
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo:10/2012                                                                                                                      V Rakovej, dňa 29.3.2012 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.3.2012   v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu  v Rakovej 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                 Jozef Beleščák 

     František Broš 

Bc. Milan Bukovan 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

Miroslav Strýček 

JUDr. Jozef Šamaj 

Ing. Marián Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková 

 

Ospravedlnení poslanci:                                 JUDr. Miroslav Mariak 

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v stanovenej lehote a že všetci poslanci  Obecného 

zastupiteľstva  boli  písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, že 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. Beleščák Jozef                                          2.  Bc. Bukovan Milan 

 

P R O G R A M:  

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

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Správa o činnosti obecnej rady a obce Raková za uplynulé obdobie a o plnení uznesení  

      obecného zastupiteľstva 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

5. Informácia o stave pripravenosti 45. ročníka Palárikovej Rakovej 

6. Správa o hospodárení CVČ 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na RN v školách 

a škol. zariad. Obce Raková 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o udržiavaní verejného poriadku  

9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o používaní zábavnej pyrotechniky 

10. Správa o stave majetku Obce Raková v zmysle inventarizácie prevedenej  k 31.12.2011 

11.  VZN o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce Raková – vypustený z rokovania 

12. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

13. Hlavné úlohy obce Raková 

14.  Rôzné 

15. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

16. Záver 

 



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

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

otvoril a viedol na základe poverenia Bc. Antona Heglasa starostu obce,  Ing. Miroslav Mareček, 

zástupca starostu. 

Poverená zapisovaním: Chovancová Mária, prac.OcÚ 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  p. Beleščák Jozef, poslanec OZ 

    2/  Bc. Bukovan Milan, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:            1/   Ing. Šuška Marián, predseda NK 

       2/   p. Broš František, člen NK          

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

                                                       2/ Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,                                   11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Schválenie programu zasadania: 

Pripomienky – návrhy: 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

1/ návrh na vypustenie bodu č.11- prerokovanie VZN o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.2 

územného plánu obce Raková  z dôvodu chýbajúcich vyjadrení. 

 

Program schválený s vypustením bodu č. 11. 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,                                   11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

Pred rokovaním bol daný priestor prítomným, ktorí sa zúčastnili rokovania so svojimi 

požiadavkami, podľa pripojenej prezenčnej listine v počte 10. 
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Nájomca obchodnej jednotky Šapitó – vyjadril sa, že 31.3.2012  majú výpoveď nájomnej 

zmluvy, z ich strany je naďalej záujem prevádzkovať Šapitó, nakoľko investovali do týchto 

priestorov. Predložil petíciu občanov  z tejto lokality, 165 podpisov, kt. vyjadrili spokojnosť 

s prevádzkou Šapito.  Zásobujú taktiež školský bufet v ZŠ Ústredie. 

Pozn.: Petícia bola k dispozícii k nahliadnutiu, nájomca  ju neponechal do materiálov.  

Alžbeta Kajánková, záujemkyňa o prenájom priestorov Šapitó – uviedla, že pracuje ako 

zamestnanec u doterajšieho nájomcu a má záujem o prenájom priestorov. Chce prevádzkovať 

potraviny a je ochotná investovať na základe dohody s prenajímateľom do týchto priestorov.  

Taktiež v prípade záujmu zo strany zložiek, vedela by sa o prípadné priestory podeliť. 

 

 Po vypočutí záujemcov o prenájom priestorov bol všeobecný súhlas  zo strany prítomných,  že sa 

k tejto problematike vrátia o 14:00 hod. 

(Pozn. rokovaciu miestnosť opustilo 7 osôb). 

 

p. Kurková,  - požiadala o slovo v súvislosti s návrhom dvoch tried  MŠ U Gala. Týmto sa 

zaoberala aj rada školy č. 950, podotkla, že informáciu podá poslanec p. Strýček.  Vyjadrila 

nesúhlas, aby deti základnej školy, odišli zo školy U Gala. V r.2011 sa hovorilo, že postupne sa 

bude stav tried znižovať a do budúcna sa vyučovanie sústredí v Ústredí.. Vyjadrila sa aj v mene 

rodičov detí, že je veľmi dôležité  dofinancovať telocvičňu.  

Mgr. Bzdilíková, učiteľka ZŠ  - chápe, že je potrebné prijať určité ekonomické opatrenia. Viac 

detí v triede sa odrazí na kvalite a v súčasnosti sa rodí viac detí s poruchami. Obrátila sa na 

prítomných, aby sa nešlo do týchto krajnosti , vie že situácia je zlá, zasiahlo to aj vzdelávanie 

a k tejto problematike prijať rozumný, racionálny, ale aj ľudský prístup. 

Bc. Makuchová Adriana, riaditeľka MŠ – predložila žiadosť o poskytnutie priestorov ZŠ U Gala 

– rozšírenia MŠ Fojstvo  o nové triedy z dôvodu veľkého počtu neprijatých detí. Sú to detí 

z Rakovej.   Žiada o zváženie vytvorenia tried U Gala aj z dôvodu prísunu FP z originálnych 

kompetencií, vytvorenia nových pracovných miest, dobrého mena obce i zriadenie špeciálnej 

triedy pri MŠ pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Doložila výpočet 

nákladov na rekonštrukciu priestorov. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – v súvislosti s problematikou MŠ zhrnul,  že 

momentálne je rozpočet nadhodnotený, 30 tis.€ - o to menej máme zo štátu. Z tohto dôvodu 

starosta vyzval riaditeľa školy č. 950, aby hľadali spoločné riešenia. Následne na to riaditeľka 

MŠ oznámila, že je vyšší záujem detí do materskej školy ako môžeme prijať, nakoľko nie sú 

priestory.  Návrh na rozšírenie priestorov  U Gala, týmto sa zaoberala aj obecná rada. 

Momentálne o tento objekt nie je záujem z hľadiska prenájmu, nie je ani vhodná doba na jeho 

odpredanie. Ide o starý objekt, ktorý si vyžaduje ďalšie opravy. Riaditeľka MŠ  by vedela 

z usporených FP z orig. kompetencii prefinancovať prostriedky v spojení s rekonštrukciou školy. 

