuje úpravu Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov OZ 

v Rakovej. Účinnosť dňom 1.1.2012. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak, JUDr. Šamaj) Za: 11 poslancov. 

Návrh prijatý. 

 

Úprava VZN – školské nariadenia, informoval zástupca starostu Ing. Mareček Miroslav.  

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

a školských zariadeniach obce Raková 

- vypúšťa sa ZŠ Trstená. 

- zmena výšky stravnej jednotky na základe vyhlášky Ministerstva školstva SR.  

Na obecnej rade bola diskusia vo veci spoplatnenia krúţkov CVČ. Návrh bol prvé dva krúţky 

bezplatne a ostatné 0,50 €. Toto konzultoval s riad. CVČ, RNDr. Brisudovou. Podľa skúseností 

z iných okolitých CVČ nespoplatňujú, alebo je veľmi nízky poplatok. Názor, ţe toto by bolo 

komplikované či uţ pri výbere, evidencii a ďalších vecí. Nedoporučuje sa toto spoplatniť.  

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak, JUDr. Šamaj) Za: 11 poslancov. 

Návrh prijatý.  

 

►VZN o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území obce Raková 

- vypúšťa sa ZŠ Trstená. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak, JUDr. Šamaj) Za: 11 poslancov. 

Návrh prijatý.  

 

►VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raková 

- vypúšťa sa ZŠ Trstená. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak, JUDr. Šamaj) Za: 11 poslancov. 

Návrh prijatý.  

 

►VZN o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raková.  

- vypúšťa sa ZŠ Trstená. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak, JUDr. Šamaj) Za: 11 poslancov. 

Návrh prijatý.  

9 

 



 

9.Príprava inventarizácie majetku Obce Raková podľa stavu k 31.12.2011 

   Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu oboznámil, ţe návrh zloţenia inventarizačných 

komisii bol spracovaný tak, aby sa zapojili noví poslanci a mali o majetku prehľad. OR 

doporučuje poveriť finančnú  komisiu  - komisia likvidačná, vyraďovacia a škodových vecí. 

Nevytvárať ďalšie komisie, v minulosti sa týmto zaoberala finančná komisie. Návrh sa pripraví 

a predloţí na schválenie   na nasledujúcom zasadaní OZ.  

    Na základe pripomienky zo strany posl. Strýčka bol návrh upravený  - zmena komisie 

športoviská v obci, Lyţiarske stredisko, Areál zdravia – Mgr. Mária Bzdilíková, predseda ČIK. 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje 

Zloţenie ústrednej inventarizačnej komisie a čiastkových  inventarizačných komisií podľa 

prílohy č.1 

Návrh na uznesenie: OZ ukladá: 

- Predsedovi ÚIK zvolať zasadanie ÚIK a predsedov ČIK  k zabezpečeniu vykonania fyzickej  

inventarizácie obecného majetku k 31.12.2011.   

T: 15.1.2012 

- Predsedom  ČIK  v  termíne do 15.2.2012 uskutočniť  fyzickú  inventarizáciu   majetku   obce a 

túto odovzdať  na OÚ p. Krištofíkovej, referentke zodpovednej 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak, JUDr. Šamaj) Za: 11 poslancov. 

Návrhy prijaté.  

                

10.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

     K bodu predloţil správu hlavný kontrolór, p. Kulla František. Správa je prílohou zápisnice. 

Vo veci sťaţnosti p. Krkoškovej bola podaná informácia na minulom OZ, následne sa odvolala 

voči prešetreniu HK, zaoberala sa týmto komisia.. Bolo konštatované, ţe sťaţnosť je 

neopodstatnená. Zároveň predloţil plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011.  

OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti HK. 

Hlasovanie: (neprítomní: p. Broš František, Bc. Bukovan Milan)  

Za:               p. Beleščák Jozef, p.Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    Mgr. Bzdilíková Mária,   Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav,   

                    p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna,  Ing. Mareček Miroslav                                          10    

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:    JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                        1 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

OZ schvaľuje Plán činnosti HK na II. polrok 2011. 

