
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 3/2011                                                                                                                           V Rakovej, dňa 31.3.2011 

Z Á P I S N I C A 

 

 
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.3.2011   v zasadacej miestnosti 

OcÚ v Rakovej 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                 Jozef Beleščák 

     František Broš 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Miroslav Strýček 

JUDr. Jozef Šamaj 

Ing. Marián Šuška 

Bc. Viera Urbaníková 

Ospravedlnení poslanci:                                 Bc. Milan Bukovan 

 

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. Strýček Miroslav                                                           2.  p. Kultan Peter 

P R O G R A M:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

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

5. Správa o stave školských zariadení v obci 

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

a školských zariadeniach 

6. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

7. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

8. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva a  voľba nového člena obecnej rady 

9. Úverová politika obce na rok 2011 

10. Správa o poskytovaní sociálnych sluţieb v obci 

-Úprava VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady  a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú sluţbu 

11. Správa o majetku obce – nájomné zmluvy 

12. Správa o poskytovaní dotácii obce a prerokovanie ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2011   

13. VZN o vypracovaní povodňových plánov záchranných prác obce, právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území 

obce Raková 

14. Plán rokovania obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2011 

15. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

16. Rôzne 

17. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

18. Záver 



1.Otvorenie  

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. 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

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

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  p. Strýček Miroslav 

    2/  p. Kultan Peter 

Návrh na zloţenie komisii: 

Voľba návrhovej komisie:            1/   p. Dolná Anna, predseda NK 

       2/   p. Broš František, člen NK          

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

                                                       2/ Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

Hlasovanie:  

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

 

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

                       p. Dolná  Anna, Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak  

                       Miroslav, p. Strýček Miroslav, Ing. Šuška Marian                                                  10                                         

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               10 

Návrh bol prijatý. 

                      

3.Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

          OZ schválilo program obecného zastupiteľstva s doplnením bodu 7  voľba nového člena 

obecnej rady a bod č. 10  Správa o stave školských zariadení v obci – presun za bod č. 4, 

z dôvodu, ţe zasadania sa zúčastnili zástupcovia základných škôl a občania v celkovom počte 

č.19. 

Hlasovanie:  

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

 

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

                       p. Dolná  Anna, Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak  

                       Miroslav, p. Strýček Miroslav, Ing. Šuška Marian                                                  10                                         

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               10 

Návrh bol prijatý. 

 

4. Správa o stave školských zariadení v obci 

Úprava VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách  a školských zariadeniach 

     Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu  informoval o stave školských zariadení v obci, 

ktorú spracovala RNDr. Brisudová Edita, sšú na základe správ riaditeľov škôl v obci. 
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Správa je samostatnou prílohou zápisnice. 

      Bc. Anton Heglas, starosta obce pri predkladaní predmetnej správy oboznámil prítomných, ţe 

sa musí vzdialiť z dôvodu kontroly pre Reguláciu sieťových odvetví, odovzdal vedenie rokovania 

počas jeho neprítomnosti  zástupcovi starostu Ing. Marečkovi a rokovaciu miestnosť opustil 

o 9.25 hod. 

    Obsahom predmetnej správy je návrh na efektívnejšie vyuţitie zdrojov, návrh na zlúčenie  ZŠ 

Trstená, Raková a ZŠ Raková č. 950, následné vyradenie základných škôl zo siete  a zaradenie nového 

subjektu ZŠ s elokovanými triedami v Trstenej (elokované triedy v škole U Gala sa zrušia). Návrh vychádza 

z viacročne sledovaných analýz.  O tomto sa uvaţovalo spätne viac rokov (pred rokom 2006), návrh bol 

v minulosti predloţený aj na OZ, avšak nedošlo k vyradeniu školy.    

Ušetrili by sa tak : 

- prevádzkové náklady na školu U Gala (viď tabuľka  prevádz. náklady) 

približne 8 000 € 

- mzdové náklady 3 - 4 pedagogických zamestnancov roč. 1. – 4. (viď tabuľka mzdové náklady) 

približne  45 – 48 000 € 

- mzdové náklady prevádzkových zamestnancov školy U Gala 

približne  5 – 5 900 € 
 

SPOLU:   58 – 61 900 €  ( 1 747 000 – 1 864 000 Sk) 

V správe boli zhodnotené silné a slabé stránky jednotlivých škôl. Škola U Gala – niektoré veci je potrebné 

akútne riešiť a ak by došlo k havarijnému stavu, prešlo by sa na dvojsmennú prevádzku.  

 
Diskusia: 

JUDr. Mariak, poslanec OZ – malo by sa zaoberať hlbšie problémom, v komisiách, správu, ktorú 

vypracovala RNDr. Brisudová a túto si podrobne prečítal,  označil ju s dôrazom za subjektívnu. 

V správe sú vyzdvihnuté  silné stránky  CVČ, citoval: „dobré medziľudské vzťahy na pracovisku 

medzi zamestnancami CVČ“ Chcel týmto povedať, ţe je to subjektívne a vţdy to  bude 

subjektívne, keď to spracováva jedna osoba. Vzťahy sú neporovnateľné s kolektívom ktorý ma 4-

5 osôb ako kolektív s väčším počtom ped. zamestnancov, načo má aj vplyv, ţe sa chcú vo svojich 

vyučovacích predmetoch presadiť. Nemyslí si, ţe hlavný problém zrušenia školy U Gala by mal 

byť jej stav, prvý dojem, ktorý by mal byť dôvodom pre zrušenie a ďalej bezpečnosť cestnej 

premávky – v tejto časti je zákruta a hrozí nebezpečenstvo. Problém by bolo potrebné prejednať 

nielen s rodičmi, ale aj s ped. zamestnancami, komisiami pri OZ a ďalšími. Je proti schváleniu 

predloţeného návrhu, pokiaľ problematika nebola rozdiskutovaná s dotknutými. Doplnil, ţe od 

spadnutia telocvične ubehlo 5 rokov, čo ma vplyv na deti, ktoré majú problém  v súčasnosti 

urobiť niektoré prvky telesnej výchovy. V minulom OZ ţiadali o úpravu športového ihriska pri 

ZŠ, aby sa mohlo vyuţívať. Ihrisko, ktoré tam je označil ako „rekreačné ihrisko“. Nenašli sa FP, 

aby sa okolie upravilo. Navrhuje, aby OZ vzalo na vedomie správu o stave školských zariadení 

v obci a ďalšie navrhnuté uznesenie v rámci tejto správy, aby poslanci nepodporili.  Nesúhlasí 

urýchliť toto a navrhuje prediskutovať to aj v komisiách. 

Ing. Mareček, zástupca starostu – treba si uvedomiť, ţe najbliţšie zasadanie OZ je v mesiaci jún, 

ak na tomto zasadaní nedôjde ku schválení, najbliţšie môţeme toto schváliť aţ v budúcom roku, 

nakoľko k tomu predchádza ďalší proces.  Je moţné zvolať k tomuto mimoriadne OZ po 

niekoľkých týţdňoch, aby sa stihol cely proces zabezpečiť cez ministerstvo a pod. Návrh 

prerokovala a predloţila OR a rieši to, aby sa zracionalizovali budovy a školstvo ako momentálne 

funguje.  
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Nie je to o vonkajšom vnímaní budovy, momentálne sa v tejto budove vyučuje, robí sa všetko 

preto, aby vyučovací proces bol zabezpečený.  

Nevidí problém ak sa zlúčia školy a tak ako nevyhovuje dochádzka do školy ţiakov z VK, tak 

moţno nebude vyhovovať dochádzka detí z NK. Vţdy bude jedna skupina spokojná, iná 

nespokojná. Ako povedal ušetrili by sa FP a nejedna sa o to, ţe by sa všetkým zhoršili 

podmienky. 

p. Broš, poslanec OZ – navrhol k tejto problematike urobiť širšiu diskusiu ako ďalej s týmito 

školami. Pri dostavbe telocvične sú projekčne zahrnuté tri triedy so zámerom sústredenia školstva 

do centra. Garantuje, ţe pre dostavbu telocvične, podľa toho ako sa  vynakladá úsilie, časť 

prostriedkov je moţné získať z Ministerstva školstva. Týmto by sa mohli poriešiť triedy a aţ 

potom uvaţovať o zrušení školy U Gala. Ak by došlo po diskusii k rozumným variantam, 

súhlasili by rodičia, ktorých sa to týka, dalo by sa riešiť zlúčenie škôl.  

p. Gašperáková – poţiadala o slovo ako občan, za kolegov – za školu, rozoberá sa veľmi váţny 

problém a ide o deti. Existuje zákon, na základe ktorého boli porušené viaceré veci, pretoţe bola 

vypracovaná správa, analýza bez toho, aby bola otvorená diskusia s rodičmi. Rodičia majú právo 

vedieť, kde bude ich dieťa umiestnené a právo si to určiť. Na škole pracuje 32 rokov, zaţili 

niekoľko situácii, bojovali o kaţdé dieťa. Poloţila otázku kde sú na OZ zástupcovia zdruţenia 

rodičov, podotkla, ţe sú prítomní len rodičia, ktorí majú deti umiestnené U Gala. Nie sú tu 

prítomní zástupcovia školskej rady, ktorí majú obrovské právomoci. Nie je moţné, aby bol zákon 

porušený a nemôţe dopustiť ako odborárka, aby bol niekto z ich kolektívu prepustený. 

Zopakovala, ţe ide o málotriednu a plne organizovanú školu ak sa chce niečo zlučovať, musia 

byť dodrţané určité pravidlá, musí byť určená nástupnická organizácia, ktorá bude jednať s OZ. 

Ako poslanci nemôţu schváliť zrušenie školy dnes, bez prerokovania verejnosti a všetkých 

dotknutých organizácii. Apelovala na prítomných, aby nedovolili, aby deti navštevovali iné školy 

mimo obce. Myslí si, ţe ide o predaj budovy U Gala. Šetrenie cca 50 tis. eur neumoţní dostavbu 

telocvične. Súhlasí, ţe telocvičňa je potrebná, v obci sa nájdu iné objekty na predaj.  Informácia 

mala byť uţ cez internetovú stránku zverejnená, vyhlásením miestneho farára a pod., mala byť 

zvolaná diskusia a široká verejnosť. V analýze sa spomína „prestarlý kolektív“ čo sa ich dotklo, 

deťom sa venuje vyše 30 rokov, ţiaľbohu má 53 rokov a zákon jej neumoţňuje isť do dôchodku. 

Cíti sa diskriminovaná, čo sa bude robiť s učiteľmi, ktorí budú naviac po zlúčení škôl. Vyplatenie 

odstupného predstavuje tieţ nemalú čiastku a jednu lustráciu zaţila. Bojuje za všetkých, aby sa 

uskutočnilo stretnutie a vydiskutovala sa problematika. Ak sa chce šetriť, je potrebné nájsť inú 

moţnosť, vyjadrila sa za predaj Šapita, ktoré je z dvoch tretín nevyuţité a ostatná časť 

problematická. 

Ing. Mareček, zástupca starostu – podotkol, ţe v správe sa neuvádza slovíčko „prestarlý“, ale 
vyšší vekový  priemer. 

JUDr. Mariak, poslanec OZ –  reagoval na vystúpenie p. Gašperákovej, vysvetlil, ţe môţu 

poslanci rozhodovať, občania im dali mandát a zákon o obecnom zriadení nikde nehovorí, ţe tí 

čo majú mandát musia ţiadať súhlas od občanov. Je to na etickej a morálnej rovine. Je smutné, ţe 

pred 4-mi rokmi doslova vyhodili riaditeľku MŠ, ktorá mala veľké zásluhy nielen v obci, ale aj 

na Kysuciach, kde boli v tom období odbory.  

Ing. Mareček, zástupca starostu – vysvetlil, ţe nikto nič neruší, to ţe v návrhu je to takto uvedené 

je to určitý legislatívny proces. Na základe tohto sa musia obe školy zrušiť a vytvoriť následne 

nový subjekt, ktorý prevezme všetky práva a povinnosti zrušených subjektov.  
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Ţiaci naďalej budú mať vytvorené podmietky pre vyučovanie, nebude dvojsmenná prevádzka, 

nebudú chodiť do provizórnych priestorov, ale budú mať vytvorené podmienky ako majú mať, 

budú mať kvalifikovaných učiteľov . Podotkol, ţe sa z tohto hľadiska nič nemení, jedine čo sa 

mení pre rodičov je dochádzka detí. Ak sa schváli tento proces, vyţaduje aj stanoviská odborov, 

školskej rady a ďalšie náleţitosti. Toto OZ má rozhodnúť o naplnení rozpočtu, o FP. Ak sa 

rozhodne, ţe je výhodnejšie financovať 2 školské budovy a nie 3, ak sa vedia splniť všetky 

podmienky tykajúce sa školstva, je na poslancoch, aby to schválili. Nevie aká ďalšia varianta sa 

môţe vymyslieť, jedine zostať pri starom.  