Nakoľko je potrebné záujemcom o detí vydať rozhodnutie do konca apríla, je potrebné rozhodnúť 

na OZ ako sa toto bude riešiť. Budúci školský rok U Gala by mala byť 1 tr. základnej školy.  Čo 

sa týka rozpočtu školy, týmto sa bude OZ zaoberať na júnovom zasadaní, riaditeľ školy predloží 

úsporné opatrenia školy. 

p. Broš Františkek, posl. OZ – doplnil informáciu, že  FP na  telocvičňu vo výške 150 tis.€ sú na 

účte, je uznesenie na spolufinancovanie obce 50 %, ktoré je potrebné riešiť a hľadať možnosti. 
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p. Kurková –  na rade školy bol návrh niektoré práce spojené s dostavbou telocvične riešiť 

svojpomocne, tu by sa mohli šetriť FP a nie cestou drahých firiem. Telocvičňa nie je potrebná len 

pre ľudí, občanov ale najmä pre deti, čo môže potvrdiť aj detská lekárka. 

Ing. Šuška Marián, posl. OZ –  je to ťažké, nakoľko obec musí nájsť FP na spolufinancovanie 

telocvične, momentálne vloženie  FP do objektu U Gala je zhodnejšie ako dostavba telocvične. 

Občania opustili rokovaciu miestnosť o 9:45 h. 

 

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

obecného zastupiteľstva  

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

OZ berie na vedomie Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie 

a o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,                                   11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

4.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

     Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011 predložil hlavný kontrolór obce p. Kulla. Následne 

v zmysle plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011 vykonal kontrolu plnenia 

prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ SR. Predložené správy sú doložené 

v prílohe zápisnice. 

OZ berie na vedomie: 

1/ Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 

2/ Správu o kontrole plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ SR 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,                                   11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

5. Informácia o stave pripravenosti 45. ročníka Palárikovej Rakovej 

    Informáciu k tomuto bodu predložil Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu v ústnej podobe.  

27. apríla 2012 – v piatok – Palárikov deň: 

- otvorenie námestia, 20. výročie založenia CZŠ Jána Palárika. 

- 10.30 h, slávnostná sv. omša v Kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej, celebruje Žilinský 

diecézny biskup Mons. Tomáš Galis 

- 11.00 h, Kultúrny dom R. Jašíka Turzovka uvedie Ochotnícke divadlo z Palárikova divadelnú 

hru JP Inkognito. 

- 11.30 h,Otvorenie Námestia Jána Palárika a odhalenie sochy Jána Palárika 
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- 14.00 h, Kultúrny program na Námestí Jána Palárika 

- 16.00  h, Slávnostný sprievod obcou a pietny akt pri Pamätnej tabuli a Pamätníku Jána Palárika 

- 17.00 h, Kultúrny dom Jána Palárika v Rakovej - Divadlo Jána Palárika Trnava vystúpi s hrou 

Jána Chalupku „Stará láska nehrdzavie“ 

Po predstavení: Slávnostné vyhlásenie výsledkov 45. Palárikovej Rakovej 

- 19.00 Recepcia 

Z Palárikových obcí sú pozvaní zástupcovia, zároveň požiadal  poslancov OZ o účasť a pomoc na 

tejto veľkolepej akcii.  

Pripravujú sa letáky, ďakovný list pre tých, ktorí prispeli na sochu Jána Palárika, plakety pre 

významných hostí.   

Súčasťou budú výstavy: 1/ p. Lašut Filip: 45 rokov  Palárikovej Rakovej 

                                        2/  Kysucká knižnica a obec: panely   o živote a diele Jána Palárika 

              3/ Ja a Divadlo: výstava detských výtvarných prác zo škôl 

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia Pamätnej izby Jána Palárika v KD Raková. 

 

OZ berie na vedomie Informáciu o príprave 45. ročníka Palárikovej Rakovej. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,                                   11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

6. Správa o hospodárení CVČ 

    RNDr. Brisudová Edita, riaditeľka cvč informovala k správe o výsledkoch a podmienkach 

výchovno – vzdelávacej činnosti Centra voľného času, Raková 140 za šk. rok 2010/2011. Správa 

je prílohou zápisnice.                                                                                                                                                                  

 

OZ berie na vedomie Správu o hospodárení CVČ. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,                                   11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 
 

7. Úprava všeobecne záväzného  nariadenia Obce Raková o výške príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa na RN v školách a škol. zariad. Obce Raková 

RNDr. Brisudová Edita, sšú  informovala k úprave VZN, v návrh sú vyznačené  príslušné úpravy. 

V Diskusii reagovala na dotaz , s kt. vystúpil poslanec Šuška, v súvislosti s úhradou nákladov 

v ŠJ od rodičov detí, ozrejmila, že do roku 2008, kým  neplatil školský zákon č. 245/2008 

prispieval rodič na nákup potravín aj na režijné  náklady, potom bolo dané, že režijné náklady 

budú od štátu formou orig. Kompetencii od r.2008 do konca r.2011. 
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Koeficient orig. kompetencii bol znížený a  vzhľadom na to že nie sú FP zákon umožňuje 

prijatím VZN prispievať na režijné náklady. Ide o nepatrnú čiastku, ktorá bola prerokovaná 

a daná do tohto návrhu úpravy VZN. 

Návrh na uznesenie:  

OZ schvaľuje Úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o výške príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na režijné náklady v školách a školských  zariadeniach Obce Raková 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Bukovan Milan,                                               10                                         

Proti:         Ing. Šuška Marian                                                                1 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

Rokovanie OZ prerušené prestávkou: 11:15 – 11:30 h. 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o udržiavaní verejného poriadku  

       Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu informoval k VZN, týmto nariadením sa 

zabezpečuje verejný poriadok na území obce. Návrh VZN bol zverejnený, písomné pripomienky 

k návrhu VZN neboli vznesené. 

Diskusia:  

p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – vyjadril sa , že predmetné VZN by bolo potrebné 

dopracovať, navrhol odložiť ho. Malo by riešiť používanie alkoholických nápojov, parkovanie na 

chodníkoch, bráni sa pri zimnej údržbe, vypaľovanie trávy, znečisťovanie verejných 

priestranstiev, VZN špecifikovať  podrobnejšie. 

Ing. Mareček Miroslav, zást. starostu – toto VZN je vo všeobecnej rovine, vypaľovanie – toto 

riešia hasiči, zhromažďovanie podlieha určitému procesu. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – prijať zásady ako vykonávať zimnú údržbu, chyba mu – vo 

vzťahu k susedským veci, chrániť občana, roky sa ťahá susedský spor U Zemana. Obec by mala 

v tomto konať, aby došlo k náprave a nepohoršovalo to ostatných  ľudí. 

Ing. Mareček Miroslav, zást. starostu – susedský spor U Zemana sa roky ťahá, rieši to súd, bolo 

vykonané šetrenie na mieste avšak zákon neumožňuje niektoré úkony vykonať. Výrok súdu sa 

neplní.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – zo strany obce osloviť súd, riešiť cestou exekúcie. VZN je 

potrebné prepracovať, neprijímať na dnešnom zasadaní. 