Hlasovanie: (neprítomný: p. Broš František)  

Za:               p. Beleščák Jozef, p.Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    Mgr. Bzdilíková Mária,   Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav,   

                    p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna,  Ing. Mareček Miroslav, Bc. Bukovan Milan        11    

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:    JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                        1 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 
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11.Rôzne   – voľba člena školskej rady CVČ 

► Voľba člena školskej rady CVČ – návrh OR zo dňa 14.9.2011 Ing. Mareček Miroslav 

      Schválenie člena do Rady školy pre MŠ Korcháň –  návrh z OZ Bc. Bukovan Milan  

OZ jednohlasne za: 13 schválilo predloţené návrhy. 

► Schválenie úveru od ČSOB – potrebné  uznesením potvrdiť načo budú FP poskytnuté.  

Návrh na uznesenie: 

OZ schvaľuje poskytnutie úveru od ČSOB v sume 200.000 Eur na financovanie nákladov 

vzniknutých v súvislosti s realizáciou projektu Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce 

Raková a pravidelne, rovnomerne, mesačne splácanie istiny poskytnutého úveru v termíne od júla 

2012 do júna 2026. 

Hlasovanie:   

Za:               p. Beleščák Jozef, p.Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    Mgr. Bzdilíková Mária,   ,  p. Broš František, JUDr. Šamaj Jozef 

                    p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna,  Ing. Mareček Miroslav, Bc. Bukovan Milan        11    

Proti:   -                                                                           0 

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

Prítomných :                                                                                       13 

Návrh bol prijatý. 

►Ţiadosti občanov: - Sakson Peter a manţ. Viera, Raková č. 1388 

                                  - Ladislav Sogel, Raková 1298 

   o odkúpenie pozemku parcela KN-C 9631/64. 
Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia zo dňa 30.6.2011      Komisia 

doporučuje odpredaj pozemku obom záujemcom, na základe ich vzájomnej dohody spracovať GP a cenu 

za vypracovanie GP premietnuť do odpredaja pozemku. V prípade, ţe nedôjde k dohode ţiadateľov, 

komisia doporučuje GP rozdeliť pozemok na polovicu. 

Stanovisko obecnej rady – 10.8.2011 

OR doporučuje odpredaj pozemku parcela KN-C 9631/64 – po ½ pozemku za cenu 20 €/m
2
 

vrátane GP ţiadateľom: - Sakson Peter a manţ. Viera, Raková č. 1388 

- Ladislav Sogel, Raková 1298     

Boli písomne oboznámení  na základe doporučenia OR zo dňa 10.8.2011 – odpredaj  po ½ 

pozemku za cenu 20 €/m
2
 vrátane GP.  

p. Sakson sa ústne vyjadril, ţe má záujem o odkúpenie pozemku v celosti. 

p. Sogel sa písomne vyjadril, ţe má záujem o odkúpenie, nesúhlasí s cenou 20 €/m
2
, ţiada 

prehodnotiť výšku odpredaja. 

Diskusia: 

JUDr. Šamaj,posl. OZ – v minulosti bol vedený pozemok ako poţiarny chodník, nedoporučuje 

jeho odpredaj a navrhuje ponechať vo vl. obce.  

OZ hlasovalo o návrhu JUDr. Šamaja  - zamietnuť odpredaj pozemku. 

Hlasovanie:   

Za:               JUDr. Mariak Miroslav,  Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef, p. Beleščák Jozef,  

                     Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav                  7   

Proti:           p. Broš František, p. Strýček Miroslav                                                                         2 

Zdrţal sa:    p.Grečmal Stanislav,   p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna,  Bc. Bukovan Milan            4                                    

Prítomných :                                                                                       13 

Návrh bol prijatý, OZ zamieta predloţené ţiadosti občanov o odkúpenie pozemku.  
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► Ţiadosť Liščáka Milana Raková  1392 o odkúpenie  pozemku KN-C 9567/3 Raková – Za 

cintorínom. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia zo dňa 30.6.2011 
    Komisia nedoporučuje odpredaj časti pozemku  KN-C 9567/3 vzhľadom na moţnosti vyuţitia 

parkovacích miest pre obec (v blízkosti je vedené vysoké napätie). 