JUDr. Mariak, poslanec OZ –   sú schválené legislatívne pravidlá, daná problematika si ţiada 

širšiu diskusiu a nie za kaţdú cenu hovoriť za občanov. Je potrebné sa pýtať všetkých na názor 

a nehovorí, ţe ich názor musí byť správny. Ak ekonomické ukazovatele ukáţu daný stav, tak áno, 

ale musí toto prejsť komisiami. Urobila sa analýza, dajme návrh, ţe zaväzujeme komisiu 

finančnú, komisiu školstva, aby do určitého termínu predloţili návrh čo ďalej. Vyjadril nesúhlas 

schváliť uţ konkrétny návrh „zrušiť“.  

p. Kurková (ZŠ) – nadviazala na diskusiu, uviedla, čo sa týka analýzy,  ţe vyšší vek neznamená 

neschopnosť a sociálny systém ju nezaradil do vekovej kategórie dôchodca. Taktieţ robila 

analýzu školy U Gala, uviedla svoje pedagogické skúseností a vyzdvihla svoje ocenenia v rámci 

svojej  pôsobnosti na škole. Čo sa týka bezpečnosti, kaţdé dieťa prevádzajú a dbajú na 

bezpečnosť deti. Zúčastňuje sa na aktivitách v rámci Interregu, Palárikovej Rakovej a ďalších 

aktivitách.  Vyzdvihla ocenenia talentovaných detí. Aj starší ped. zamestnanci sa naďalej 

vzdelávajú.  

Ing. Mareček, zástupca starostu – čo sa týka vypracovanej analýzy nikto si ju nevymyslel, a ani 

spracovateľ RNDr. Brisudová. Analýza vyplýva zo správy škôl, ktorú v zmysle zákona 

predkladajú kaţdoročne riaditelia škôl a bola s nimi prerokovaná. Ak sa v správe objaví „vyšší 

priemerný vek“  nie je to diskriminácia, ak riaditeľ školy to uvedie v silných stránkach – bude to 

silná stránka. To, ţe sa to objavuje v slabých stránkach, neznamená to, ţe je to zlé, môţe byť 

chápané slabou stránkou odchod do dôchodku, a môţu vplývať rôzné iné veci do tohto. Správu 

predloţili riaditelia škôl tak,  ako vidia svoju školu. Tieto veci nesúvisia so zlučovaním škôl.  

p. Kurková (ZŠ) – financie: poloţila otázku prečo sú v dlhu, keď napríklad za školský klub bolo 

dané 72 %, na materiál 13 % , nerozumie tomu kde sú tie peniaze. Keď rodič uhradí sto eur 

a dostane 13 eur, kde sú fin. prostriedky, ktoré sú určené na čiastočné náklady školského klubu.  

Ing. Mareček, zástupca starostu – táto diskusia sa vedie v inej rovine, sú to vyňaté čísla 

z celkového rozpočtu školy a určite pre niečo sa to takto deje. Jedná z vecí je, ţe školstvo je 

financované z originálnych a prenesených  kompetencii. Sú financovaní z originálnych 

kompetencii a ak by sa škola dotovala tak z originálnych kompetencii, tzn. ţe sme mohli dotovať 

školský klub v nejakej výške a o to viac sme mohli dať v rámci preneseného výkonu na veci 

v rámci školského vyučovania. Je moţné, ţe je to práve takto a preto to skresľuje.  

JUDr. Mariak, poslanec OZ –   uviedol, ţe v tomto volebnom období sa budú zaoberať aj tým, 

ako beţí financovanie. Otvorene uviedol, ţe všetko je závislé od toho aké politické subjekty sú 

pri moci. Občania sa začali o toto zaujímať a aj ľudia – funkcionári, ktorí majú záujem o túto 

prácu a sú nezávislí. Aj táto rozpráva je o tom, ţe sa bavia neodborne o odbornej téme, nie je 

odborník na školstvo. 

p. Kurková (ZŠ) – poţiadala o vysvetlenie, prečo naša obec dostala FP vo výške 441 283 eur 

a obec, ktorá je porovnateľná s počtom obyvateľov našej obci dostala 653 tis. eur (obec 

Oščadnica) a ďalej uviedla príklad Starej Bystrice, ktorá je nepomerne menšia, čo sa týka počtu 

obyvateľov, dostala 446 tis. eur.  
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Ing. Mareček, zástupca starostu – hovorí sa o veciach, do ktorých nevidíme, ak Oščadnica si 

vedela zdôvodniť, má iné podmienky ako obec, dostali na to viac. Toto nevie zdôvodniť ani 

posúdiť, pri prideľovaní FP sa vychádza z rôznych ďalších ukazovateľov.  

Mgr. Bzdilíková, posl. OZ – prerátava sa to na ţiaka a podľa toho či sú tam integrovaní ţiaci 

v akom je teplotnom pásme škola a je tam viacero ukazovateľov. 

p. Roštár, zástupca zamestnancov ZŠ -  k uvedenej problematike sa malo vyjadriť zdruţenie 

rodičov školy, čo sa týka hospodárenia mal byť vykonaný audit školy U Gala, Trstená a Ústredie. 

Poloţil otázku, čo sa stane so zamestnancami školy v prípade zlúčenia. Obrátil sa na prítomných 

poslancov s prosbou, aby sa nerušili školy a robiť všetko pre to, aby sa zabezpečila dostavba 

telocvične. V porovnaní s výsledkami v minulosti sa dosahovali výsledky u ţiakov iné ako 

v súčasnosti, keď nie sú vytvorené podmienky pre telesnú výchovu. U veľa detí je zaznamenaná 

skolióza chrbtice. Navrhuje urobiť audit hospodárenia a diskutovať o danej problematiky so 

všetkými dotknutými, aby sa vyjadrili. 

Ing. Mareček, zástupca starostu – v súčasnosti je situácia taká, ţe finančné prostriedky, ktoré sa 

dostanú na prenesené a originálne kompetencie len tak  postačujú na prevádzku školy, 

nepostačujú na investície a vytváranie rezerv. Ak ušetríme cca 60 tis. eur, tieto prostriedky 

môţeme dať do investícii, prípadne pouţiť časť na dovybavenie učebni  nejakými pomôckami 

a pod., ktoré si zo súčasného rozpočtu nemôţeme dovoliť. Hovoriť o tom kto na koho dopláca nie 

je na mieste. Musia byť solidárni voči ZŠ Trstená, ktorá je poddimenzovaná. Určite sa nájdu 

riešenia a nejaké budú aj negatívne pre zamestnancov školy.  

JUDr. Šamaj, poslanec OZ -  reagoval, ţe určite vnímajú to, ţe počty detí kaţdým rokom sa 

zniţujú a školy zápasia o deti. Deti nepribúda, musí sa touto problematikou zapodievať a nájsť 

prijateľnú cestu. Treba si váţiť pedagogických zamestnancov. Rezonuje tu jedná vec, ţe je 

potrebné riešiť telocvičňu, v ktorej vidí priestorové moţnosti na beţné vyučovanie. Prehodnotiť 

celý projekt, počet učební následne na demografický vývoj. Vytvoriť podmienky, aby sa triedy 

spustili pri ZŠ Ústredie. Riešiť to centrálne, je neudrţateľný stav, čo sa týka počtu detí, aj v ZŠ 

Trstená. Navrhol aby spoločne hľadali  prijateľné riešenie. Doplnil informáciu, ţe v roku 2013 sa 

bude musieť obec starať aj o prestarlých občanov a dôchodcov a vytvárať podmienky, nie je 

zástancom predaja budov, ktoré bude potrebné prebudovať na to, aby sme mohli týchto ľudí 

niekam umiestniť. Jeho názor je nájsť finančné zdroje, vyuţiť všetky moţnosti na dostavbu 

telocvične. 

Občan z radu rodičov (menovite nebola predstavená) – vyjadrila súhlas s názorom JUDr. Šamaja, 

býva v miestnej časti U Halušky a rozhodla sa svoje dieťa umiestniť v škole U Gala, kde sú 

vysokokvalifikovaní ped. zamestnanci. Stotoţňuje sa s názorom urobiť triedy v telocvični, nájsť 

finančné prostriedky na jej dostavbu a potom zrušiť školu U Gala a presunúť ţiakov do centra.  

Ing. Mareček, zástupca starostu –  vţdy to riešenie prinesie aj negatíva, vyberá sa menšie zlo, 

obec musí uvaţovať z pohľadu finančných prostriedkov. 

p. Broš, poslanec OZ – zapojil sa do diskusie s tým, ţe hľadať riešenie v rámci telocvične, kde sú 

naprojektované 3 triedy, aby sa škola mohla sústrediť v centre. Je potrebné hľadať moţnosti 

dofinancovania telocvične a dal si za úlohu  získať finančné prostriedky na telocvičňu. Je tieţ 

názoru, ţe netreba rušiť školu U Gala, je nositeľ určitej garancie a je rozpracovaná moţnosť 

získania FP. V bode 3.12. kde sa hovorí o zrušení škôl navrhuje neschváliť návrh a zvolať k danej 

problematike do 14 dní širšiu diskusiu za účasti vedenia základných škôl, zástupcov rodičov, 

odborov, poslancov a vedenia obce a následne ako sa bude javiť diskusia zvolať mimoriadne 

zasadanie obecného zastupiteľstva. 
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Ing. Mareček, zástupca starostu –  reagoval na dotaz z radu občanov v súvislosti s FP na ZŠ 

Trstená. FP boli získané  ako dotácia z ministerstva na výmenu okien, vykurovanie, nie na 

telocvičňu. FP boli účelovo viazané. 

JUDr. Mariak, poslanec OZ – zasadania OZ sa budú zaoberať šetrením FP u všetkých, vyvinie to 

širšiu diskusiu. 

Ing. Mareček, zástupca starostu –  uviedol, ţe nik nechce šetriť na deťoch, od roku 2006 sa 

zaoberá touto témou a od tohto roku sa rieši problém telocvične a školstva.  Boli podané projekty 

– ţiadosti o FP na dostavbu telocvične, avšak neprešli. Keďţe cez granty nie je moţné uspieť 

v získaní financií, hľadajú sa iné riešenia. Netreba spájať budovu so školou, ide o zlúčenie dvoch 

subjektov. Na OZ je predloţený návrh na riešenie racionalizácie školských zariadení s cieľom 

ušetriť finančné prostriedky, ktoré by sa pouţili na splátku úveru.    

JUDr. Mariak, poslanec OZ –  na základe tohto uviedol, ţe sa posunuli ďalej a má význam toto 

uznesenie prijať a zapojiť všetky subjekty do tohto, rozdiskutovať problém na základe ktorého 

bude sa vedieť výsledok.  

RNDr. Brisudová, sšú  - poţiadala o slovo, oboznámila v súvislosti s vyjadrením, ţe správa je 

subjektívna, ţe riaditelia škôl predkladajú správu obci k 30. 10. v zmysle zákona. Údaje, ktoré 

obsahuje predloţená správa – sú všetko zo správ predloţených riaditeľmi škôl, presné citácie. 

Toto robia riaditelia na základe dotazníka, či uţ rodičov, ţiakov, pedagógov, alebo z ich 

vlastných skúsenosti. Konštatovala, ţe nerobila analýzu ani jednej školy, iba so zamestnancami 

CVČ. Taktieţ vychádzala z podkladov účtovničiek (mzdové a prevádzkové náklady). Snaţila sa 

dodrţať zákonnosť toho, aby správa mala sled a čo má obsahovať, analýzy a počty ţiakov tak ako 

to vyplýva. Snaţila sa objektívne vyzdvihnúť silné aj slabé stránky danej školy. Takáto správa sa 

predkladá kaţdoročne.  

JUDr. Mariak, poslanec OZ – poloţil otázku, či riaditelia správ boli oboznámení, ţe správa bude 

pouţitá na tento účel – tak ako sa predkladá návrh na uznesenie. Podľa jeho názoru, ak by toto 

vedeli, vypracujú ju inak.  

RNDr. Brisudová, sšú  - bola poverená obcou vypracovať analýzu, čo prinesie zlúčenie škôl. Nie 

je jej povinnosťou oznámiť, ţe bude pouţitá na tento zámer, toto by mal urobiť zriaďovateľ.  

JUDr. Mariak, poslanec OZ – uviedol, ţe ho nezaujíma obsah správy ale finančné prostriedky, 

ktoré idú na školstvo.  

Mgr. Haviar, riaditeľ ZŠ Ústredie   - aby uviedol na pravú mieru to čo bolo povedané, analýzu 

vypracoval a stojí si za tým ako bola vypracovaná. Správu napísal preto tak, lebo to cítil, 

vyzdvihol silné stránky a slabé stránky, ktoré v krátkosti vysvetlil.  Ak by analýzu robil 

v súčasnosti, tak ju takto nevypracuje. Obrátil sa na prítomných poslancov, aby hlasovali 

rozumom a zároveň, aj keď to nemá súvis s prerokovanou problematikou poţiadal o pomoc 

v zmysle ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre výtvarnú a keramickú dielňu, ktorá 

bola doručená na OZ. Uvedomujú si zlú fin. situáciu, avšak táto piecka bola zakúpená zdruţením 

rodičov pri ZŠ a vyuţívali by ju deti v rámci keramického krúţku. 

            Diskusia uzavretá. 

 

      Ing. Mareček, zástupca starostu uviedol, ţe skôr ako sa pristúpi k hlasovaniu správa o stave 

školských zariadení hovorí o tom ako ušetriť finančné prostriedky vo výške cca 60 tis. eur. Toto 

je moţné zrušením školy U Gala a rozdelením do ZŠ Trstená a Ústredie.  Toto by sa týkalo cca 

14-15 ţiakov maximálne. Je tu otázka, ako by sa riešila problematika čo sa týka týchto ţiakov, sú 

aj iné spôsoby. Na druhej strane sú poznatky, ţe niektorí rodičia, ktorí vedeli, ţe ich deti pôjdu do 

školy U Gala, umiestnili tieto deti inam.  
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OR predloţila obecnému zastupiteľstvu uznesenie ako je navrhnuté. Samozrejme, ţe diskusia 

o tejto téme je moţná do 14 dní, prípadne skôr a je aj potrebná v zmysle zákona,  aby sa k tomuto 

vyjadrili. Nevidí problém, aby sa o tomto nediskutovalo so všetkými dotknutými.  