Ing. Mareček Miroslav, zást. starostu – v súčasnosti prebiehajú ďalšie konania, venuje sa tejto 

problematike. VZN bolo zverejnené na pripomienkovanie 15 dní pred OZ, neboli doručené 

pripomienky. 

Diskusia ukončená. 

 

OZ hlasovalo najskôr hlasovalo o návrhu poslanca Strýčka, odložiť a prepracovať návrh VZN, 

zaoberať sa ním na nasledujúcom OZ. 
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Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

Za:               p. Beleščák Jozef, p. Strýček Miroslav, p. Dolná  Anna, JUDr. Šamaj Jozef              4 

Proti:         p. Kultan Peter, Ing. Šuška Marian, Mgr. Bzdilíková Mária, Bc. Bukovan Milan,            

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

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Raková 

o udržiavaní verejného poriadku na území obce Raková 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

Za:          p. Kultan Peter, Ing. Šuška Marian, Mgr. Bzdilíková Mária, Bc. Bukovan Milan,            

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

Proti:   p. Beleščák Jozef, p. Strýček Miroslav, p. Dolná  Anna, JUDr. Šamaj Jozef                   4 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o používaní zábavnej pyrotechniky 

       Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu informoval k návrhu VZN o používaní zábavnej 

pyrotechniky na území obce. Tento zákon sa opiera  o zákon o banskej činnosti, výbušninách 

a o štátnej banskej správe. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – využívať štátnu políciu 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – zodpovednosť za školopovinné deti 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – v prípade neplnoletých zodpovednosť preberá 

zákonný zástupca. 

Diskusia ukončená: 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    Bc. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian                                                         10                                         

Proti:                      -                                                                                                                       0 

Zdržal sa:     JUDr. Šamaj Jozef                                                                          1 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

10. Správa o stave majetku Obce Raková v zmysle inventarizácie prevedenej  k 31.12.2011 

K bodu informovala Mgr. Urbaníková Viera, predseda ÚIK. Na podnet p. Dolnej, p. Strýčka  

prebehla kontrola v CVČ, OcÚ, ZŠ, MŠ za účasti prizvaného hlavného kontrolóra, p. Kullu. 

Všetok majetok bol v súlade s tým, ako to predložili čiastkové inventarizačné komisie, neboli 

rozdiely. Majetok knižnica, komisia doporučuje popresúvať majetok tak ako má byť.  

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – doplnil, že sú k dispozícii invent. súpisy, návrhy na 

vyradenie. Ak vzniká podozrenie, do budúcna požiadal, aby  sa zaoberalo týmto  skôr ako 

zasadne likvidačná komisia. Je potrebné odkomunikovať skôr, aby nevznikali nejaké 

nedorozumenia. 
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p. Dolná, posl.OZ a člen ÚIK – upresnila, že chceli vidieť majetok v organizácii, nie vyradenie 

majetku. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – Je potrebné odkomunikovať skôr, aby nevznikali 

nejaké nedorozumenia. Zároveň oboznámil s návrhom na uznesenie v dvoch bodoch a to stav 

majetku k 31.12.2011 a návrh na vyradenie. 

 

Hlasovanie OZ o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje : 

1/ Stav majetku k 31.12.2011 nasledovne: 

 

 Obec Raková 

1. Budovy                                 4 892 724,00 € 

2. Stavby                                   3 893 258,99 € 

3. Stroje a zariadenia                 420 040,85 € 

4. Dopravné prostriedky            429 554,56 € 

5. Pozemky                                  346 746,54 € 

6. HIM Umelecké diela                  4 555,86 €   

7. NIM                                           37 225,74 € 

8. DKP                                        217 356,73  € 

9. Finančné investície                 898 835,01 € 

11. DHM                                          21 132,90 € 

 Spolu majetok                    11 161 431,18 € 

 

 Majetok v evidencii OKVS 

1. DKP                                            4 174,64 € 

 

 Majetok v evidencii škôl a 

školských zariadení 

HIM Zásoby a OTE 

1.  Základná škola č.950  

Základná škola Trstená 

 

182 255,42 € 

 

505,54 € 

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

3. MŠ Fojstve  50 122,99 € 897,32 € 

4. ŠJ MŠ Fojstve 7 829,40 € 922,20 € 

5. MŠ Korcháň 22 617,06 € 605,83 € 

6. ŠJ MŠ Korcháň 3 137,04 € 0,00 € 

7. Základná škola J. Palárika 1 015,30 € 140,77 € 

8. CVČ 43 695,41 € 0,00 € 
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2/ Návrh na vyradenie majetku nasledovne: 

 

Stredisko Suma 

Svadobka                                      172,61 € 

Požiarna zbrojnica                                      724,86 € 

Detská ambulancia                                      101,57 € 

Kultúrny dom                                      852,99 € 

Zberný dvor (OKVS) 6 856,58 € 

Obecný úrad                                 10 517,76 € 

 Školstvo 

Základná škola u Gala  

Základná škola Ústredie 

Základná škola Trstená 

        

                                14 732,26 €  

Materská škola Fojstvo                                   3 327,53 € 

Materská škola Korcháň 2 722,41 € 

ŠJ pri MŠ Fojstvo                                       97,73  € 

Základná škola J.Palárika                                   1 032,11 € 

CVČ                                   2 745,16 € 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,                                   11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

    Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu konštatoval že návrh bol jednohlasne prijatý, do 

budúcna bolo by dobre pozmeniť členov jednotlivých inventarizačných komisii, aby mali prehľad 

aj o inej organizácii.  

 

Rokovanie prerušené obedňajšou prestávkou o 12:30 h – 14:00 h. 

 

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

Na rokovanie sa dostavili občania a záujemcovia  o prenájom Obchodnej jednotky IBV Rakovka 

– Šapitó. (8 prítomných). Ing. Mareček, zástupca starostu ozrejmil priebeh rokovania v súvislosti 

s prerokovaním týchto priestorov. 