Stanovisko obecnej rady – 10.8.2011  

OR nedoporučuje Odpredaj pozemku KN-C 9567/3 na základe ţiadosti Liščáka Milana Raková  

1392, nakoľko by sa zabránilo prístupu k údrţbe vodného toku a trafostanici s tým, ţe doporučuje 

prenájom predmetného pozemku. 

OZ hlasovalo za návrh OR – zamieta ţiadosť p. Liščáka. 

Hlasovanie:   

Za:               JUDr. Mariak Miroslav,  Ing. Šuška Marian, p. Beleščák Jozef, p. Strýček Miroslav,  

                     Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Broš František,  

                     JUDr. Šamaj Jozef, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna,  Ing. Mareček Miroslav,  

                     Bc. Bukovan Milan                                                                                                    12    

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:    p.Grečmal Stanislav                                                                                                      1                                   

Prítomných :                                                                                      13 

Návrh bol prijatý. 

► List A. Kanálik, Raková 1354 vo veci zniţovania ţel. spojov, čo má vplyv na potrebu rozvoja 

regiónu. 

        OZ berie na vedomie list pána Kanálika. 

Hlasovanie: za 13 poslancov. 

► Ţiadosť – Milan Srniček, Raková 1270 o odkúpenie pozemku parcela KN-C 9631/139 

a 9631/138. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia zo dňa 13.9.2011 

     Komisia doporučuje odpredaj pozemku parcela KN-C 9631/139 a 9631/138 v miestnej časti 

U Halušky p. Srničkovi Milanovi, Raková 1270. 

Stanovisko obecnej rady – 14.9.2011 

OR doporučuje odpredaj pozemku. 

Návrh na uznesenie:  

      OZ schvaľuje na základe ţiadosti Milana Srnička, Raková 1270 zámer odpredaja pozemku 

v k.ú. obce Raková parcela C-KN 9631/139 a 9631/138 zámerom osobitného zreteľa 

v minimálnej cene 20,-€/za m
2
. 

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Šuška Marian) 

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

                     Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Broš František,  

                     JUDr. Šamaj Jozef, p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna,  Ing. Mareček Miroslav,  

                     Bc. Bukovan Milan                                                                                                    11    

Proti:         p.Grečmal Stanislav                                                                                                      1                                  

Zdrţal sa:                        -                                                                                                                 0 

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 
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► Ţiadosť občanov miestnej časti U Maslíka o pridelenie do uţívania vodného rezervoáru 

s príslušenstvom. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia zo dňa 13.9.2011 

     Komisia nedoporučuje pridelenie vodného rezervoáru v miestnej časti U Maslíka do uţívania  

z dôvodov nezrovnalosti, ktoré je potrebné doriešiť zo strany obce. 

Stanovisko obecnej rady – 10.8.2011 

OR doporučuje OZ určiť postup akou formou (za akých podmienok) môţe obec odovzdať do 

uţívania  vodné zdroje, ktoré sa momentálne nevyuţívajú. 

   Bc. Anton Heglas, starosta obce – problém komu obec odovzdá do uţívania vodný rezervoár 

a za akých podmienok, darovaním to nie je moţné. Komu odovzdať- navrhoval by zriadenie 

záujmového  zdruţenia pre prevádzkovanie a určiť  zástupcov. Takto by bolo moţné dať do 

bezplatného prenájmu vodovod. Musí byť istota, ţe všetci, ktorí sa v minulosti spolupodieľali na 

výstavbe vodovodu  boli aspoň oslovení. Aby nedošlo k tomu, ţe záujmové zdruţenie bude 

zloţené zo 4-och býv. vlastníkov vodojemu a ostatní nebudú ani oslovení. Takýto istý problém 

vzniká v miestnej časti U Tutky (nie je napojený na verejný vodovod) a ďalšie. 

Návrh na uznesenie:  

      OZ odkladá ţiadosť občanov miestnej časti U Maslíka o pridelenie do uţívania vodného 

rezervoáru s príslušenstvom do prijatia VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou. 