 

Obecné zastupiteľstvo pristúpilo k hlasovaniu: 

 

Návrh na uznesenie:  

1/ OZ berie na vedomie správu o stave škôl a školských zariadení v Obci Raková 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

 

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

                        p. Dolná Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Urbaníková  

                       Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                       Ing. Šuška  Marián                                                                                                  12 

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               12 

Návrh bol prijatý. 

 

OZ hlasovalo súčasne o návrhu na uznesenie: 

2/ OZ schvaľuje návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení ZŠ Trstená č. 475 s jej 

súčasťami a ZŠ Raková č. 950 (s elok. triedami U Gala) s jej súčasťami z dôvodu  zlúčenia týchto 

škôl do jedného právneho subjektu  ZŠ Raková 950 (s elokovanými triedami Trstená) s 

platnosťou od 1. 9. 2011 a tento návrh postúpiť na MŠVV a Š SROV. 

 

3/ OZ schvaľuje návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení spojený právny subjekt 

ZŠ Raková 950 (s elokovanými triedami v Trstenej) a jej súčastí. s platnosťou od 1. 9. 2011 a 

tento návrh postúpiť na MŠVV a Š SROV. 

 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

 

Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, Mgr. Bzdilíková Mária,  Bc. Urbaníková Viera,   

                        Ing. Mareček Miroslav                                                                                              5                                                                                                

Proti:  p.Grečmal Stanislav,  p. Broš František,  p. Dolná Anna, JUDr. Šamaj Jozef, 

  JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián                7 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               12 

Návrh nebol prijatý. 
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Zvolanie diskusie  k téme racionalizácia škôl za účasti zainteresovaných (komisie pri OZ,  

školská rada, zástupcovia rodičov, vedenie školy) v termíne do 14 dní bolo odsúhlasené 

hlasovaním nasledovne 

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:       p.Grečmal Stanislav,  p. Broš František,  p. Dolná Anna, JUDr. Šamaj Jozef,  

 JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián                           7 

Proti: p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, Mgr. Bzdilíková Mária,  Bc. Urbaníková Viera,   

            Ing. Mareček Miroslav                                                                                                         5 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               12 

     Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu po ukončení hlasovania konštatoval, ţe týmto tento 

bod rokovania bol uzavretý a navrhol  prestávku. 

Prestávka 11:00 – 11:10 hod. 

 

Po prestávke sa ujal vedenia starosta obce, Bc. Anton Heglas. 

 

Úprava VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách  a školských zariadeniach 

 

   K návrhu VZN oboznámil Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu.  Úprava sa týka zvýšenia 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských 

školách nasledovne: 

MŠ Fojstvo  na 9 €, doposiaľ bola výška poplatku 6,63 € 

MŠ Korcháň na 7 €  doposiaľ bola výška poplatku 4,97 € 

O tomto sa rokovalo aj v rade školy, rodičia sú oboznámení s týmto. Nejedná sa o najvyšší 

moţný poplatok – môţeme ísť aţ do výšky cca 400 Sk. Umiestnenie detí do MŠ Fojstvo je 

záujem vyšší ako je kapacita MŠ.  

Diskusia: 

JUDr. Mariak, poslanec OZ –  viackrát bolo povedané, aby sa všetci podujali na tom, aby deti 

v školách bolo viac. Myslí, si ţe ide o skupinu ľudí, kde relatívne toto navýšenie nie je aţ také, 

sluţby sú zabezpečené a je predpoklad, ţe sa bude poplatok navyšovať ako u inej skupiny ľudí, 

kde navýšenie je badateľné. Jeho názor je taký, ţeby sa to malo schváliť. 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – nie je zástancom toho, aby sa rozlišovali materské školy v rámci 

obce. Jeho  názor je, aby príspevok bol vyrovnaný. Chýba mu spracovaná  analýza ako sa prejaví 

toto navyšenie poplatku, či sa pokryjú nejaké straty. Zamyslieť sa nad tým, ţeby sme zjednotili aj 

materské školy pod jedného riaditeľa a personál, výdajné strediská atď. Treba hľadať cesty 

a riešenia pre šetrenie FP a moţno by sa týmto  zlacnil pobyt dieťaťa v tomto zariadení.  

Ing. Mareček, zástupca starostu – čo sa týka analýzy, táto je u MŠ, vie sa počet detí, kt. sa 

vynásobí poplatkom a počtom mesiacov. Všetky tieto prostriedky idú pre danú školu.  
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Ďalej čo sa týka analýzy – zlučovania škôl, toto sa prehodnocovalo v minulosti (2005), z ktorej 

vyšlo, ţe šetrenie nie je aţ také výrazné, touto myšlienkou sa zaoberali aj v súčasnosti ale 

nespracoval sa písomný materiál. Problém je v tom, ţe ZŠ sú financované z prenesených a MŠ 

z originálnych kompetencii. A skúsenosti iných, kde boli zlúčené MŠ so školami, podľa 

vyjadrení neboli pozitívne, nakoľko ide o iný druh financovania, iný druh výchovno-

vzdelávacieho procesu. MŠ v miestnej časti Korcháň je vzdialená, je priestorovo malá 

a riaditeľka tejto MŠ zároveň robí učiteľku. Musela by tam byť vytvorená funkcia zástupkyne, 

personálne by to nič neprinieslo,  neboli by výrazné  úspory z finančného hľadiska a bolo by to 

moţno komplikovanejšie. Dobrá myšlienka je to u ZŠ. Je potrebné rozhodnúť do cca 14 dni, 

nakoľko musí prebehnúť určitý proces a ak sa nerozhodne – je to moţné aţ budúci šk.rok. 

p. Strýček, poslanec OZ  - poţiadal o informáciu aké sú poplatky v okolitých obciach 

v porovnaní s návrhom. 

RNDr. Brisudová, sšú – oboznámila, ţe výška poplatku v obci Zákopčie, Staškov sa pohybuje 

cca 7 – 8 eur. Netreba sa báť úbytku detí po zvýšení poplatku, záujem je o 25 detí vyšší ako 

dokáţe MŠ Fojstvo zabezpečiť. Od roku 2012 budú v platnosti nové normy, kde z hygienického 

hľadiska uţ teraz prekračuje sa počet detí o 20. Bude sa musieť aj týmto v OZ zaoberať 

v budúcnosti. Návrh poplatku predloţili riaditeľky MŠ a tento bol prerokovaný v rade školy, 

a v pedag. rade.   

Bc. Anton Heglas, starosta obce – doplnil, ţe nový zákon hovorí o povinnej predškolskej 

dochádzke. Uţ aj materské školy dostávajú FP (od min. roku od septembra)  v rámci prenesených 

kompetencii od štátu.  

Diskusia ukončená: 

Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o výške príspevku 

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

Raková č. 2/2010 

 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

 

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

                        p. Dolná Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Urbaníková  

                       Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                       Ing. Šuška  Marián                                                                                                  12 

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               12 

Návrh bol prijatý. 

 

    Ing. Mareček, zástupca starostu oboznámil prítomných so ţiadosťou CZŠ Jána Palárika 

z mesiaca február o prehodnotenie rozpočtu na školský klub detí, návrh bude zakomponovaný do 

celkovej úpravy rozpočtu obce v mesiaci jún, pri úprave rozpočtov škôl. 

 

Bc. Anton Heglas, starosta obce sa ujal vedenia rokovania OZ. 
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5. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie 

    K bodu informoval zástupca starostu Ing. Miroslav Mareček. Správa ja prílohou zápisnice. 

Čo sa týka činnosti obce od začiatku roka 2011, v súčasnosti sa venuje príprave  sčítania 

obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ktoré prebehne v mesiaci máj. Zabezpečuje sa nábor 

sčítacích komisárov, obec bude mať 32 sčítacích obvodov.  Zo strany štátu a predovšetkým ŠÚ 

toto sčítanie nie je dobré pripravené, ŠU bol upozornený na problémy.  Vyţadovali od obce  

vytvorenie sčítacích obvodov podľa grafického systému. Viacero obci malo tieto problémy, 

a obvody robili na poţiadanie pridelení zamestnanci ŠU. Ani v súčasnosti nevieme ako obvody 

sú vytvorené, neboli ochotní poskytnúť, ktoré domy do ktorého obvodu sú zaradené. Dodatočne 

bude sa musieť zisťovať, či RD sa v danom obvode nachádzajú. Na základe informácii v iných 

obciach zistili, ţe chýbajú celé osady, alebo došlo k presunu domov. Je dôleţité, aby sčítanie 

prebehlo čo najpresnejšie, nakoľko sa odvíjajú od tohto podielové dane pre obec.  

Bc. Heglas Anton, starosta obce – ako pomôcka budú obci slúţiť katastrálne mapy, aby sčítanie 

bolo čo najpresnejšie. To čo bolo pripravené zo strany ŠU je nepouţiteľné pre sčítacieho 

komisára 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – naša obec by mala urobiť maximum, aby sčítanie bolo čo 

najpresnejšie. Nepodceniť sčítanie a aj výber sčítacích komisárov by mal byť takí, aby sčítanie 

prebehlo čo najpresnejšie . 

Ing. Mareček, zástupca starostu – v rámci programu URBIS vieme vygenerovať obvody, ale 

najskôr potrebujeme od ŠU zoznam 32 obvodov, ktoré domy a osady boli do ktorého obvodu 

zaradené. Informoval, ţe sa zúčastnil jednania za účasti gen. riaditeľa sekcie verejnej správy 

pánom Šimkom, kde sa hovorilo o týchto problémoch a ktorých je podstatne viac. Vyjadril sa, ţe 

toto bude pravdepodobne posledné sčítanie, kt. sa vie aj inak zabezpečiť.  

     Ďalej informoval k činnosti obce od začiatku roka: 

- príprava 44. ročníka Palárikovej Rakovej – prebehne 26.– 29.4.2011 

  Apeloval na poslancov, aby sa vo štvrtok 28.4. zapojili do sprievodu, oboznámil ich 

s programom. Je potrebné nahlásiť záujem na divadelné predstavenie v Čadci (ukončenie PR), 

ktoré sa uskutoční v piatok v DK v Čadci. V rámci PR je schválený projekt s Poľskou republikou, 

bude potrebné zabezpečiť program a účasť na tomto programe. 

- konferencia zdruţenia ŢCJP – nové vedenie 

  Predsedom zdruţenia je Bc. Anton Heglas, Ing. Mareček, výkonný tajomník. Pre zaujímavosť 

z 12 členov, 8 členov – výmena starostov alebo primátora.  Rok 2012 by mal byť rokom Jána 

Palárika.  

- rozbeh projektu CIVITAS – poskytovanie sluţieb samosprávy v oblasti originálnych 

kompetencií v elektronickej podobe, je to pilotný projekt. Firma Centire pre nás pripravovala 

koncepciu informatizácie samosprávy, momentálne bolo zastavené financovanie. Táto firma nám 

poskytne zdarma na jeden rok  tzv. skúšobnú verziu.  

- zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete 

- nový dizajn oficiálnej internetovej stránky obce 

- realizácia projektu cezhraničnej spolupráce Rakovej a Starej Vsi nad Ondřejnicí „Chceme 

o sobě vědět víc“ a príprava projektu „Ukáţeme vám čo vieme“ 

- podanie ţiadosti o dotáciu MV SR na generálnu opravu hasičského vozidla Tatra 148  

-  kontrola NKÚ – kontroluje daňové a ostatné príjmy za roky 2008, 2009, 2010. Kontrola je 

v konečnej fáze, OZ bude oboznámené s protokolom o výsledku kontroly 
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.  kontrola, ktorá prebehla v deň zasadania OZ, a to kontrola  Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví, vodovod je v správe SeVaKu uţ rok. 

- kontrola Slovenskej inšpekcie ţivotného prostredia na ČOV pri Nájomných bytoch v Trstenej. 

- kontrola Štátnej inšpekcie Bratislava na CVČ 

- schválený projekt Nová éra spolupráce obci Raková a Lipowa (Poľsko) – zahrnuté akcie ako 

Palárikova Raková,  „Dni Gmini“ v Poľsku, hodové slávnosti Raková, akcia s deťmi „Mikulášska 

besiedka“ . Bude potrebné, aby poslanci boli nápomocní  pri týchto akciách a zúčastnili sa ich. 

     Ďalej doplnil, ţe na konferencii ŢCJP boli odovzdané ocenenia a to pamätný list 

odchádzajúcim štatutárom – bývalým starostom a primátorom a bola odovzdaná cena Jána 

Palárika prof. Jozefovi Vavrovičovi. Na konferencii okrem iného sa dohodlo, ţe cena by sa 

odovzdala Obci Báhoň  - jej predstaviteľom (p. starostovi, vdp. farárovi prip. ďalším). 

Odovzdanie by sa uskutočnilo na predstavení „Zmierenie alebo dobrodruţstvo pri  obţinkoch“, 

ktoré sa uskutoční v Trnavskom divadle. Toto sa dojednalo cez riaditeľa Trnavského divadla, 

predstavenie bude 10. mája o 19.00 hod. Predstavenie bude ako benefičné predstavenie 

v prospech zbierky na sochu Jána Palárika v Rakovej. Súhlas k tomu dal aj predseda 

Samosprávneho Trnavského kraja. Na toto predstavenie by mala isť delegácia z našej obce 

a záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť, aby toto nahlásili. 