 

 

8 



Bc. Anton Heglas, starosta obce postupne všetkým záujemcom o prenájom priestorov Šapito 

udelil slovo v poradí: 

1/Jozef Čišecký, Raková 1094 

2/ Doterajší nájomca – Najdek Vladimír Svrčinovec 417 

3/ Kajánková Alžbeta, Raková Fojstvo 1276  

 

Jozef Čišecký, Raková 1094 – predstavil zámer prenájmu obchodnej jednotky, prevádzkuje 

SVADOBKU, má záujem investovať do týchto priestorov 20 tis. eur a zveľadiť, zmodernizovať 

tieto priestory, zachovať to čo tam bolo.  Záujem chovateľov – s tým nesúhlasí, nebolo by vhodné 

do týchto priestorov niečo také umiestniť. Prevádzkovanie potravín – na základe dohody 

s prenajímateľom nemá problém otvoriť potraviny,  tak ako to prevádzkoval p. Najdek (základné 

potraviny). Objekt by slúžil aj na rôzné oslavy, príležitosti, rodinné oslavy a pod. Celkovo nevie 

ako tieto priestory vyzerajú, pripravil by na tento zámer projekt.  

 
Pozn.: Počas rokovania prebehla výmena názorov za hlučnej diskusie s doterajším nájomcom 

a záujemcom p. Čišeckým. Starosta obce, Bc. Anton Heglas usmernil diskutujúcich, že ich vzájomné 

prejavy nepatria na  rokovanie OZ a v prípade, ak chce niekto vystúpiť na rokovaní OZ mal by požiadať 

o slovo.  

 

Doterajší nájomca – Najdek – do tohto objektu investovali, vyzerá to inak, než prevzali 

prevádzku po predchádzajúcom nájomcovi. Pred časom mali záujem spolupodieľať sa na výmene 

okien, vydláždili prevádzku a  ďalšie veci. Nemôžu budovu renovovať, pokiaľ nemá záujem 

prenajímateľ, z ich strany podnet bol. Myslí si, že je štandardný postup ak doterajší nájomca platí 

včas, nájom funguje, sú ochotní sa spolupodieľať, aby ich prenajímateľ oslovil. Ak obec chce dať 

priestory ďalšiemu nájomcovi – nie je tu korektnosť v tomto, je rozdiel aké to bolo predtým 

a v akom stave to je teraz, podnet bol, odozva nebola žiadna. Vyslovil názor, že nesúhlasí s tým, 

že sa  nič neurobilo. Je to na poslancoch, aby rozhodli o ďalšom prenájme. 

Kajánková Alžbeta, záujemca  - nevystúpila . 

 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – informoval, že týmto sa zaoberala obecná rada na rokovaní 

14.3.2012  a doporučuje prenajať nebytové priestory obchodnej jednotky IBV Rakovka 

žiadateľovi p. Čišeckému Jozefovi a manž. Marcele, Raková 1094 spôsobom vhodného 

osobitného zreteľa za cenu 332 € mesačne. Zámer prenájmu objektu č. 1369  „Šapitó“ zverejnený 

na úradnej tabuli, na stránke obce a v týždenníku Kysuce.  

Následne dal priestor v diskusii poslancom OZ. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – všetkým záujemcom postaviť jednotné podmienky a vybrať 

patričný subjekt, ktorý by spĺňal požiadavky obce. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – postupne oboznámil s podanými písomnými žiadosťami 

jednotlivých uchádzačov. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – obrátil sa smerom k záujemkyni p. Kajankovej, koľko by bola 

ochotná investovať. 

Kajánková Alžbeta -  uviedla, že na začiatku by bola ochotná investovať cca 200 tis.Sk. 

Doterajší nájomca – Najdek – nevedel čo bude s daným objektom, dať tomu čas, ak OZ postaví 

podmienky vie investovať do tohto objektu, musí vedieť zámer čo sa plánuje s objektom. 20 tis. 

eur by nebol problém investovať do tohto objektu za predpokladu dlhodobého prenájmu.  
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Jozef Čišecký, Raková 1094 -  reagoval na dotaz poslanca Strýčka v súvislosti s okolitým 

pozemkom. Tento by chcel zveľadiť, oplotiť, pre deti vytvoriť nejaké ihrisko. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – obec by mala zvažovať ako najlepšie využiť zariadenie, 

doporučoval  stanoviť rovnaké podmienky, aby mohli posúdiť ponuku, nie je za to, aby sa na 

tomto rokovaní hlasovalo o tomto.  

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – požiadal o slovo s dotazom na súčasného nájomcu, či sa venoval 

nejakým aktivitám počas nájmu či už pre futbalový klub alebo v rámci činnosti obce. 

Doterajší nájomca – Najdek – vyjadril sa, že neboli oslovení.  

 

        Bc. Heglas Anton, starosta obce  zhrnul na základe diskusie, že v prípade neschválenia 

priameho prenájmu je ďalší spôsob prenájmu verejno-obchodnou súťažou.     

OZ najskôr hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje zmenu spôsobu prenájmu nehnuteľnosti obchodnej jednotky IBV Rakovka  

(Šapitó) z priameho prenájmu na verejno-obchodnú súťaž. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

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

Proti:        p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František 4 

Zdržal sa: p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  Bc. Bukovan Milan, p. Kultan Peter,  

                 p. Strýček Miroslav                                                                                                         5 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh nebol prijatý. 

Hlasovanie o návrhu obecnej rady: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prenájom podľa pargr.9a  odst. 9 písm.c)  zák. 138/1991 o maj. 

obce, nebytových priestorov  Obchodnej jednotky IBV Rakovka (Šapitó) č.1369 na parcele  

KN-C č. 9571/2 p. Čišeckému Jozefovi a manž. Marcele, Raková 1094 vo výške nájomného 332 

€ mesačne od 1.4.2012 na dobu neurčitú. 
Odôvodnenie: Z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Záujemcovia Jozef Čišecký a manželka Marcela v žiadosti  

uviedli, že predmet nájmu, budovu č. 1369 „Šapitó“, majú záujem zveľadiť a čiastočne zrekonštruovať. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p.Grečmal Stanislav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  Bc. Bukovan Milan,  

               p. Strýček Miroslav                                                                                                            9          

Proti:      JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian                                                                              2 

Zdržal sa:                                     -                                                                                                    0                          

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

Podmienky prenájmu upresnené v rámci bodu rôzné. 

 

► p. Srničková sa dostavila na OZ v súvislosti s odkúpením pozemku parcela č. KN-C č. 

9631/138 o výmere 315 m²  ostatná plocha, KN-C č. 9631/139 o výmere 273 m²  ostatná plocha  

v k.ú. Raková. 

Zámer odpredaja bol schválený uznesením OZ č.9.21./2011 zo dňa 08.12.2011 následne 

zverejnený na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce : www.rakova.sk a v týždenníku 

Kysuce dňa 13.03.2012.  
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Ponúkla zámenu pozemku, ktorého je vlastníčkou z dôvodu vysokej ceny odpredaja pozemku, 

ktorú nie je schopná uhradiť. 