Hlasovanie: za 13 poslancov. Návrh prijatý. 

► Sťaţnosť – Anna Zemaníková, Raková 171 vo veci finančného vysporiadania pozemku – 

rozšírenia cesty U Drozda. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia zo dňa 13.9.2011 

     Komisia nespochybňuje vlastnícke práva p. Zemaníkovej a doporučuje finančné vysporiadanie 

pozemku riešiť v rámci pasportizácie všetkých verejných priestranstiev a miestnych komunikácii.  

Stanovisko obecnej rady – 14.9.2011 

OR nespochybňuje vlastníctvo k pozemku p. Zemaníkovej v miestnej časti U Drozda, 

vysporiadanie bude spoločne s ďalšími pozemkami. 

     Bc. Anton Heglas, starosta obce – obec sa snaţí čo najviac ciest vysporiadať, čo sa týka 

ROEPu aktualizuje sa zoznam spoluvlastnikov, komisia je len doporučujúci orgán, nevie sa kedy 

sa ukonči ROEP. Obvodný pozemkový úrad oslovuje ţiadateľov čo je potrebné ešte zdokladovať. 

Návrh na uznesenie:  

OZ nespochybňuje vlastnícke práva p. Anny Zemaníkovej, Raková č.171  a doporučuje finančné 

vysporiadanie pozemku riešiť v rámci pasportizácie všetkých verejných priestranstiev 

a miestnych komunikácii.  

Hlasovanie: za 13 poslancov. Návrh prijatý. 

► Anna Zemaníková, Raková č. 171 – list vo veci zákazu nakladania s oplotením pri RD č. 171 

a zákazu vstupu na pozemok pri RD. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia zo dňa 13.9.2011 

     Komisia sa stotoţňuje so stanoviskom obce v zmysle listu zo dňa 26.8.2011, evid. pod 

č.:S2011/879/R1870.  

      Bc. Anton Heglas, starosta obce – spis v danej veci bol prejednaný s právnikom. Na základe 

jeho vyjadrenia p. Zemaníková nie je účastník konania, nemusel na list reagovať a nebol dôvod 

sa zaoberať týmto listom. 
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OZ hlasovaním za: 13 poslancov berie na vedomie List p.Anny Zemaníkovej, Raková č. 171 vo 

veci zákazu nakladania s oplotením pri RD č. 171 a zákazu vstupu na pozemok pri RD s tým, ţe 

obecné zastupiteľstvo sa z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov ţiadosťou nebude 

zaoberať. 

 

►  Ţiadosť občanov: Rudolf Heglas Raková 856 a Ing. Ignác Maslík, Raková 1573 o riešenie 

prístupovej komunikácie k RD 1573. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia zo dňa 13.9.2011 

     Komisia doporučuje odpredaj časti pozemku za účelom novej komunikácie zo strany MŠ 

Fojstvo po upresnení výmery v najmenšom potrebnom rozsahu s prihliadnutím vecného bremena 

a s nákladmi na vypracovanie geometrického plánu.  

 

Stanovisko obecnej rady – 14.9.2011 

OR doporučuje odpredaj časti pozemku Ing. Ignácovi Maslíkovi, Raková 1573  za účelom novej 

komunikácie zo strany MŠ Fojstvo, ktorého výmera nebude väčšia ako 25 m
2
 so zriadením 

vecného bremena na elektrické rozvody s tým, ţe ţiadateľ si zabezpečí vypracovanie GP na 

vlastné náklady. Cena za 1  m
2
 20 €.  

Pozemok odpredať aţ po vypracovaní GP. 

 

Diskusia: 

p. Grečmal Stanislav, posl. OZ – navrhol kompromis cenu za pozemok zníţiť, určiť do 10 eur za 

m
2
.  

p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – je za návrh obecnej rady. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – navrhuje umoţniť p. Maslíkovi prístup k RD – právo prechodu 

vstupu k RD, otvoriť celý priestor posunutím oplotenia MŠ k ich objektu.  