    Ďalšia diskusia k tomuto bodu nebola a starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková 

k 30.3.2011. 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

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

                        p. Dolná Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Urbaníková  

                       Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                       Ing. Šuška  Marián                                                                                                  12 

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               12 

Návrh bol prijatý. 

 

6.Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

    Informoval Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu.  Pretrváva uznesenie zo 17.12.2009, 

uznesenie č. 23/2009 – k návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce Raková. V súčasnosti 

návrh je vypracovaný s pripomienkami všetkých subjektov, ktoré sa mali vyjadriť a spracováva 

ho do konečnej verzie Ing. Pivarči a táto bude predloţená na schválenie obecnému zastupiteľstvu. 

    Bc. Anton Heglas, starosta obce doplnil, ţe vo väčšine prípadoch boli pripomienky občanov 

akceptované. Pripomienky občanov, ktoré neboli akceptované budú prerokované s občanmi. 

Pripomienok bolo veľa a Ing. Pivarči musí prekresliť celý mapový podklad, čo je náročné 

a zdĺhavé. Taktieţ textová časť sa musí prepísať. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 

OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupitelstva 
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Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

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

                        p. Dolná Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Urbaníková  

                       Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                       Ing. Šuška  Marián                                                                                                   12 

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               12 

Návrh bol prijatý. 

 

7.Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

    K bodu informoval Bc. Heglas Anton, starosta obce. Správa bola vypracovaná v písomnej 

podobe a zaslaná poslancov. Oboznámil, ţe po roku  sme boli vyzvaní na podpis zmluvy  na 

realizáciu projektu „Regenerácia verejných priestranstiev v obci Raková“. Víťaz:  firma Strabag, 

s ktorou bola podpísaná zmluva. Celková cena diela: 416.352,44 eur. Zmluva je zverejnená na 

stránke obce a je moţné si ju pozrieť. Je potrebné venovať sa aktualizácii potrebných povolení 

(rozkopanie št. cesty, zvláštne uţívanie komunikácie, povolenie na vstup do koryta rieky a pod.). 

Stavenisko bude odovzdané, práce  by sa realizovali aţ po Veľkej noci a oslavách Palárikovej 

Rakovej (od 2.mája). Stavba by mala byť realizovaná do 12-tich  mesiacoch od podpisu zmluvy. 

Ďalšie realizované stavby: 

1. Rekonštrukcia Základnej školy č.950 

2. Stavba telocvične – začali sa intenzívne rokovania s Krajským školským úradom, je 

predpoklad získať dotáciu prostredníctvom Min. školstva SR na dokončenie telocvične. 

Jednalo by sa o dotáciu na havarijný stav. Podľa predbeţných rokovaní poţadujú záväzok 

od obce, aby sa spolupodieľala na nákladoch vo výške 50 %. Obec vyčerpala všetky 

moţnosti na získanie FP, avšak bola neúspešná. Je tu táto moţnosť, ktorú by bolo potrebné 

vyuţiť. Potreba FP cca 1 200 000 eur, bez sauny, posilňovne je to cca 800 tis. eur. Rozpočet 

je potrebné aktualizovať. 

Otvoril k tomu diskusiu, nakoľko poţadujú prijatie uznesenia ako garanciu. 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ  - vyslovil súhlas, aby sa vyuţila táto moţnosť. 

p. Broš, poslanec OZ  -  čo sa týka tejto stavby, objem prostriedkov zahŕňal vyuţitie tried. Veľa 

veci sa ustráţilo aj v rámci búracích prác.  Dal si to za úlohu vo voľbách – dostavať telocvičňu 

a vyvíja osobne kroky k získaniu FP cez MŠ SR. Bolo by potrebné prijať uznesenie k tomuto, 

lebo iná moţnosť sa ťaţko naskytne. Prehodnotiť rozpočet a ak sa porieši dostavba telocvične, 

porieši sa aj školstvo. Poznamenal v súvislosti s lávkou – v minulosti sa uvaţovalo o lávke, ktorá 

by riešila hlavne presun školstva do školskej jedálne a do telocvične a tým by sa zvýšila 

bezpečnosť detí. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce – k lávke pre peších vysvetlil, ţe so šírkou šť.cesty a chodníkmi 

sa nedalo zmestiť na pôvodný most.  Nebolo moţné prepojiť chodníky na ľavej strane brehu a na 

pravej strane, preto vznikla lávka v zmysle súčasného návrhu a vychádza lacnejšie ako 

rekonštrukcia mostu, ktorý je v správe VÚC.  

JUDr. Šamaj, poslanec OZ  - v minulosti sa uvaţovalo, ţe sa urobí voľný prechod a vypustia sa 

domčeky, a realizoval by sa prechod k telocvični a ďalej. V týchto priestoroch sa uvaţovalo 

s asanáciou starých stavieb pre tento zámer, bola povolená nová stavba oproti kostola, malo sa to 

ustráţiť.  
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JUDr. Mariak, poslanec OZ – vyjadril, ţe by bol osobne rád aby sa s dostavbou telocvične pohlo, 

Je potrebné stanoviť jasné kritéria. Z 800 tis. eur nákladov je to pre obec veľká poloţka 50 % , t.j. 

400 t.eur.  

Ing. Mareček, zástupca starostu – pri projekte, ktorý sa predkladal s Poliakmi boli odčlenené 

prebytočné plochy. Vychádzalo sa z toho, čo všetko musí byť funkčné pre spustenie športovej 

haly a dostalo sa na čiastku cca 850 tis. eur. tzn. ţe obec by mala dať minimálne cca 420 tis. eur 

a 850 tis. eur by malo stačiť na dokončenie hracej plochy bez prídavných vecí. Zhrnul, ţe sa 

vychádzalo z rozpočtu, ktorý sa predkladal pre projekt s Poľskom. 

V bode č. 9 – sa bude OZ zaoberať úverovou politikou obce, momentálne bez problémov by bolo 

moţné zobrať úver vo výške cca 400 t. eur.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – k inventarizácii rozpočtu bol by rád, ak by poslanci  vytypovali 

nejakého projektantka, ktorý by celú stavbu prehodnotil, aby zhodnotil oprávnenosť výdavkov.  

Čo nie je zrealizované, dá sa upraviť a riešiť v rámci projektovej dokumentácie.   

JUDr. Šamaj, poslanec OZ  - vyjadril sa, ţe by bolo dobré podporiť tento zámer uznesením, 

následne hľadať cesty spojené s týmto.   

Bc. Anton Heglas, starosta obce – uviedol, ţe je potrebné počkať na oznam o pridelení FP z MŠ 

SR, lebo nemá zmysel v rámci stavby umŕtviť ďalšie FP či uţ z vlastných zdrojov, alebo úveru 

a nedostavať stavbu.  

p. Broš, poslanec OZ  - je potrebné mať pripravené uznesenie ako garanciu vo výške 50 %. 

      

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

1/ OZ schvaľuje spolufinancovanie ţiadosti o pridelenie účelových finančných prostriedkov na 

riešenie havarijnej situácie – dostavbu  Telocvične pri ZŠ 950 vo výške maximálne  50 % 

z rozpočtu stavby. 

Hlasovanie:  

(neprítomní:  Bc. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav) 

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

                        p. Dolná Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Urbaníková  

                       Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                       Ing. Šuška  Marián                                                                                                  11 

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               11 

Návrh bol prijatý. 

 

2/OZ berie na vedomie správu o postupe prác na stavbách v obci Raková   
Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

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

                        p. Dolná Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Urbaníková  

                       Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                       Ing. Šuška  Marián                                                                                                  12 

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               12 

Návrh bol prijatý. 
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8.Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva a  voľba nového člena obecnej rady 

     Ing. Mareček, zástupca starostu oboznámil prítomných s návrhmi členov komisii, ktoré 

predloţili predsedovia jednotlivých komisii.  

Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia                 

Mgr. Jakubík Roman, Heglas Ladislav, Kubaška Alojz, Larišová Jana 

Tajomník:  Chovancová  Mária               

Komisia sociálno-zdravotná: 

Hlušková  Anna, Poláčková Veronika, Mgr. Hnidková Janka, Mgr. Gacíková Terézia, Kultan 

Peter,Tlelková Helena 

Tajomník: Olešňaníková Daniela 

Komisia školstva, kultúry a športu: 

Dolná Anna, Golis Jozef, Šuška Marian,  Hanuláková Alena, Grečmal Stanislav 

Tajomník : Čičová Jana 

Komisia finančná, rozpočtu a správy majetku: 

Pharm. Dr. Šuška Peter, Golis Martin, Ing.Marian Šuška – poslanec, Broš František 

Tajomník: Jakubiková Martina 

 

JUDr. Mariak, poslanec OZ  - navrhol, aby komisie boli maximálne 5-členné, z dôvodu šetrenia 

FP a aby v komisiách neboli  pracovníci OKVS, okrem poslancov. Pracovníci OKVS sú ako 

poradný orgán pre komisie. Ponechať zo zamestnancov iba tajomníkov jednotlivých komisii.  

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – podporil myšlienku JUDr. Mariaka – maximálne 5 osôb 

v komisiách, vyčleniť pracovníkov obce, OKVS. 

 

OZ prerušilo rokovanie prestávkou (12:30 – 13:45 hod.) 

 

Po prestávke na návrh poslanca JUDr. Mariaka obecné zastupiteľstvo najskôr pristúpilo 

k hlasovaniu o návrhu člena obecnej rady, ktorý predloţil v písomnej podobe. Za člena obecnej 

rady navrhol pána Broša Františka.  Iné návrhy zo strany prítomných neboli. 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje člena obecnej rady pána Františka Broša,  poslanca OZ 

v Rakovej dňom 1.4.2011 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

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

                        p. Dolná Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Urbaníková  

                       Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                       Ing. Šuška  Marián                                                                                                   11 

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:     p. Broš František                                                                                                          1 

Prítomných :                                                                               12 

Návrh bol prijatý. 
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Voľba členov a tajomníkov komisii: 

Na základe rozpravy dohodlo sa o hlasovaní jednotlivo za kaţdého člena komisie. 

 

►Komisia finančná, rozpočtu a správy majetku – predsedkyňa Bc. Urbaníková Viera 

predloţila návrh na zloţenie komisie: 

Pharm.Dr. Šuška Peter, Golis Martin, Broš František, Ing.Marian Šuška – poslanec,  

Tajomník: Jakubiková Martina 

 

▪ Návrhy zo strany poslancov: 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ  - navrhuje do komisie p. Grečmala Stanislava, poslanca OZ. 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Pharm Dr. Šušku Petra 

Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav Mgr. Bzdilíková Mária,   

                        Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,                                                       6                                                  

Proti:   -                                                                 0 

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

                         p. Strýček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián                                                                6 

Prítomných :                                                                                                     12 

Návrh nebol prijatý. 

 

▪ za člena Golis Martin 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

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

                        p. Dolná Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Urbaníková  

                       Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                       Ing. Šuška  Marián                                                                                                  12 

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               12 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Broš František 

Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav Mgr. Bzdilíková Mária,   

                        Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,                                                       6                                                  

Proti:   -                                                                 0 

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

                         p. Strýček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián                                                                6 

Prítomných :                                                                                                     12 

Návrh nebol prijatý. 
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▪ za člena Ing. Marian Šuška (poslanec) 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

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

                        p. Dolná Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Urbaníková  

                       Viera, Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                       Ing. Šuška  Marián                                                                                                  12 

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               12 

Návrh bol prijatý. 

 

▪ za člena Grečmal Stanislav (poslanec) – návrh JUDr. Šamaja 

Hlasovanie:  

(neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za: 10 poslancov, Proti: 1, zdrţal sa: p.Grečmal – 1. 

Návrh bol prijatý. 

  

▪ za tajomníka: Jakubíková Martina 

- návrh bol jednohlasne prijatý – za: 12 poslancov (neprítomný: Bc. Bukovan) 

  

OZ schválilo členov komisie finančnej, rozpočtu a správy majetku v zložení: 

Grečmal Stanislav, Golis Martin, Ing. Marian Šuška, tajomník: Jakubíková Martina 

 

►Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia  - predseda JUDr. Šamaj 

Jozef  predloţil  návrh na zloţenie komisie:            

Mgr. Jakubík Roman, Heglas Ladislav, Kubaška Alojz,  

Tajomník:  Chovancová  Mária    

 

▪ Návrhy zo strany poslancov: 

Mgr. Bzdilíková, posl. OZ – navrhla člena komisie Zbořila Davida 

Ing. Mareček, posl. OZ – navrhol p. Larišovú za tajomníka komisie 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Mgr. Jakubík Roman – návrh jednohlasne schválený, za: 12 poslancov 

▪ za člena Heglas Ladislav -  návrh jednohlasne schválený, za: 12 poslancov 

▪ za člena Kubaška Alojz -  návrh jednohlasne schválený, za: 12 poslancov 

Návrhy boli prijaté 

 

▪ za člena Dávid Zbořil 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan)  

 Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav Mgr. Bzdilíková Mária,   

                        Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,                                                       6                                                  

Proti:   -                                                                 0 
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Zdrţal sa:         p. Broš František, p. Dolná Anna, JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav,  

                         p. Strýček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián                                                                6 

Prítomných :                                                                                                     12 

Návrh nebol prijatý. 