Tento bod bol stiahnutý  z rokovania OZ s tým, že po upresnení a doložení podkladov 

navrhovaného pozemku na zámenu, obecné zastupiteľstvo prerokuje žiadosť p. Srničkovej 

v mesiaci jún. 

 

11.VZN o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce Raková 

 – vypustený z rokovania 

12.Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

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

obce.  Správa je prílohou zápisnice. Finančné plnenie stavby Regenerácia VP v obci predložila 

Mgr. Urbaníková Viera, preds. komisie finančnej a je prílohou zápisnice. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – v súvislosti s odovzdaním stavby námestia 

v budúcom týždni , apeloval na prítomných poslancov  v prípade záujmu zúčastniť sa. 

Stavba telocvične – prehodnotiť aj v rámci CVČ, ako by sa mohlo pomôcť, hľadať zdroje. 

p. Broš František, posl. OZ – ešte jedno rokovanie, možnosť získania  FP na telocvičňu, hľadať 

formu a garanciu. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – v súvislosti s platnou zmluvou o dielo, zvážiť a rozdiskutovať 

aj v OZ aj možnosť vysporiadania s terajším dodávateľom stavby a otvoriť novú súťaž, cena by 

sa mohla dostať inde. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl.OZ – zvážiť zotrvanie zmluvy, signalizuje toto hneď od začiatku 

pôsobenia v OZ, stavba je predražená, nadhodnotená. Nehovorí o tom, ani netrvá na tom, žeby 

mal stavbu realizovať iný, môže to byť aj tento, avšak za iných podmienok, ktoré budú 

vyhovovať terajšej situácii. Prehodnotiť a riešiť s dodávateľom tieto podmienky. Hľadať FP na 

dokončenie stavby, prejavuje sa to u deti. 

p. Broš František, posl. OZ – z minulosti, dodávateľ išiel v ústrety, vyplatil OKVS, ktorá sa 

podieľala na búracích prácach. Zvolať jednanie s dodávateľom a dohodnúť tieto veci. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – súhlasí s tým, čo bolo v rámci diskusie povedané, na rade školy 

sa bavili – otázka škôl bez žiadosti MŠ, návrh rady školy bol taký, aby sa zvážili FP, ktoré sa 

investujú. Škola Trstená, škola U Gala – úspora ročná je možná, záleží na dohode. 

Sprevádzkovanie tried v telocviční je možná ročná úspora cca 20 t. €. Vychádza z predpokladu, 

keď sa bavilo na OZ v minulom roku o ZŠ U Gala. Záleží na rokovaniach, či sa stihnú triedy 

sprevádzkovať. Obe školy nás stoja vysoké FP, sprevádzkovaním tried by bola viditeľná úspora. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl.OZ – do obce dostávame menej FP, čo sa týka školstva. Urobiť všetko 

preto a postarať sa v prvom rade o cca 500 detí a až potom riešiť tých 20 detí na základe 

nanesenej požiadavky riaditeľkou MŠ i keď aj to je potrebné. Do školstva sa dali nemalé FP 

z rozpočtu obce,  od doby ako prešlo školstvo pod obce. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – je forma, ku kt. pristupujú bankové inštitúcie, zmluva o dielo 

zahrňuje postúpenie pohľadávky s dodávateľa na banku, obec spláca banke. Je zarátaná nejaká 

úroková sadzba, ktorá sa pohybuje vo výške bežných úrokov.  

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – odkúpenie pohľadávky bankou, ak vieme, že budú 

príjmy na platenie úverov. Zvážiť do akej výšky ísť, nájsť do konca roka FP. Doposiaľ bolo veľa 

iných investícii, 27. apríla sa otvorí námestie, Rekonštrukcia ZŠ – všetky veľké stavby skončili. 

Pre toto obdobie je priorita telocvične. 

 

11 



Bc. Anton Heglas, starosta obce – skonsolidovať výdavky hlavne v školskej sfére. Doposiaľ bolo 

veľa potrebné riešiť veľa veci, ktoré boli časovo náročné. Stavbe telocvične je možné sa venovať 

naplno až teraz. Z diskusie vyplynulo otvoriť zmluvu o dielo s dodávateľom stavby. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – otázka MŠ, škola U Gala by žila ďalších 5-6 rokov.  

Vytvorenie tried U Gala  pre MŠ -  prínosom je prísun FP. 

p. Broš František, posl. OZ – záujem je, bolo prechodné obdobie, keď bolo malo detí a podarilo 

sa udržať materskú školu, ak sa nájde riešenie, pozerať na občana. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – objekt  U Gala, nie je vhodné obdobie na jeho odpredaj, 

prevádzka školy končí, zvážiť čo s týmto objektom. Nepredpokladá, že sa podarí spustenie tried 

v telocvični.30 ti. € už teraz chýba v rozpočte na financovanie škôl. Je tu na zváženie aj varianta 

školského autobusu, ktorý by zabezpečoval zvoz detí. 

RNDr. Brisudová, sšú - úvaha dvojsmennosti – ozrejmila, že sa   zmenil  zákon č. 245, OZ sa 

bude musieť zaoberať počtom detí v triedach, takže nebude dôvod  ani na dvojsmennosť. 

V triedach je 10, 11, 12 detí, v minulosti boli stropy v triedach na 1.-4. 25 detí, teraz tieto stropy 

nie sú stanovené. Spojením tried, kde je 10 až 12 detí, je to ešte stále pod normu doteraz čo platí. 

Od 1.9. môže byť vyšší počet,  musí spĺňať hygienické normy, podotkla, že toto škola spĺňa. Je to 

po dohode – OZ dá návrh a rada školy to prerokuje. Je to stará škola, triedy sú stavané na počty 

žiakov 35 – 36 detí. Ide stále o naše deti, čo sa týka záujmu rodičov o umiestnenie detí v MŠ, za 

3 roky to nebude aktuálne, záujem je teraz. Možno zvážiť a nájsť investora, ktorý do objektu 

U Gala zainvestuje a postupne mu to splatiť. Akútne je urobiť WC, musí byť kúrenie, postupne 

zrealizovať. Zaoberá sa finančnými analýzami škôl odkedy je na školstve (2004-2005) , v MŠ je 

cca 100 – 120 detí v MŠ. ZŠ sú financované z prenesených kompetencii, presne na počet žiakov. 