JUDr. Mariak Miroslav, posl. OZ – taktieţ navrhuje umoţniť p. Maslíkovi prístup k RD čím sa 

vyrieši problém. 

p. Dolná Anna, posl. OZ – stotoţňuje sa s návrhom OR, len upraviť návrh ceny za 1  m
2
 do 10 €.  

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – nepredávať, preloţiť oplotenie na fasádu MŠ Fojstvo, 

pozemok sprístupniť verejnosti a tým vyriešiť aj prístup k RD p. Maslíka. 

p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – sťahol svoj návrh s tým, ţe súhlasí s vyriešením prístupu – 

otvorením celého priestoru. 

    Bc. Anton Heglas, starosta obce zhrnul návrhy, ktoré vyplynuli z diskusie.  

1. návrh obecnej rady 

2. návrh p. Dolnej – odpredaj tak ako je doporučené obecnou radou, len upraviť návrh ceny  

      za 1  m
2
 do 10 €.  

3. návrh na uznesenie: OZ zamieta ţiadosť občanov: Rudolf Heglas Raková 856 a Ing. Ignác 

Maslík, Raková 1573 o riešenie prístupovej komunikácie k RD 1573 s tým, ţe obec bude 

riešiť  prístup k RD č. 1573 p. Ignácovi Maslíkovi v rámci stavby Regenerácia verejných  

priestranstiev 
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OZ najskôr hlasovalo o treťom návrhu, t.j. riešiť  prístup k RD č. 1573 p. Ignácovi Maslíkovi 

v rámci stavby Regenerácia verejných priestranstiev. 

Hlasovanie:   

Za:               JUDr. Mariak Miroslav,  p. Beleščák Jozef, p. Strýček Miroslav, Ing. Šuška Marian 

                     Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Broš František,  

                     Bc. Bukovan Milan,  JUDr. Šamaj Jozef, p. Kultan Peter, Ing. Mareček Miroslav  11 

Proti:         p.Grečmal Stanislav                                                                                                      1                                  

Zdrţal sa:    p. Dolná  Anna                                                                                                              1 

Prítomných :                                                                                        13 

Návrh bol prijatý. 

►Ţiadosť – Anna Čišecká, Raková 1140 o dostavbu príjazdovej cesty 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia zo dňa 13.9.2011 

      Komisia doporučuje hlavnú plochu komunikácie smerom na Bukovinu odraziť do 

jestvujúceho ţľabu, pokračovať otvoreným výkopom popri pozemku  po bránu rodinného domu, 

odtiaľ rúrovým priepustom pokračovať popri hranici pozemku a vypustiť na nepouţívanú poľnú 

cestu, vedľa ktorej je v dolnej časti uţ vybudovaná priekopa. Doporučuje realizáciu čo 

najlacnejšie a nenáročne, tak aby mohla slúţiť cesta svojmu účelu. 

     OZ berie na vedomie ţiadosť p. Anny Čišeckej, Raková 1140 o dostavbu príjazdovej cesty 

s tým, ţe doporučuje  realizovať úpravu  cez OKVS Raková  a na jej úprave sa finančne  

spolupodieľať zo strany ţiadateľa. 

Za: 12, neprítomná: Mgr. Urbaníková Viera. 

► Ţiadosť JTM Čadca o  obstarávanie Zmeny a doplnku č.2 Územného plánu obce Raková 

Majú záujem vybudovať čerpaciu stanicu v miestnej časti U Zemana, Územný plán obce Raková 

túto aktivitu nerieši ţiadajú Obec Raková o obstaranie Zmeny a doplnku predmetného Územného 

plánu obce Raková, aby mohli realizovať uvedený zámer. Majú záujem realizovať doplnok č. 2 

na vlastné náklady. Je potrebné rozhodnúť, či zo strany Obce Raková im bude toto umoţnené. 

Pozemky majú vykúpené, súhlasia v prípade realizácie s vybudovaním novej autobusovej 

zástavky a chodníkov v tejto lokalite.  