 

▪ za tajomníka:  Chovancová Mária 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan)  

Za:                    p. Broš František, p. Dolná Anna, JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav,  

                         p. Strýček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián, p. Grečmal Stanislav                            7 

Proti:                Ing. Mareček Miroslav, p. Beleščak Jozef, p. Kultan Peter                                     3 

Zdrţali sa:        Bc. Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková                                                       2 

Návrh bol prijatý. 

 

OZ schválilo členov komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia  

v zložení: 

Mgr. Jakubík Roman, Heglas Ladislav, Kubaška Alojz, tajomník:  Chovancová  Mária    

      

►Komisia školstva, kultúry a športu: - predseda p. Strýček Miroslav predloţil  návrh 

v písomnej podobe na zloţenie komisie: Dolná Anna, Golis Jozef, Šuška Marian,  Hanuláková 

Alena, Grečmal Stanislav Tajomník : Čičová Jana 

Predseda komisie následne stiahol návrhy: p. Golisa (zamestnanec OKVS), Hanuláková Alena, 

zamestn. Školstva,  p. Grečmala Stanislava – schválený člen komisie finančnej. 

 

▪ Návrhy zo strany poslancov: 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – navrhol do komisie p. Čišeckého Pavla 

Ing. Mareček, zástupca starostu – navrhol ponechať za člena p. Golisa Jozefa a p. Hanulákovu 

Alenu. 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Anna Dolná - návrh jednohlasne schválený, za: 12 poslancov 

▪ za člena  Šuška Marián - návrh jednohlasne schválený, za: 12 poslancov 

▪ za tajomníka Čičová Jana -   návrh jednohlasne schválený, za: 12 poslancov 

Návrhy boli prijaté 

 

▪ za člena  Čišecký Pavol – návrh JUDr. Šamaja 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Broš František, p. Dolná Anna, JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav,  

                         p. Strýček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián, p. Grečmal Stanislav                            7 

Proti:                Ing. Mareček Miroslav,                                                                                           1 

Zdrţali sa:        Bc. Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, p. Beleščak Jozef, p. Kultan Peter    

                                                                                                                                                          4 

Návrh bol prijatý. 
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Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Golisa Jozefa      

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan)  

 Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav Mgr. Bzdilíková Mária,   

                        Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František                           7                                                  

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:         p. Dolná Anna, JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav,  

                         p. Strýček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián                                                                5 

Prítomných :                                                                                                     12 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Hanuláková Alena 

Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav Mgr. Bzdilíková Mária,   

                        Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav                                                        6                                                  

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:         p. Dolná Anna, JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav,  

                         p. Strýček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián, p. Broš František                                   6 

Prítomných :                                                                                                     12 

Návrh nebol prijatý. 

 

OZ schválilo členov komisie školstva, kultúry a športu v zložení: 

Dolná Anna, Golis Jozef, Šuška Marian,  Čišecký Pavol, tajomník : Čičová Jana 

 

►Komisia sociálno-zdravotná – predseda Jozef Beleščák navrhuje komisiu v zloţení:  

Hlušková  Anna, Poláčková Veronika, Mgr. Hnidková Janka, Mgr. Gacíková Terézia, Kultan 

Peter,Tlelková Helena 

Tajomník: Olešňaníková Daniela 

 

▪ Návrhy zo strany poslancov: 

Ing. Šuška Marian, poslanec OZ navrhol do komisie JUDr. Mariaka Miroslava 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Hlušková Anna 

Za:                    p. Broš František, Bc. Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, p. Beleščak   

                         Jozef, p. Kultan Peter   Ing. Mareček Miroslav, p. Grečmal Stanislav                   7 

Proti:                                                                                                                                               0 

Zdrţali sa:        JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,   

                         Ing. Šuška  Marián, p. Dolná Anna                                                                       5                                                                              

Prítomných :                                                                                                   12 

Návrh bol prijatý. 
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Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Poláčková Veronika 

Za:                    Bc. Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, p. Beleščak   

                         Jozef, p. Kultan Peter   Ing. Mareček Miroslav,p. Grečmal Stanislav                   6 

Proti:                                                                                                                                               0 

Zdrţali sa:        JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,   

                         Ing. Šuška  Marián, p. Dolná Anna, p. Broš František,                                         6                                                                              

Prítomných :                                                                                                   12 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Mgr. Hnidková Janka 

Za:                    Bc. Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, p. Beleščak   

                         Jozef, p. Kultan Peter   Ing. Mareček Miroslav,p. Grečmal Stanislav                   6 

Proti:                                                                                                                                               0 

Zdrţali sa:        JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,   

                         Ing. Šuška  Marián, p. Dolná Anna, p. Broš František,                                         6                                                                              

Prítomných :                                                                                                   12 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Mgr. Gacíková Terézia – návrh jednohlasne prijatý, za: 12 poslancov 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Kultan Peter 

Za:                    Bc. Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, p. Beleščak   

                         Jozef, p. Kultan Peter   Ing. Mareček Miroslav,p. Grečmal Stanislav                   6 

Proti:                                                                                                                                               0 

Zdrţali sa:        JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,   

                         Ing. Šuška  Marián, p. Dolná Anna, p. Broš František,                                         6                                                                              

Prítomných :                                                                                                   12 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena Tlelková Helena 

Za:                    p. Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter,p. Grečmal Stanislav, Ing. Šuška  Marián,  

                         p. Dolná Anna, p. Broš František , JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav,  

                         p. Strýček Miroslav,                                                                                               9 

Proti:                                                                                                                                               0 

Zdrţali sa:        Bc. Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, Ing. Mareček Miroslav              3                                                                              

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý. 
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Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za člena JUDr. Mariak Miroslav 

Za:                    p. Grečmal Stanislav, Ing. Šuška  Marián, p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna,  

                         p. Broš František , JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                             7 

Proti:                 Ing. Mareček Miroslav                                                                                           1                                                          

Zdrţali sa:        Bc.Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter       

                                                                                                                                                        4                                                                       

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ za tajomníka Olešňaníková Daniela  -   návrh jednohlasne schválený, za: 12 poslancov 

 

OZ schválilo členov komisie sociálno-zdravotnej: 

Hlušková  Anna, Mgr. Gacíková Terézia, Tlelková Helena, JUDr. Mariak Miroslav 

Tajomník: Olešňaníková Daniela 

      Komisie  boli schválené s účinnosťou od 4.4.2011 (pozn.: prihlásenie do Soc. poisťovne) 

 

9.Úverová politika obce na rok 2011 

    Informoval zástupca starostu obce Ing. Mareček Miroslav. Materiál doloţený v prílohe 

zápisnice. Z dôvodu výhodnejšej úrokovej sadzby u produktu Dexia komunál Komfort úver sa 

navrhuje  zlúčenie pôvodného Prvého municipálneho úveru s Dexia Komunál Komfort úverom. 

Konečný zostatok úverov ŠFRB  k 31.12.2010  je 788 624,69 €. Dlh obce k 31.12.2010 je 

740 803,13 € + 48 786,20 / zostatok úveru, ktorý môţeme ešte čerpať/ 789 589,33 €. 

  

Návrh na uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje splatenie Prvého municipálneho úveru č. 31/001/01, ktorého 

zostatok je 131 498,58 € prostredníctvom navýšenia úveru Dexia Komunál Komfort úver č. 

31/006/08. 

OZ jednohlasne za: 12 z prítomných 12 poslancov (neprítomný: Bc. Bukovan) prijalo návrh na 

uznesenie.  

 

10.Správa o poskytovaní sociálnych služieb v obci 

-Úprava VZN o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady  a spôsobe platenia úhrady za 

opatrovateľskú službu 

     K bodu oboznámil zástupca starostu, Ing. Mareček Miroslav. Poslancom bola zaslaná 

v písomnej podobe správa o poskytovaní sociálnych sluţieb v obci a návrh úpravy VZN 

o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú sluţbu. 

Z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na opatrovateľskú činnosť, navrhuje sa zvýšenie poplatku. 

 

Pôvodná výška úhrady: 0,50 € za 1 hod. poskytnutej sociálnej sluţby 

Navrhovaná výška úhrady: 0,60 € za 1 hod. poskytnutej sociálnej sluţby 
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Úhrady za opatrovateľskú sluţbu v iných obciach pre porovnanie: 

      

OBEC Úhrada za 1 hod. 

poskytovania   soc. sluţby 

Oščadnica 1,00 € 

Skalité 0,50 € 

Svrčinovec 0,60 € 

Zákopčie 0,50  € 

 

Diskusia: 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – doplnil informáciu, ţe nový zákon stanovuje prechodné 

obdobie na povinnosť pre všetkých, kt. zabezpečujú opatrovateľskú činnosť mali kurz 

opatrovateľa. Nie všetci ho majú, tí ktorí ho nemajú budú musieť si o urobiť, ak chcú naďalej 

vykonávať opatrovateľskú sluţbu.  

JUDr. Mariak, poslanec OZ – nevidí v správe konkrétne vyčíslenie na opatrovateľskú sluţbu, aký 

to bude mať dopad na týchto ľudí. Týmto by sa mala zaoberať komisia sociálno-zdravotná. 

Navrhuje prijať uznesenie a urobiť kompletné prehodnotenia aj v ostatných kapitolách rozpočtu 

kde všade sa dá šetriť. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –priemerné náklady na opatrovateľskú sluţbu predstavujú 

čiastku cca 190 € mesačne. Samozrejme dôjde k prehodnoteniu a ďalších poloţiek ako dane, 

poplatky za uţívanie verejných priestranstiev a nájmy a pod. 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – pri porovnaní priamych  nákladov na mzdy a odvody vo vzťahu 

prostriedkov, ktoré máme k dispozícii je veľký nepomer.  Je potrebné hľadať cesty aj v niečom 

inom, hľadať rezervu aj v stravných lístkoch. Prejednať a prehodnotiť toto aj s lekárom 

v súvislosti s výkonmi  na opatr.sluţbu  a moţno sa dospeje k tomu, ţe nebude potrené robiť 

úpravy.  Šetrenie minimálne 15 – 20 % sa očakáva aj z našej strany, vidí tu rezervy. 

JUDr. Mariak, poslanec OZ – ak to ma dopad na všetky cieľové skupiny, chápe to, nemá nič proti 

navyšovaniu, ak sa to schváli ide o najslabšiu cieľovú skupinu. Ak sa ma šetriť, treba šetriť 

u všetkých, urobiť to v rámci celého balíka, kompletne. 

Ing. Mareček, zástupca starostu -  postupne sa prehodnocujú úpravy v rámci šetrenia, na tomto 

rokovaní bol predloţená návrh na úpravu, ak je pocit, v mesiaci jún sa bude zaoberať obecné 

zastupiteľstvo úpravou rozpočtu,  môţe sa návrh úpravy VZN posunúť na rokovanie v mesiaci 

jún a upraviť to v rámci rozpočtu.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – keď chceme minimalizovať náklady, kaţdá jedná činnosť, 

ktorá sa urobí bude ovplyvňovať a dotkne sa občanov (sociálne sluţby, dane a miestne poplatky 

a pod.) 

JUDr. Mariak, poslanec OZ – chýba lojalita k človeku aj z inej strany, ľudia si platia poplatky, 

poloţil otázku prečo začať od nich, je potrebné začať od seba, aby nebola jedna vetva 

diskriminovaná voči druhej. Je potrebné pripraviť súbor nejakých opatrení. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – garantuje zníţenie čo sa týka miezd aj zamestnancov OcÚ, čo 

sa premietne v rámci rozpočtu v júni. 

p. Broš, poslanec OZ – je na druhom zasadaní OZ, navrhuje, aby sa pokročilo a bavilo k veci, 

pruţnejšie rokovať. Je názoru, ţe si treba určité veci vydiskutovať, ale na OZ bol pripravený 

materiál a malo by sa pokročiť v rokovaní. 
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JUDr. Mariak, poslanec OZ –  aj z dôvodu informovanosti dal návrh na člena obecnej rady pána 

Broša. Problém nevidí v tom, ţe sa nevedia dohodnúť, ale v tom, ak budú informovaní, ţe boli 

vykonané určité analýzy danej problematiky, rokovanie bude pruţnejšie.  

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – sú dôleţité poznatky názory prítomných poslancov, ktoré sa dajú 

pouţiť aj pri príprave materiálu do budúcna a pouţiť pri práci. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – uzavrel diskusiu a oboznámil s návrhmi na uznesenie, 

o ktorých OZ samostatne hlasovalo. Zároveň informoval, ţe pre prijatie úpravy VZN je potrebná 

3/5 z prítomných poslancov, t.j. 8 hlasov z 12 prítomných poslancov: 

1/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o poskytovaní sociálnych sluţieb v obci 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ návrh jednohlasne schválený, za: 12 poslancov 

2/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková 

o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú sluţbu.  

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    Bc. Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, p. Beleščak   

                         Jozef, p. Kultan Peter   Ing. Mareček Miroslav,p. Grečmal Stanislav                   6 

Proti:                                                                                                                                               0 

Zdrţali sa:        JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,   

                         Ing. Šuška  Marián, p. Dolná Anna, p. Broš František,                                         6                                                                              

Prítomných :                                                                                                   12 

Návrh nebol prijatý. 

 

11.Správa o majetku obce – nájomné zmluvy 

    Bc. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, ţe poslancom bol zaslaný zoznam nájomných 

zmlúv platných v roku 2010.  