ZŠ Trstená sa dotovala, muselo sa písať dohodovacie konanie, obec nedoplácala nič. MŠ – 

posledné 4  roky bolo v materskej škole umiestnených vyše 100 detí. Rozpočet bol necelých 5 

mil. Sk., ale prísun z orig. kompetencii 7 mil.Sk. Pri tomto počte detí a hlavne počte detí v MŠ 

obec nedoplácala, bol prísun FP. Čo sa týka zníženia financií pre školu od štátu, vedelo sa 

o tomto, riaditeľ školy  mal prihliadať na to  pri tvorbe  rozpočtu školy, na čo upozorňovala.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce –  čo sa týka telocvične, je to priorita, nemôžeme to neodkladať,  

je potrebné vyvolať jednanie s dodávateľom stavby, osloviť projektanta. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – navrhol zavolať riaditeľa školy aké počty žiakov sú v triedach.          

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – bol oslovený riaditeľ školy s tým, že musí ušetriť FP 

(30 tis.€), ktorý oboznámil učiteľov a zvolal školskú radu.  Následne na to riaditeľ školy má 

predložiť stanovisko ako chce ušetriť FP. Jedno z riešení je aj zlučovanie tried. 

Z diskusie vyšiel návrh na uznesenie: 

1/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer vytvorenia alokovaného pracoviska MŠ Fojstvo 

U Gala a poveruje MŠ Fojstvo od 1.7.2012 správou budovy U Gala č. 325. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,JUDr. Šamaj Jozef,  

                p. Kultan Peter                                                                                                                 9          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa: p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                                            3 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 
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2/Obecné zastupiteľstvo  ukladá Riaditeľke MŠ Fojstvo vytvoriť podmienky pre spustenie  

prevádzky MŠ od 1.9.2012 v alokovaných triedach U Gala č. 325. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,JUDr. Šamaj Jozef,  

                p. Kultan Peter                                                                                                                 9          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa: p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                                            3 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

3/ Obecné zastupiteľstvo  ukladá pripraviť rozpočtové opatrenie na financovanie vytvorenia 

alokovaného pracoviska U Gala č. 325 z ušetrených prostriedkov na financovanie prevádzky MŠ 

Fojstvo v nasledujúcich rokoch. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,JUDr. Šamaj Jozef,  

                p. Kultan Peter                                                                                                                 9          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa: p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                                            3 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

4/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o postupe prác na stavbách v obci Raková za 

obdobie od 24.11.2011 do 15.3.2012 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,JUDr. Šamaj Jozef,  

                p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                 12                                                                                          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa:                                       -                                                                                                 0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –  zhrnul z diskusie v svislosti s dostavbou telocvične: 

- 1.  etapa triedy 

- 2. etapa hracia plocha 

RNDr. Brisudová, sšú -  v rámci diskusie ku školám  sa vyjadrila, že zatiaľ nehrozí prepúšťanie 

učiteľov o tomto rozprávala aj s riaditeľom školy,  sú prijatí aj na dobu určitú, je na riaditeľovi 

aby zvážil toto a je to aj v komunikácii, otázka rozvrhu a kombinácie. 

Mgr. Bzdilíková Mária, posl. OZ – podľa nového zákona má kvalifikáciu na výučbu cudzieho 

jazyka aj ten kto maturoval z cudzieho jazyka. 

Bc. Bukovan Milan, posl. OZ – ohľadom telocvične zvolať jednanie s dodavateľom stavby, 

následne zvolať mimoriadne zasadanie OZ, aby sa vedelo čo  ďalej. 
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OZ prerušilo rokovanie prestávkou 17:15 h. – 17.25 h. 

 

13.Hlavné úlohy obce Raková 

Bc. Anton Heglas, starosta obce predložil Hlavné úlohy obce Raková v písomnej podobe. 

Pasportizácia MK  spracovaná, osadenie dopravného značenia - dôjde len čiastočnému osadeniu 

dopravných značiek, hlavne miestnych komunikácií napojených na cestu II/487. Návrh značenia 

bude možné zaslať v elektronickej podobe. Označenie len to, ktoré ODI PZ SR prikazuje, tzn.  

železničné precestia, križovatky. Schválené sú prechody pre chodcov – 4prechody, pred CZŠ, 

pred Ďugobarom a dva pôvodné. 

Doplnenie HU: Iniciovať obchvat št. cesty II/487, alebo aspoň privádzač. 

 

Návrh na uznesenie:  OZ schvaľuje Hlavné úlohy obce Raková na rok 2012. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,JUDr. Šamaj Jozef,  

                p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                 12                                                                                          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa:                                       -                                                                                                 0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

14.Rôzne  

Bc. Anton Heglas, starosta obce predložil materiál do bodu rôzne: 

1/ SeVaK, a.s. Žilina – Žiadosť - spoluúčasť na nákladoch za čistenie kanalizačného zberača 

Stanovisko komisie finančnej zo dňa 14.03.2012 pre OZ: 

Vzhľadom k nepriaznivej finančnej situácii v obci Raková  nie je možné sa spolupodieľať na 

nákladoch vyčistenia kanalizačného zberača. 

Návrh na uznesenie: OZ neschvaľuje žiadosť SeVaK, a.s. Žilina  o spoluúčasť na nákladoch za 

čistenie kanalizačného zberača z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie Obce Raková. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, Ing. Mareček Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Broš František, JUDr. Šamaj Jozef,   

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,  

                p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                 11                                                                                          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa:                                       -                                                                                                 0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

2/ STANOVY OBLASTNEJ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU 

 

Návrh uznesenia pre vstup obce Raková do Organizácie cestovného ruchu Kysuce:  

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje Vstup Obce Raková do Organizácie cestovného 

ruchu Kysuce založenej podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. 
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Obecné zastupiteľstvo v Rakovej poveruje starostu obce  na právne úkony vedúce k vstupu obce 

do Organizácie cestovného ruchu Kysuce podľa príslušných ustanovení zákona č. 91/2010 Z. z. 

o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie o oboch návrhoch spolu: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,JUDr. Šamaj Jozef,  

                p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                 12                                                                                          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa:                                       -                                                                                                 0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

3/ Návrh na udelenie „Čestného občianstva“ 

Obecná rada doporučuje udelenie „Čestného občianstva“ pre: 

- Jeho Eminencia Kardinál Polycarp Pengo, arcibiskup Dar-es-Salaam  

v Tanzánii 

      -     Páter Andrzej Urbanski, SDS, generálny predstavený rehole salvatoriánov 

Informáciu predložila Mgr. Bzdilíková,posl. OZ, podrobnejšie je návrh rozvedený v správe 

o činnosti obecnej rady, požiadala o podporu predloženého návrhu. 

p. Broš František, posl. OZ  - cena čestného občana nebola ešte udelená, doposiaľ obecné 

zastupiteľstvo udelilo cenu obce a cenu starostu.   