Stanovisko obecnej rady – 14.9.2011 

OR doporučuje na základe ţiadosti  JTM Čadca  schváliť začiatok obstarávania Zmeny a doplnku 

č.2 Územného plánu obce Raková na náklady investora. V záujme zvýšenia bezpečnosti v danej 

lokalite zahrnúť zo strany investora stavby predlţenie chodníkov popri ceste II/487.  

    OZ schvaľuje ţiadosť JTM Čadca o  obstarávanie Zmeny a doplnku č.2 Územného plánu obce 

Raková. 

Hlasovanie: Za: 13 poslancov. 

     Materiál do bodu rôzné bol vyčerpaný, zo strany poslanca JUDr. Šamaja, bola nanesená 

pripomienka v súvislosti s výstavbou centra obce pred kultúrnym domom skultúrniť nábreţie 

popri chodníkoch (palisády, príp. niečo iné). 

12.Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

     Mgr. Mária Bzdilíková, preds. NK spracovala prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

O prijatí jednotlivých uznesení poslanci hlasovali samostatne.  

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenia 

8.1. – 8.33./2011 
               Uznesenia sú súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 
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13. Z á v e r       

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

OZ ukončil o 17:45 hod.   

 

*** 
 

Zapísala: Mária Chovancová, prac.OÚ 

 

 

                                                        Bc. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

 

p. Broš František                                                                    p. Anna Dolná 

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 29.9.2011, uznesenia č. 8.1. – 8.33./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 
 

         8.1. Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 29.9.2011 

          8.2. Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

          8.3. Správu o postupe prác na stavbách v obci Raková za obdobie  

                od 1.6.2011 do 14.9.2011 

          8.4. Správu o činnosti OKVS Raková 

          8.5. Správu o činnosti a hospodárení Skicentra Korcháň 

          8.6. Správu Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly plnenia príjmov  

                ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných kategórii 

          8.7. Analýzu stavu VZN a vnútorných predpisov Obce Raková 

          8.8. Správu o kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra k 29.09.2011 

          8.9. List A. Kanálika, Raková 1354 vo veci  ţelezničnej dopravy, zachovania ţel. spojov 

          8.10. List p.Anny Zemaníkovej, Raková č. 171 vo veci zákazu nakladania s oplotením  

                  pri RD č. 171 a zákazu vstupu na pozemok pri RD s tým, ţe obecné zastupiteľstvo sa  

                 z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov ţiadosťou nebude zaoberať. 

8.11. Ţiadosť p. Anny Čišeckej, Raková 1140 o dostavbu príjazdovej cesty s tým, ţe  

         doporučuje  realizovať úpravu  cez OKVS Raková  a na jej úprave sa finančne  

         spolupodieľať zo strany ţiadateľa. 

  

  

B/     S C H V A Ľ U J E 

8.12.  Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného  

         plánu obce Raková 

         8.13. Štatút obce Raková 

8.14. Úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o výške príspevku  

      zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  

      zariadeniach Obce Raková č. 21/2010 

8.15.Úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o určení miesta a času  

       zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách  

       v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková č. 2/2008 

8.16.Úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o určení výšky dotácie  

         na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom  

          na území Obce Raková č. 1/2010 
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8.17.Úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o určení školských obvodov 

         základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková č. 2/2004 
8.18.Úpravu  zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Raková. 

8.19.Úpravu  zásad hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu zvereným obci 

Raková. 

8.20.Úpravu zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva  

         v Rakovej. 

8.21.Zloţenie ústrednej inventarizačnej komisie a čiastkových  inventarizačných komisií  

        podľa prílohy č.1 

8.22. Poskytnutie úveru od ČSOB v sume 200.000 Eur na financovanie nákladov 

vzniknutých v súvislosti s realizáciou projektu Regenerácia verejných priestranstiev 

v centre obce Raková a pravidelne, rovnomerne, mesačne splácanie istiny 

poskytnutého úveru v termíne od júla 2012 do júna 2026. 