    V súvislosti so zmenou zákona 595/2003 Z.z. došlo k zrušeniu oslobodenia dane z príjmu z 

prenájmu nehnuteľnosti  pre obce a samosprávne celky . Podľa uvedeného zákona si môţe platca 

dane od príjmov z prenájmu nehnuteľnosti odpočítať náklady na prevádzku a  údrţbu prenajatých 

nehnuteľnosti a ich účtovný odpis . Pri súčasnom odpisovom pláne by obci vznikla daňová 

povinnosť vo výške 18 493, 84 €. Z uvedených dôvodov navrhujeme zmeniť odpisový plán v 

zmysle zákona 595/2003 Z.z. § 26 ods. 1) nasledovne :  

 

Odpisová skupina Doba odpisovania Ročný odpis 

1 4 1/4  

2 6  1 /6  

3 12  1/12 

4 20 1/20 

5 *  15  1/15 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie:  

OZ schvaľuje Odpisový plán Obce Raková s platnosťou od 1.1.2011 tak ako sa predkladá: 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

▪ návrh jednohlasne schválený, za: 12 poslancov 

 

12.Správa o poskytovaní dotácii obce a prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2011   

      K bodu informoval Bc. Anton Heglas, starosta obce.  Materiál, ktorý bol zaslaný poslancom, 

obsahuje dotácie, ktoré boli od roku 2007 pridelené OZ jednotlivým organizáciám, spolkom 

a zloţkám, ktoré pracujú v obci. Následne zoznam ţiadosti o pridelenie dotácie na rok 2011 

s uvedením názvu projektu a činnosti ţiadateľov. OR sa podrobne zaoberala návrhom.  

Poţadovaná výška dotácii celkom: 27.677 eur 

Doporučený návrh OR celkom:      19.300  eur - návrh OR zníţený o 8.377 eur. 

Ing. Mareček, zástupca starostu - doplnil, ţe v rozpočte obce je schválená čiastka celkom 22 000 

eur, bolo by potrebné si povedať či túto výšku prekročíme. 

p. Dolná, posl. OZ – uviedla, ţe Folklórna skupina Rakovanka si nedala ţiadosť o dotáciu na rok 

2011, dotáciu by vyuţili na nákup krpcov, navrhla pomôcť im finančným príspevkom 

Bc. Anton Heglas, starosta obci – VZN určuje pravidlá podania ţiadosti o dotáciu, môţe riešiť 

poţiadavku, ktorú naniesla p. Dolná v zmysle VZN do výšky 330 eur. 

Ing. Mareček, zástupca starostu -  doporučuje podať ţiadosť o poskytnutie dotácie, riešiť ju na 

júnovom zasadaní OZ. 

p. Broš, poslanec OZ – vyjadril podporu za poskytnutie príspevku pre FK Rakovanka. 

JUDr.Šamaj, poslanec OZ -  navrhoval, aj z pozície spracovateľov pre úpravu rozpočtu, kde je 

potrebné avizovať šetrenie aj v tejto kapitole, ponechať rezervu. Vyslovil názor, ţe j spolky 

a organizácie musia pocítiť šetrenie. Navrhuje percentuálne ísť niţšie o 10 % u všetkých poloţiek 

ako navrhla OR a schváliť amblok poskytnutie dotácii.  

Pozn.: návrh OR 19.300 eur znížiť na 17.370 eur. 

Broš, poslanec OZ – navrhuje ponechať pôvodný návrh OR, obecná rada zniţovala poţadované 

dotácie, uţ týmto sa javí šetrenie.  

JUDr. Mariak, posl. OZ – návrhy neprešli komisiami, navrhuje 500 eur ubrať z FK POLOM 

Raková a presunúť pre ZO Chovateľov. Chápe aj to, ţe nie je moţné porovnať jednotlivé 

organizácie, spolky. Ani jeden zo spolkov nebol za nim v súvislosti  poskytnutím 2 % dane, kde 

je moţné aj týmto spôsobom získať objem FP. 

p. Grečmal, poslanec OZ – nesúhlasí so zníţením dotácie u FK POLOM Raková, táto čiastka uţ 

bola zníţená a nepokryje túto činnosť, FK Polom vyvíja v rámci obce najväčšiu činnosť 

a nemôţe sa to porovnávať s organizáciou Chovateľov. Takmer kaţdú nedeľu prebiehajú zápasy, 

je to kultúra, ktorá má v obci podstatu a navrhuje ponechať pôvodný návrh. 

Bc. Anton Heglas, starosta obci – navrhuje samostatné hlasovanie, tak ako boli podané ţiadosti.  

JUDr. Mariak, posl. OZ – treba objektívne pristupovať k rozdeleniu dotácii, nestavať sa k tomu 

ako funkcionár danej organizácie, on sám nie je v ţiadnom spolku, organizácii.  

JUDr.Šamaj, poslanec OZ -  porozmýšľať nad prerozdelením FP z iných prostriedkov, zváţiť 

moţnosť aj v prípade poţiadavky ERKO – príspevok na letný tábor, riešiť to príspevkom cez CVČ. 

Mgr. Bzdilíková, posl. OZ -  čo sa týka ERKa – robia činnosť pod celoslov. Organizáciou – FP 

získavajú z rôznych zdrojov, nevie či by mohli ţiadať cez CVČ.  

Ing. Mareček, zástupca starostu -  financovanie cez CVČ by bolo moţné, ak by ERKo bolo 

členom CVČ, t.j. muselo by byť registrované cez CVČ.  
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p. Strýček, poslanec OZ – navrhol ponechať v rozpočte objem FP vo výške 22 t.eur, odôvodnil to 

tým, ţe jednotlivé spolky, organizácie robia dobré meno obci. 

Bc. Anton Heglas, starosta obci – konečná suma je daná rozpočtom, hlasovanie navrhol 

jednotlivo podľa podania  ţiadosti. 

 

OZ najskôr hlasovalo o návrhu poslanca JUDr. Šamaja zníţenie o 10 % u všetkých ţiadateľov 

ako navrhla OR, schválenie  dotácii v celosti pre všetkých naraz. 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška  Marián                                                                2 

Proti:                 p. Strýček Miroslav,  p. Grečmal Stanislav, p. Beleščak Jozef,  

                          Mgr. Mária Bzdilíková,   Ing. Mareček Miroslav                                                 5                                                                                               

Zdrţali sa:        JUDr. Mariak Miroslav, Bc. Urbaníková Viera,  p. Kultan Peter,    

                         p. Dolná Anna, p. Broš František,                                                                          5                                                                              

Prítomných :                                                                                                   12 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie jednotlivo podľa ţiadosti, dátumu doručenia. 

 

Dávid Chabreček ŠKTTP Slovan Patrónka 

- návrh OR: 500 eur 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef,  

                         p. Kultan Peter, Bc.Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, p. Broš František, 

                         Ing. Mareček Miroslav                                                                                           9                                                         

Proti:                 -                                                                                                                             0                                                          

Zdrţali sa:        Ing. Šuška  Marián, JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                          3                                                                       

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

Klub Kysuckého maratón Čadca    

- návrh OR: 200 eur 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef,  

                         p. Kultan Peter, Bc.Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková, p. Broš František, 

                         Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška  Marián, JUDr. Šamaj Jozef                         11                                                                                    

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:        JUDr. Mariak Miroslav                                                                                          1                                                                       

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý 

 

Futbalový klub Polom Raková 

- návrh OR: 11.500 eur 

- návrh poslanca p. Grečmala: 12.000 
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Hlasovanie o návrhu poslanca p. Grečmala – 12.000 eur: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Grečmal Stanislav, p.Beleščak  Jozef                                                               2 

Proti:                Bc.Urbaníková Viera,  Ing. Mareček Miroslav                                                     2                                                                                    

Zdrţali sa:        p. Kultan Peter,  JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna,         

                        Mgr. Mária Bzdilíková, p. Broš František, Ing. Šuška  Marián, JUDr. Šamaj Jozef 

                                                                                                                                                         8 

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh nebol prijatý 

 

- návrh OR: 11.500 eur 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Grečmal Stanislav, p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef,  

                         p. Kultan Peter, p. Broš František, JUDr. Mariak Miroslav,Ing. Šuška  Marián     8                                                                                    

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:        Bc.Urbaníková Viera, Mgr. Mária Bzdilíková,  Ing. Mareček Miroslav,     

                         JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                  4                                        

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý 

 

ERko-Raková 

- návrh OR: 900 eur 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) – návrh jednohlasne prijatý, za 12 poslancov. 

 

Klub malého futbalu Raková 

- návrh OR: 200 eur 

- návrh poslanca p. Strýčka: 250 eur (reprezentujú – I. liga, navrhuje dotáciu v tejto výške ako 

min. rok) 

- návrh poslanca JUDr. Šamaja- bez príspevku 

Hlasovanie o návrhu poslanca p. Strýčka – 250 eur: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                   JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav                                                        2 

Proti:                Bc.Urbaníková Viera,  Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef,  

                         p.Beleščak  Jozef                                                                                                   4                                                                                    

Zdrţali sa:        p. Kultan Peter,  p. Dolná Anna,   Mgr. Mária Bzdilíková, p. Broš František,  

                         Ing. Šuška  Marian, p. Grečmal Stanislav                                                              6                                                                                                                                

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh nebol prijatý 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca JUDr. Šamaja – 0 eur: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                   Bc.Urbaníková Viera,  JUDr. Šamaj Jozef                                                            2 

Proti:                Ing. Mareček Miroslav, p. Strýček Miroslav                                                        2 

Zdrţali sa:        p. Kultan Peter,  p. Dolná Anna,   Mgr. Mária Bzdilíková, p. Broš František,  

                         Ing. Šuška  Marian, p. Grečmal Stanislav, JUDr. Mariak Miroslav,   

                         p.Beleščak  Jozef                                                                                                    8                                                                                                                                                                                        

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh nebol prijatý 
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- návrh OR: 200 eur 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef, Mgr. Mária Bzdilíková, 

                         p. Kultan Peter, p. Broš František, JUDr. Mariak Miroslav,  

                         Ing. Mareček Miroslav                                                                                            8                                                                                    

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:        Bc.Urbaníková Viera                                                                                              1 

Nehlasovali  poslanci: JUDr. Šamaj Jozef, p. Grečmal Stanislav, Ing. Šuška  Marián                   3       

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý 

 

Slov. zväz  telesne postihnutých Raková 

- návrh OR: 300 eur 

- návrh poslanca p. Strýčka: 330 eur 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca p. Strýčka – 330 eur: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                   p. Strýček Miroslav, Ing. Šuška  Marian, p. Grečmal Stanislav,   p. Dolná Anna,    

                         p. Broš František                                                                                                    5                                       

Proti:                Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef                                                           2 

Zdrţali sa:        p. Kultan Peter,  Mgr. Mária Bzdilíková, JUDr. Mariak Miroslav,   

                         p.Beleščak  Jozef, Bc.Urbaníková Viera                                                                5                                                                                                                                                                                                                        

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh nebol prijatý 

 

- návrh OR: 300 eur 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) – návrh jednohlasne prijatý, za 12 poslancov. 

 

Jednota dôchodcov na Slovensku Raková 

- návrh OR: 300 eur 

- návrh poslanca p. Strýčka: 330 eur 

Hlasovanie o návrhu poslanca p. Strýčka – 330 eur: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                   p. Strýček Miroslav, p. Grečmal Stanislav,   p. Dolná Anna,   p. Broš František   4                                     

Proti:                                             -                                                                                                  0 

Zdrţali sa:        p. Kultan Peter,  Mgr. Mária Bzdilíková, JUDr. Mariak Miroslav,  

                         Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef, p.Beleščak  Jozef,  

                         Bc.Urbaníková Viera, Ing. Šuška  Marian,                                                             8                                                                                                                                                                      

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh nebol prijatý 

 

- návrh OR: 300 eur 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) – návrh jednohlasne prijatý, za 12 poslancov. 
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Slov. zväz záhradkárov Raková 

- návrh OR: 1.000 eur 

- návrh poslanca p. Grečmala: 1.200 eur , pripojil sa poslanec p. Broš  

zdôvodnenie.   50. výročie (13.8.2011), pripravuje  sa vydanie Buletinu (náklad na jeho 

vydanie bude  1000 eur) 

Hlasovanie o návrhu 1200 eur: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter,  

                          p. Broš František, JUDr. Mariak Miroslav, p. Grečmal Stanislav,  

                          Ing. Šuška  Marián, Ing. Mareček Miroslav                                                          9                                                                                    

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:        Bc.Urbaníková Viera, JUDr. Šamaj Jozef,  Mgr. Mária Bzdilíková                      3                                                                                                                

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý 

Turisticky klub Polom Raková    

- návrh OR: 500 eur 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter,  

                          p. Broš František, JUDr. Mariak Miroslav, p. Grečmal Stanislav,  

                          Ing. Šuška  Marián, Ing. Mareček Miroslav, Bc.Urbaníková Viera,           

                          Mgr. Mária Bzdilíková                                                                                         11                                                                                   

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:        JUDr. Šamaj Jozef,                                                                                                  1                                                                                                               

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý 

Turisticky klub Polom Raková   - Zveľaďovanie Areálu zdravia 

- návrh OR: 1.000 eur 

p. Broš, poslanec OZ – doplnil, ţe v minulom roku boli tieto poskytnuté FP pouţité na nákup 

materiálu a následne na zveľadenie majetku obce. Práca, ktorá sa vykonáva na zveľadení je 

naviac, FP slúţia len na nákup materiálu.  

p. Strýček, poslanec OZ – vystúpil s pripomienkou, aby sa ihrisko kosilo aspoň 1 x za mesiac cez 

OKVS, tým by sa zníţili náklady pre turistov, šetrenie FP aj v rámci rozpočtu obce. 

p. Broš, poslanec OZ – náklady na kosenie boli vyčíslené na 6200 Sk (205,80 eur). Turisti sa 

zúčastňujú aj na čistení brehu rieky Kysuca. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce -  doplnil informáciu, ţe dňa 15. apríla 200 sa dohodlo so 

starostami všetkých obcí, ţe sa bude iniciovať čistenie toku rieky Kysuca, do tejto akcie sa zapoja 

všetci, t.j. aj pracovníci obce, školy  a ďalšie organizácie.  