 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje „Čestné občianstvo“ pre: 

- Jeho Eminencia Kardinál Polycarp Pengo, arcibiskup Dar-es-Salaam  

v Tanzánii 

      -     Páter Andrzej Urbanski, SDS, generálny predstavený rehole salvatoriánov 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,JUDr. Šamaj Jozef,  

                p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                 12                                                                                          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa:                                       -                                                                                                 0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – zasadanie obecného zastupiteľstva je plánované na 

jún (25.6.), čestné občianstvo – odovzdanie na slávnostnej schôdzi OZ, navrhoval urobiť toto 

zasadanie 8. júna 2012 (piatok) doobeda riadne rokovanie, poobede slávnostné. Návrh predbežný, 

môže dôjsť k zmenám.  

Na tomto bol všeobecný záujem zo strany prítomných. 
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4/ Prenájom Obchodnej jednotky IBV Rakovka (Šapito) – podmienky prenájmu. 

 

OZ schvaľuje podmienky prenájmu Obchodnej jednotky IBV Rakovka (Šapitó) č.1369 

nasledovne:  

a) Prevádzkovanie potravín. 

b) Rekonštrukciu prenajatých priestorov  nájomca  bude hradiť z vlastných 

finančných  prostriedkov. 

                    c)   Investor  si môže vložené FP odpísať po dobu 4-och rokov.  

                     V prípade plnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy sa  

                      obec zaväzuje nevypovedať nájomnú zmluvu počas tejto doby. 

d)  Po uplynutí tejto doby nie je možné požiadať o náhradu vložených investícii. 

e) V prípade porušenia zmluvných povinnosti zo strany nájomcu nevzniká nárok na 

náhradu vložených investícii. 

f) Ak dôjde k vypovedaniu nájomného zo strany prenajímateľa, uhradí nájomca 

alikvotnú časť vložených finančných prostriedkov. 

 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,  

                p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                 11                                                                                          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa:   JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                        1 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

5/  Žiadosti odpredaja pozemkov:  

► Oľga Završanová, Raková 137 o odkúpenie pozemku, parcela č. 1483/5 o výmere 90 m
2
  

        a 1483/6 o výmere 108 m
2
 v miestnej časti U Matúška. 

►   Emil Rafaj, Raková 138 o odkúpenie parc. KN-C č. 1483/4 o výmere 76 m² 

Zámer odpredaja zverejnený  na úradnej tabuli, na stránke obce a v týždenníku Kysuce. 

   

Žiadosti  naväzujú na seba, navrhuje vyriešiť spoločne a prerokovať  na nasledujúcom OZ – 

odkladajú sa. 

 

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

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

Zámer odpredaja zverejnený  na úradnej tabuli, na stránke obce a v týždenníku Kysuce. 

 

Návrhy na cenu za  m².   

Bc. Heglas Anton, starosta obce navrhol cenu 1 € za m² 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ - cenu 10 € za m² 

p. Dolná Anna, posl. OZ - cenu 5 € za m² 

 

 

 16 

Hlasovanie o odpredaji predmetných pozemkov za cenu10 € za m², ktorú navrhol JUDr. Šamaj, 

posl.OZ: 



Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:        JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                           1 

Proti:     Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan, 

              Mgr.Urbaníková Viera                                                                                                      5 

Zdržal sa: p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Šuška Marian p. Strýček Miroslav,  

                p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna                                                                                       6                                                                                          

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o odpredaji predmetných pozemkov za cenu 5 € za m², ktorú navrhla  Dolná A., 

posl.OZ: 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,  

                p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                 11                                                                                          

Proti:         JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                         1                                    

Zdržal sa:                                                                                                                                         0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

OZ schváľuje: 

► V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Raková odpredaj pozemku podľa 

osobitného zreteľa : parcela č. KN-C č. 10 276/2 o výmere   91 m²  trvalý trávnatý porast  v k.ú. 

Raková pre žiadateľku : Heglasová Helena, bytom Raková č. 393, za cenu 5,-€/m² 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá kupujúci. 

Odôvodnenie :  
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien, sa dá použiť ustanovenie §9, ods.8, písm. e)- Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ 

nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ . 

                           Jedná sa o pozemok malej plochy , ktorý obec nevyužíva, je priľahlý k pozemkom 10 278/2, 10277 , na ktorých je  

                            postavený dom žiadateľky  Heleny Heglasovej, bytom Raková č. 393.Bude teda tvoriť súčasť pozemku  

                            zastavaného stavbou. 

Zámer odpredaja bol schválený Uznesením OZ č.9.21./2011 zo dňa 08.12.2011 následne zverejnený na úradnej 

tabuli, na internetovej stránke obce : www.rakova.sk a v týždenníku Kysuce dňa 13.03.2012.  

 

►V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Raková odpredaj pozemku podľa 

osobitného zreteľa : parcela č. KN-C č. 10 276/1 o výmere 418 m²  trvalý trávnatý porast v k.ú. 

Raková pre žiadateľku :Heglasová Mária, bytom Raková č. 643, za cenu 5,-€/m² 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá kupujúci. 

Odôvodnenie :  
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien, sa dá použiť ustanovenie §9, ods.8, pism. e)- Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ 

nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ . 

Jedná sa o pozemok, ktorý obec nevyužíva , je priľahlý k pozemku  10278/1 a bude súčasťou pozemku 

 na ktorom bude realizovaná  novostavba rodinného domu žiadateľky. 

Zámer odpredaja bol schválený Uznesením OZ č.9.21./2011 zo dňa 08.12.2011 následne zverejnený  

na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce : www.rakova.sk a v týždenníku Kysuce dňa 13.03.2012.   
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7/ Obecné zastupiteľstvo bolo informované: 

►Žiadosť Emílie Stráňavovej a manž., Raková 117 o dlhodobý prenájom časti parcely KN-C 

2209/1 so zámerom oplotiť pre chov domácich zvierat a hydiny a zabráneniu rozširovania burín. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa 13.3.2012: 

Pozemok nie je vedený na LV v C-KN stave, z tohto dôvodu nie je v súčasnosti možný jeho 

prenájom.  

   OR berie na vedomie žiadosť s tým, že nie je možný odpredaj pozemku, nakoľko tento nie je na 

LV obce.  

– na vedomie 

 

►OR doporučuje Zmluvu o medzi Obcou Raková a prenajímateľmi: Harvaníková Jozefa, 

Raková 1000, Bc. Marčišová Anna, Staškov 808, Ing. Červencová Jana, Staškov 691 – 

využívaný na skládku pre materiál, stavebnú suť zrušiť, nakoľko obec má k dispozícii  

vlastný priestor byvalého . Slovšportu . – na vedomie 

 

► Žiadosť Korduláka Jaroslava, Raková 1159 o napojenie na byv. vodovod v miestnej časti 

U Kuči, ktorý je odpojený, nevyužíva sa, pri výkopových prácach  bol poškodený. 