8.23. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 

8.24.Členov školskej rady nasledovne: 

- pre MŠ Raková Korcháň: Bc. Milan Bukovan 

- pre CVČ Raková: Ing. Miroslav Mareček 

8.25. Na základe ţiadosti Milana Srnička, Raková 1270 zámer odpredaja pozemku v k.ú. 

obce Raková parcela C-KN 9631/139 a 9631/138 zámerom osobitného zreteľa 

v minimálnej cene 20,-€/za m
2
. 

8.26.Ţiadosť JTM Čadca o  obstarávanie Zmeny a doplnku č.2 Územného plánu obce 

Raková. 

 

C/     U K L A D Á 

       8. 27. Predsedovi ÚIK zvolať zasadanie ÚIK a predsedov ČIK  k zabezpečeniu vykonania  

                 fyzickej  inventarizácie obecného majetku k 31.12.2011.   

                 Z: Mgr. Urbaníková V., predseda ÚIK 

                 T: 15.1.2012 

       8.28. Predsedom  ČIK  v  termíne do 15.2.2012 uskutočniť  fyzickú  inventarizáciu   

               majetku   obce a túto odovzdať  na OÚ p. Krištofíkovej, referentke zodpovednej 

               Z: Predsedovia ČIK 

        

D/ Z A M I E T A  

      8.29. Ţiadosti občanov: - Sakson Peter a manţ. Viera, Raková č. 1388 

                                            - Ladislav Sogel, Raková 1298 

              o odkúpenie pozemku parcela KN-C 9631/64. 

      8.30. Ţiadosť Liščáka Milana Raková  1392 o odkúpenie  pozemku KN-C 9567/3 . 

      8.31. Ţiadosť občanov: Rudolf Heglas Raková 856 a Ing. Ignác Maslík, Raková 1573  

             o riešenie prístupovej komunikácie k RD 1573 s tým, ţe obec bude riešiť  

             prístup k RD č. 1573 p. Ignácovi Maslíkovi v rámci stavby Regenerácia verejných  

             priestranstiev 

 

E/ O D K L A D Á 

      8.32. Ţiadosť občanov miestnej časti U Maslíka o pridelenie do uţívania vodného rezervoáru  

              s príslušenstvom do prijatia VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou. 
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F/ N E S P O C H Y B Ň U J E 

 

8.33. Vlastnícke práva p. Anny Zemaníkovej, Raková č.171  a doporučuje finančné  

          vysporiadanie pozemku riešiť v rámci pasportizácie všetkých verejných priestranstiev  

          a miestnych komunikácii.  

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

                     Bc. Anton Heglas 

                                                                                                 starosta obce: 

 

 

 

 

 

p. Broš František                                                                    p. Dolná Anna 

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

zo dňa  29.9.2011 

 

 

 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.9.2011 

3. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 29.9.2011 a správa o plnení uznesení 

obecného zastupiteľstva 

4. Správa o postupe prác na  rozostavaných stavbách v obci Raková za obdobie od 1.6.2011 

do 14.9.2011 

5. Správa o činnosti OKVS Raková a správa o činnosti a hospodárení Skicentra Korcháň 

6. Všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného  

         plánu obce Raková 

7. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly plnenia príjmov 

            ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie podľa hlavných kategórii 

8. Analýza stavu VZN a vnútorných predpisov Obce Raková 

- Štatút obce Raková 

   - Úprava všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o výške príspevku  

      zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  

      zariadeniach Obce Raková č. 21/2010 

    -Úprava všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o určení miesta a času  

       zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách  

       v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková č. 2/2008 

    - Úprava všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o určení výšky dotácie  

         na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom  

         na území Obce Raková č. 1/2010 

     - Úprava všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o určení školských obvodov 

         základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková č. 2/2004 
     - Úprava  zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Raková 

              - Úprava  zásad hospodárenia s majetkom obce a majetkom štátu zvereným obci Raková 

              - Úprava zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva  

         v Rakovej. 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra k 29.09.2011 a Plán činnosti HK na II. 

polrok 2011 

10. Zloţenie ústrednej inventarizačnej komisie a čiastkových  inventarizačných komisií  

    podľa prílohy č.1 

 