Hlasovanie – 1.000 eur: (neprítomní:  Bc. Bukovan Milan, JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter,  

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

                         JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška  Marián, Bc.Urbaníková Viera,           

                          Mgr. Mária Bzdilíková                                                                                         11                                                                                   

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:         -                                                                                                                              0                                                                                                               

Prítomných :                                                                                                    11 

Návrh bol prijatý 
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DHZ Raková 

- návrh OR: 1.500 eur 

 

Hlasovanie: (neprítomní:  Bc. Bukovan Milan, JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter,  

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

                         JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška  Marián, Bc.Urbaníková Viera,           

                          Mgr. Mária Bzdilíková                                                                                         11                                                                                   

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:         -                                                                                                                              0                                                                                                               

Prítomných :                                                                                                    11 

Návrh bol prijatý 

 

Hokejbalový klub Raková 

- návrh OR: 300 eur 

         -     návrh poslanca p. Strýčka: 400 eur  

 

Hlasovanie: (neprítomní:  Bc. Bukovan Milan, p. Grečmal Stanislav) 

 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter, Mgr. Mária Bzdilíková      

                          p. Broš František, Ing. Mareček Miroslav,  Ing. Šuška  Marián                            7          

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:         p. Dolná Anna,  JUDr. Šamaj Jozef,  Bc.Urbaníková Viera                                  3                                                                                                                                                                                                                                        

Nehlasoval:      JUDr. Mariak Miroslav                                                                                           1 

Prítomných :                                                                                                    11 

Návrh bol prijatý 

 

Divadelno-spevácky súbor Jána Palárika Majcichov 

- poţadovaná výška príspevku a návrh OR: 100 eur 

Hlasovanie: (neprítomní:  Bc. Bukovan Milan, Bc.Urbaníková Viera, p. Grečmal Stanislav) 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter,  

                          p. Broš František, Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Mária Bzdilíková    

                         JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška  Marián, JUDr. Mariak Miroslav                        10 

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:         -                                                                                                                              0                                                                                                               

Prítomných :                                                                                                    10 

Návrh bol prijatý 

 

Slovenský zväz chovateľov Raková 

- návrh OR: 300 eur 

- návrh poslanca JUDr. Mariaka: 500 eur 

- návrh poslanca p. Broša: 400 eur 

- návrh poslanca p. Strýčka: 330 eur (ako v r.2010) 
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Hlasovanie o návrhu poslanca JUDr. Mariaka – 500 eur: (neprítomní:  Bc. Bukovan Milan, 

Grečmal Stanislav) 

Za:                    JUDr. Mariak Miroslav,  p. Dolná Anna, Ing. Šuška  Marian                              3                                    

Proti:                 JUDr. Šamaj Jozef,  Mgr. Mária Bzdilíková, Bc.Urbaníková Viera, 

                          Ing. Mareček Miroslav                                                                                         4 

Zdrţali sa:        p. Kultan Peter,  p. Broš František, p. Strýček Miroslav, p.Beleščak  Jozef          4      

Prítomných :                                                                                                    11 

Návrh nebol prijatý 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Broša – 400 eur: (neprítomní:  Bc. Bukovan Milan, Grečmal 

Stanislav) 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef, JUDr. Šamaj Jozef, 

                         p. Kultan Peter, p. Broš František, JUDr. Mariak Miroslav, Ing. Šuška  Marián    8 

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:        Bc.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Mária Bzdilíková                3                                                                             

Prítomných :                                                                                                    11 

Návrh bol prijatý 

 

Slov. zväz včelárov  Čadca 

- návrh OR: 200 eur 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) – návrh jednohlasne prijatý, za 12 poslancov. 

 

 

CK Biking Raková 

- návrh OR: 500 eur 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter,  

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

                         Ing. Šuška  Marián, Bc.Urbaníková Viera,  JUDr. Mariak Miroslav         

                          Mgr. Mária Bzdilíková                                                                                         11                                                                                   

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:         JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                  1                                                                                 

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý 
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OZ schválilo dotácie z rozpočtu obce  pre rok 2011 nasledovne: 

 

                  Organizácia 

Výška dotácie na rok 2011 
v € 

  

  

Turistický klub Polom Raková 500  

Turistický klub Polom Raková-správca areálu 1.000  

CK Biking 500  

Slovenský zväz záhradkárov 1.200  

Slovenský zväz chovateľov 400  

Dávid Chabreček Raková 1311 ŠKTTP Slovan Patrónka 500  

Futbalový klub Polom Raková 11.500  

Dobrovoľný hasičský zbor 1.500  

Hokejbalový klub Raková 400  

Erko-Hnutie kresť. spoloč. Detí – tábor č. 1 
900  

  Erko-Hnutie kresť. spoloč. Detí – tábor č. 2 

Zväz telesne postihnutých Raková 300  

Jednota dôchodcov na Slovensku Raková 300  

Divadelno-spevácky súbor JP v Majcichove 100  

Klub Kysuckého maratónu Čadca 200  

Klub malého futbalu Raková 200  

Slov. zväz včelárov 200  

SPOLU: 19.700  

 

 

13.VZN o vypracovaní povodňových plánov záchranných prác obce, právnických 

a fyzických osôb – podnikateľov na území obce Raková 

    K bodu informoval starosta obce, Bc. Heglas Anton. V písomnej podobe bol zaslaný pôvodný 

(musí sa zrušiť) a predkladá sa  zároveň nový povodňový plán (schválený). Na zasadanie sa 

predkladá návrh VZN o vypracovaní  povodňových plánov záchranných prác obce,  právnických 

a fyzických osôb - podnikateľov na území Obce Raková. Navrhovaná zmena je z dôvodu zmeny 

zákona o povodniach, o spracovávaní a schvaľovaní povodňového plánu záchranných prác 

zákonom NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhláškou M ŢP  SR č. 261/2010 

Z.z. o obsahu povodňových plánov a postupe ich schvaľovaní. 
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Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o vypracovaní  

povodňových plánov záchranných prác obce,  právnických a fyzických osôb - podnikateľov na 

území Obce Raková  

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) – návrh jednohlasne prijatý, za 12 poslancov. 

 

14.Plán rokovania obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2011 

     K bodu oboznámil zástupca starostu, Ing. Mareček Miroslav. Plán rokovania obecnej rady 

a obecného zastupiteľstva na rok 2011 je prílohou zápisnice.  

Odsúhlasené zmeny: 
- júnové zasadanie: dátum sa posúva na 30. júna 2011  

- zlúčenie niektorých bodov ako: 

                                Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie 

                                Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

                                Správa o činnosti komisii, správa o kontrolnej činnosti HK 

- doplnenie OZ september: Analýza stavu VZN a vnútorných predpisov obce 

JUDr. Mariak, posl. OZ – poţiadavky na doručenie materiálov 10 dní vopred, v prípade váţnych 

veci sú k dispozícii tel. kontakty, aby boli oboznámení vopred, aby vedeli zaujať stanovisko. 

  

Návrh uznesenia: 

OZ schvaľuje Plán rokovania Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva v Rakovej na rok 2011 

Hlasovanie: (neprítomní:  Bc. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav) – návrh jednohlasne prijatý, 

za 11 poslancov. 

 

15.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
      Správu predloţil p. Kulla František, hlavný kontrolór obce obecnému zastupiteľstvu v súlade 

s ustanovením § 18 f/ ods. 1 písmeno e/ zákona NR SR č 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení zmien a doplnkov o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010. 

Správa je prílohou zápisnice. 

Pripomienky:  

JUDr. Šamaj, poslanec OZ -  nesúlad v rámci výpočtu priem. mzdy  u OKVS, poţiadal 

o vysvetlenie. 

p. Kulla, hlavný kontrolór obce – predloţil tabuľkovú časť ako podklad pri spracovaní správy. 

     Zo strany prítomných poslancov bola poţiadavka vyhodnotiť na jednotlivca – funkciu 

v súvislosti mzdového zatriedenia (klasifikácia, odmeňovanie) tak ako v minulosti bola 

predkladaná správa v tabuľkovej forme u zamestnancov. 

Návrh  na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter,  

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

                         Ing. Šuška  Marián, Bc.Urbaníková Viera,  JUDr. Mariak Miroslav         

                          Mgr. Mária Bzdilíková                                                                                         11                                                                                   

Proti:                 -                                                                                                                              0                                                          

Zdrţali sa:         JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                  1                                                                                 

Prítomných :                                                                                                    12 

Návrh bol prijatý 
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16.Rôzne 

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

► Informácia o zmene platu starostu obce a hlavného kontrolóra obce v roku 2011  

OZ berie na vedomie : 

     - Zmenu platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2011 v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 

Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších zmien a doplnkov a na základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej 

nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2010 a informácie o počte obyvateľov v 

obci Raková podľa predbeţných údajov  k 31.12.2010. 

      - Zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 1.1.2011 v zmysle zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe oznámenia 

ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 

2010 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa predbeţných údajov k 31.12.2010. 

 

►Ţiadosť  - Heglasová Helena Raková 393 o odkúpenie, prípadne prenájom pozemku parc. KN-

C 10276/2 o výmere 91 m
2 

a KN-C 10291/23 o výmere 31 m
2  

a 

Ţiadosť  - Mária Heglasová, Raková 643 o odkúpenie, prípadne prenájom pozemku parc. KN-C 

10276/1 o výmere 418 m
2 

. 
 

- Pozemok je bez LV, zapíše sa na LV obce  po zapísaní GP. Ţiadateľka  vypracovala GP 

na vlastné náklady. 

Stanovisko OR – 16.3.2011 

OR doporučuje odpredaj pozemku verejnou vyhláškou v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obci. Forma predaja: priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej 

hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku   

 

JUDr. Mariak, poslanec OZ – navrhuje, aby sa ţiadosťami zaoberala komisia výstavby. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce – spôsob predaja:  1/ draţba 

       2/ ponukové konanie 

                                                                                                   3/ priamy predaj na základe znaleckého posudku 

Návrh na uznesenie  

OZ schvaľuje predaj pozemku priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej 

hodnoty majetku podľa vyhlášky 492/2004 Z.z. 

     -   Heglasová Helena Raková 393, pozemok parc. KN-C 10276/2 o výmere 91 m
2 

a KN-C 

10291/23 o výmere 31 m
2  

- Mária Heglasová, Raková 643, pozemok  parc. KN-C 10276/1 o výmere 418 m
2 

. 
 

 v termíne do zasadania OZ v mesiaci jún. 

 

Doplnil, ţe po schválení spôsobu predaja, musí sa zverejniť ponuka predaja pozemku na 15 dní, 

následne na to sa môţe pozemok uznesením OZ odpredať. 
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Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) 

Za:                    p.Beleščak  Jozef, p. Kultan Peter, Ing. Mareček Miroslav,  p. Grečmal Stanislav  

                          Mgr. Mária Bzdilíková, Bc.Urbaníková Viera,                                                      6 

Proti:               -                                                                                                                                 0 

Zdrţali sa:        p. Strýček Miroslav, p. Dolná Anna, JUDr. Šamaj Jozef, p. Broš František,  

                         Ing. Šuška  Marián, JUDr. Mariak                                                                          6 

Prítomných :                                                                                                     12 

Návrh nebol prijatý 

 

Pozn.: nezávisle na tomto ţiadosti prerokuje komisia výstavby.  Komisia po posúdení predloţí 

stanovisko, čí je moţný predaj predmetného pozemku, OZ následne musí schváliť formu predaja. 

 

►   Odpredaj pozemkov  v miestnej časti Fojstvo – pod cintorínom. Forma predaja: priamym 

predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa vyhlášky 

492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku   

 

Bc. Heglas Anton, starosta obce -   návrh stiahol z dôvodu, ţe cez pozemok vedie podzemný  

kábel a ak by sa pristúpilo k odpredaju pozemku, musel by sa preloţiť.  
 

 

► Ţiadosť  - K-store, s.r.o. Raková 779 o prenájom časti obecného pozemku KN-C 8882. 

Ţiadateľ má záujem pozemok vyčistiť, spevniť a vyuţívať ako parkovacie miesta pre zákazníkov 

stavebnín, iné vyuţitie nie je moţné, pozemok sa nachádza v ochrannom pásme rieky Kysuca 

a vedie cez neho diaľkový optický telekomunikačný kábel. 

Stanovisko OR – 16.3.2011 OR doporučuje prenájom  časti obecného pozemku  KN-C 8882  

K-store, s.r.o. Raková č. 779 za účelom vyuţitia  parkovacích miest pre zákazníkov stavebnín.   

 

     Na základe diskusie bola stanovená cena za m
2  

1 € ročne, pozemok bude sprístupnený aj iným 

osobám v prípade potreby (vyjadrenie ţiadateľa) a prenajíma sa na dobu neurčitú.  

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje prenájom časti pozemku KN-8882/1 o výmere 298m
2
 za cenu 1 € ročne/ m

2
 firme 

K-store, s.r.o. Raková č. 779 na dobu neurčitú. 

 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) – návrh jednohlasne prijatý, za 12 poslancov.
 

 

►   Krkošková Anna, Raková 1039 a spol. adresovaná na OZ vo veci sťaţnosti o vyriešenie 

hraníc pozemkov  

Bc. Heglas Anton, starosta obce -   doplnil, ţe na základe vytýčenia hraníc geodetom, hranice 

boli správne vytýčené a sťaţovateľka bola uzrozumená, ţe sa môţe domáhať práv podaním 

ţaloby na súde.  

JUDr. Mariak, poslanec OZ – OZ môţe riešiť iba postu, vyzvať sťaţovateľku čoho sa domáha. 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – vo veci sťaţnosti zo dňa 10.1.2011 mal konať hlavný kontrolór 

ihneď ako prišiel podnet. 
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    OZ ukladá hlavnému kontrolórovi obce prešetriť list evidovaný pod č. 32/2011 - Krkošková 

Anna, Raková 1039 a spol. a následne informovať OZ na zasadaní v mesiaci jún. 

 

► Ţiadosť ZŠ Raková č. 950 o poskytnutie fin. prostriedkov na opravu priestorov pre výtvarnú 

a keramickú dielňu. 

Stanovisko OR – 16.3.2011 OR doporučuje úpravu objektu pri ZŠ Ústredie č. 950 za účelom 

vyuţitia krúţkovej činnosti a umiestnenia piecky na výrobu keramiky v celkovej výške  nákladov 

10.983€ nasledovne: 

- v roku 2011 upraviť interiér, ktorého náklady predstavujú čiastku  5685 €  

- v roku 2012 realizovať opravu exteriéru vo výške 5298 € 

- Zdruţenie  rodičov prispeje na opravu priestorov čiastku 1700 eur.  

JUDr. Mariak, poslanec OZ – jedná sa o vysokú čiastku, nemalo by sa financovať len z obecného 

rozpočtu, hľadať iné moţnosti. 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – navrhuje práce riešiť cez OKVS, následne osloviť riaditeľa ZŠ, aby 

hľadal finančné rezervy na opravu priestorov určených na keramickú dielňu.  

p. Strýček, poslanec OZ – súhlasí s návrhom poslanca JUDr. Šamaja, finančné prostriedky 

investovať na úpravu dráhy pri ihrisku. 

p. Broš, poslanec OZ – bola zakúpená pec na výrobu keramiky, ktorú majú aj deti v Starej Vsi 

nad Ondřejnici a z poznatkov vie, ţe je záujem o tento krúţok. Taktieţ nesúhlasí s poskytnutím 

FP z rozpočtu, jedná sa o vysokú čiastku a je potrebné hľadať iné moţnosti. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce -  na začiatku postačuje úprava interiéru, ktorá by sa dala riešiť 

zamestnancami OKVS.  

 

      Na základe diskusie OZ schválilo rekonštrukciu priestorov pre výtvarnú a keramickú dielňu 

s tým, ţe  materiálové náklady bude znášať z vlastného rozpočtu základná škola a realizáciu  prác  

zabezpečí OKVS Raková. 

Hlasovanie: (neprítomný:  Bc. Bukovan Milan) – návrh jednohlasne prijatý, za 12 poslancov.
 

 

► Informácia v súvislosti starého vozidla Kuka – vozu  na odvoz TKO – riešiť aj v rámci 

inventarizácie aj jeho vyradenie z majetku, zo strany prítomných bol návrh vyuţiť moţnosť 

ponuky na odpredaj.   

► p. Dolná, posl. OZ – naniesla poţiadavku občanov z miestnej časti U Kuči, realizovať lávku 

cez potok (Raková – Staškov), ktorá vţdy bola v tejto časti. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce - pokiaľ budú vlastníci pozemkov súhlasiť,  lávka bude 

realizovaná, je potrebné zabezpečiť zemné práce. Reagoval zároveň na pripomienku poslanca 

Strýčka v súvislosti s reklamáciou ihriska, bude sa reklamovať a musia sa reklamovať aj cesty.  

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – uviedol, ţe sa pripravuje plán Hlavných úloh obce na rok 2011, 

neboli realizované niektoré úseky, navrhol zahrnúť do HÚ cestu na ihrisko a asfaltovanie 

komunikácie v miestnej časti Fojstvo. Projekčne pripraviť ďalšie úseky v rámci pokračovania 

námestia Jána Palárika, tak aby sa mohli ţiadať FP.  Ďalej doporučil cez OKVS vyspraviť 

v jarných mesiacoch výtlky na MK, nejedná sa o nákladnú záleţitosť a je to otázka jedného dňa.  

V závere kvitoval zverejnenie zmlúv v zmysle zákona, poloţil otázku, či je to aj pre občana 

zrozumiteľné. 

Bc. Heglas Anton, starosta obce – čo sa týka zverejnenia, k zmene dôjde akonáhle bude 

zverejnenie uznesenie vlády – zverejňovanie od čiastky 1000 eur, bude to prehľadnejšie.  
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JUDr. Mariak, poslanec OZ – zaviazať riaditeľov škôl – deti sa zdrţujú za Nákupným 

strediskom, urobiť si prehľad a zamedziť tomuto stavu. Je potrebné jednať so Ţeleznicou SR, aby 

sa konalo vo veci znehodnotenej stavby, predchádzať tomu, aby sa niečo nestalo. 

Ing. Šuška, poslanec OZ – obrátil sa na hlavného kontrolóra s poţiadavkou o prešetrenie 

v súvislosti s podanou petíciou občanov od Sihelníka v mesiaci september, či bola v súlade so 

zákonom. Ďalej ocenil vyčistenie chodníkov pre peších, čím sa zabezpečila menšia prášnosť.  

 

     V závere bol dohodnutý termín pracovného stretnutia v súvislosti  reštrukturalizácie 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková, termín sa určuje na deň 13. apríla 

2011 o 16:30 hod. v KD Raková. Následne sa bude konať mimoriadne zasadanie OZ dňa 14. 

apríla 2011 o 17:00 hod. 

 

17. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

     p. Dolná Anna, preds. NK spracovala  prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

 

O prijatí jednotlivých uznesení poslanci hlasovali samostatne. 

                          Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie číslo: 

3/2011 
                                 uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

 

18. Z á v e r       

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

ukončil o 20:25 hod.   

 

*** 
 

Zapísala: Chovancová Mária 

 

 

 

 

 

                                                        Bc. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

p. Strýček Miroslav                                                                p. Kultan Peter 

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 31.3.2011, uznesenia č. 3.1. – 3.21./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 
 

3.1. Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 30.3.2011 

3.2. Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva  

3.3. Správu o postupe prác na stavbách v obci Raková  

3.4. Správu o poskytovaní sociálnych sluţieb v obci 

3.5. Správu o stave škôl a školských zariadení v Obci Raková 

3.6. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2010 

3.7. Zmenu platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2011 v zmysle zákona NR SR č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe oznámenia ŠÚ SR o výške 

priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2010 a 

informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa predbeţných údajov  k 

31.12.2010. 

3.8. Zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 1.1.2011 v zmysle zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na 

základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

zamestnanca hospodárstva SR v roku 2010 a informácie o počte obyvateľov v obci 

Raková podľa predbeţných údajov k 31.12.2010. 

B / S C H V A Ľ U J E 

 

3.9. Člena obecnej rady pána Františka Broša,  poslanca OZ v Rakovej dňom 1.4.2011.      

3.10.Splatenie Prvého municipálneho úveru č. 31/001/01, ktorého zostatok je 

        131.498,58 €,  prostredníctvom navýšenia úveru Dexia Komunál Komfort úver  

        č. 31/006/08 

3.11. Plán rokovania Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva v Rakovej 

3.12.Úpravu všeobecne záväzného  nariadenia Obce Raková o výške príspevku zákonného 

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

Obce Raková č. 2/2010 
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3.13.Odpisový plán Obce Raková s platnosťou od 1.1.2011 nasledovne: 

 

Odpisová skupina Doba odpisovania Ročný odpis 

1 4 1/4  

2 6  1 /6  

3 12  1/12 

4 20 1/20 

5 *  15  1/15 

 

      * nadobudnutý majetok  z Európskych fondov 

 

3.14.      Dotácie z rozpočtu obce  pre rok 2011 nasledovne: 

 

                  Organizácia 

Výška dotácie na rok 2011 
v € 

  

  

Turistický klub Polom Raková 500  

Turistický klub Polom Raková-správca areálu 1.000  

CK Biking 500  

Slovenský zväz záhradkárov 1.200  

Slovenský zväz chovateľov 400  

Dávid Chabreček Raková 1311 ŠKTTP Slovan Patrónka 500  

Futbalový klub Polom Raková 11.500  

Dobrovoľný hasičský zbor 1.500  

Hokejbalový klub Raková 400  

Erko-Hnutie kresť. spoloč. Detí – tábor č. 1 
900  

  Erko-Hnutie kresť. spoloč. Detí – tábor č. 2 

Zväz telesne postihnutých Raková 300  

Jednota dôchodcov na Slovensku Raková 300  

Divadelno-spevácky súbor JP v Majcichove 100  

Klub Kysuckého maratónu Čadca 200  

Klub malého futbalu Raková 200  

Slov. zväz včelárov 200  

SPOLU: 19.700  

2   

 



 

3.15.Rekonštrukciu priestorov pre výtvarnú a keramickú dielňu pri ZŠ Raková 950 s tým, 

ţe  materiálové náklady bude znášať z vlastného rozpočtu základná škola a realizáciu  

prác  zabezpečí OKVS Raková. 

3.16.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o vypracovaní povodňových plánov 

záchranných prác obce, právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území Obce 

Raková 

3.17.  Prenájom časti pozemku  KN-8882/1 o výmere 298m
2
 za cenu 1 €/ m

2
 ročne firme 

K-store, s.r.o. Raková č. 779 na dobu neurčitú. 

3.18.Spolufinancovanie ţiadosti o pridelenie účelových finančných prostriedkov na 

riešenie havarijnej situácie – dostavbu  Telocvične pri ZŠ 950 vo výške maximálne  

50 % z rozpočtu stavby.    

3.19.Členov a tajomníkov komisii pri OZ v zloţení od 4.4.2011:   

                   Komisia finančná, rozpočtu a správy majetku: 

         Ing. Golis Martin, Raková č. 1247 

                    Ing. Marian Šuška, Raková č. 899 

                     Tajomník: Mgr. Jakubiková Martina 

     Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

                    Mgr. Jakubík Roman, Raková č.1616 

                    Heglas Ladislav, Raková č. 512 

        Kubaška Alojz, Raková č. 681 

                   Tajomník:  Chovancová Mária 

                    Komisia školstva, kultúry a športu: 

                   Dolná Anna, Raková č. 665 

                  Golis Jozef, Raková 1247 

        Šuška Marian, Raková č. 1460   

                   Čišecký Pavol, Raková č. 194 

                  Tajomník : Mgr. Čičová Jana 

                  Komisia sociálno-zdravotná: 

                  Hlušková  Anna, Raková č. 1182 

                  Mgr. Gaciková Terézia, Raková č. 974 

                  Tlelková Elena, Raková č. 1099 

                  JUDr. Mariak Miroslav, Raková č. 234  

                  Tajomník: Olešňaníková Daniela 

  

C / N E S C H V A Ľ U J E 

3.20.Predaj pozemku priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty 

majetku stanovenej podľa vyhlášky 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 

majetku : 
- Heglasová Helena Raková 393, pozemok parc. KN-C 10276/2 o výmere 91 m

2 
a 

KN-C 10291/23 o výmere 31 m
2  

                  -    Mária Heglasová, Raková 643, pozemok  parc. KN-C 10276/1 o výmere 418 m
2 

. 
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D/  U K L A D Á 

3.21.Hlavnému kontrolórovi obce prešetriť list evidovaný pod č. 32/2011 - Krkošková 

Anna, Raková 1039 a spol. a následne informovať OZ na zasadaní v mesiaci jún 

 

 

 

         
*** 

 
                   

 

                  Bc. Anton Heglas 

                                                                                              starosta obce: 

 

 

 

 

p. Strýček Miroslav                                                              p. Kultan Peter 

I. overovateľ:                                                                        II. overovateľ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkon uznesenia č. 3.19/2011 zo dňa 31.3.2011 – pozastavený 

 

 

 

V Rakovej, dňa ...................... 

Bc. Anton Heglas, starosta obce:                          ......................................... 
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Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  31.3.2011 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 31.3.2011 

3. Návrh poslanca JUDr. Mariaka  Miroslava – doplnenie bodu programu rokovania OZ 

- návrh  uznesenia člena obecnej rady 

4. Správa o stave školských zariadení v obci 

- Úprava VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadení 

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

6. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

7. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

8. Úverová politika obce na rok 2011 

9. Správa o poskytovaní sociálnych sluţieb v obci 

- Návrh úpravy VZN o spôsobe určenia  úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za 

opatrovateľskú sluţbu /návrh úpravy VZN nebol prijatý/ 

10. Správa o stave majetku obce – zoznam nájomných zmlúv 

11. Správa o poskytovaní dotácii obce a prerokovanie ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2011 

12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o vypracovaní povodňových plánov 

         záchranných prác obce,  právnických a fyzických osôb - podnikateľov na území  

        Obce Raková  

13. Plán rokovania obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2011 

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

15. Materiál do rôzneho 

16. Pracovný materiál návrhovej komisie – prijaté uznesenia 

 