Stanovisko obecnej rady  21.2.2012 

OR doporučuje OZ určiť spôsob za akých podmienok môže obec odovzdať do užívania  vodné 

zdroje, ktoré sa momentálne nevyužívajú. 

– na vedomie, riešiť komplexne. 

 

8/ Platové pomery starostu, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra v r. 2012  

-  predložil Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu 

A/ Informácia o zmene platu starostu obce  v roku 2012  

V zmysle Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe oznámenia 

Štatistického úradu Slovenskej republiky o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011, a informácie o počte obyvateľov v obci Raková 

podľa predbežných údajov  k 31.12.2011 sa mení plat starostu obce. 

ÚDAJE POTVRDENÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 

- priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011 dosiahla výšku 

786,00  €   

- podľa predbežných údajov počet obyvateľov v obci Raková bol k 31.12.2011 spolu 5378 

obyvateľov  

Plat sa po zistení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a zistení počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku 

doplatí starostovi obce od 1.1. kalendárneho roka v najbližšom výplatnom termíne.  

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

1/ Zmenu platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2012 v zmysle Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon 

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 2011 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa 

predbežných údajov  k 31.12.2011. 
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2/ Plat starostu obce Raková vo výške 3.128,00 €, čo predstavuje 70 %-tné zvýšenie platu    

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

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od  

1.1.2012. 

Schválenie platu starostu  

V zmysle Zákona č. 253/1994 Z.z.  Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov,  na základe oznámenia 

Štatistického úradu Slovenskej republiky o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa 

predbežných údajov  k 31.12.2011. 

ÚDAJE POTVRDENÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 

- priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011 dosiahla výšku 

786,00  €   

- podľa predbežných údajov počet obyvateľov v obci Raková bol k 31.12.2011 spolu 5378 

obyvateľov  

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

Plat starostu obce Raková vo výške 2.355,20 €, čo predstavuje 28 %-tné zvýšenie platu   v 

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

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov, s účinnosťou od 

1.3.2012. 

 

B/ Informácia o zmene platu zástupcu starostu obce od 1.4.2012 

V zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva v Rakovej zo 

dňa 20.01.2011  poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu, a je na túto funkciu plne 

uvoľnený zo zamestnania, patrí primeraný plat od obce. Zástupcovi starostu patrí plat vo výške 

1,96 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu SR vždy za predchádzajúci kalendárny rok s účinnosťou od 01.04. 

príslušného kalendárneho roka.  

ÚDAJE POTVRDENÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 

- priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011 dosiahla výšku 

786,00  €   

Na základe oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o výške priemernej mesačnej 

nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011 sa mení plat zástupcu starostu obce 

od 01.04.2012.  

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

1/ Zmenu platu zástupcu starostu obce s účinnosťou od 1.4.2012 v zmysle Zásad odmeňovania 

poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva v Rakovej a na základe oznámenia ŠÚ SR o 

výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011. 

 

C/ Informácia o zmene platu hlavného kontrolóra obce v roku 2012 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

a na základe oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o výške priemernej mesačnej 

nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011, a informácie o počte obyvateľov  

v obci Raková podľa predbežných údajov k 31.12.2011 sa mení plat hlavného kontrolóra.  
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ÚDAJE POTVRDENÉ ŠTATISTICKÝM ÚRADOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY: 

- priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2010 dosiahla výšku 

786,00  €   

- podľa predbežných údajov počet obyvateľov v obci Raková bol k 31.12.2010 spolu 5378 

obyvateľov  

Plat sa po zistení priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci 

kalendárny rok a zistení počtu obyvateľov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku 

doplatí kontrolórovi obce od 1.1. kalendárneho roka v najbližšom výplatnom termíne.  

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

1/ Zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 1.1.2012 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 

2011 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov k 31.12.2011. 

 

Hlasovanie za všetky návrhy uznesení spolu: 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:          p. Beleščák Jozef, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František,    

               Ing. Šuška Marian Mgr.Urbaníková Viera,  p. Strýček Miroslav,JUDr. Šamaj Jozef,  

                p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, Bc. Bukovan Milan                 12                                                                                          

Proti:                                              -                                                                                                 0 

Zdržal sa:                                       -                                                                                                 0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrhy boli prijaté. 

 

9/ OZ bolo oboznámené so žiadosťami: 

► Žiadosť  Obyvatelia osady Prílohy a Groň o odpustenie poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

► Žiadosť - Jozef Golis, Raková 1498 o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 
Bolo konštatované, že za rok 2011 a staršie nie je možné odpustiť poplatok za TKO, platné VZN pre rok  

2012 umožňuje zníženie poplatku, týka sa hlavne odľahlých a ťažko prístupných lokalít. 

 

Materiál do bodu rôzné bol prerokovaný a starosta dal priestor poslancom. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – požiadal o informáciu, či je niekto poverený správou multifunkčného  

ihriska pri ZŠ. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce- od 1. apríla 2012 bol poverený pán Šulgan František – pokračuje, 

nakoľko v zimnom období toto bolo neefektívne. 

 

Ďalšie pripomienky neboli. 

 

15. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

       Ing. Marián Šuška, preds. NK spracoval prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

 

      O prijatí jednotlivých uznesení poslanci hlasovali samostatne.  

20 



 

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenia 

10.1. – 10.27./2012 
               Uznesenia sú súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

16. Z á v e r       

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

OZ ukončil o 19:30 hod.   

 

*** 
 

Zapísala: Mária Chovancová, prac.OÚ 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Miroslav Mareček                  Bc. Anton Heglas 

zástupca starostu:                                                                  starosta obce: 

 

 

 

 

 

p. Jozef Beleščák                                                                    Bc. Milan Bukovan 

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 
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O B E C   R A K O V Á 
 

                           U Z N E S E N I A 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 29.3.2012, uznesenia č. 10.1. – 10.27./2012 

 

 

 

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 
 

         10.1. Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 29.3.2012 

          10.2. Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 29.3.2012 

          10.3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 

10.4. Správu o kontrole plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov  

          zistených NKÚ SR 

10.5. Informáciu o príprave 45. ročníka Palárikovej Rakovej 

10.6. Správu o hospodárení CVČ 

10.7. Správu o postupe prác na stavbách v obci Raková za obdobie od 24.11.2011 do 

15.3.2012 

10.8. a)Zmenu platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2012 v zmysle Zákona č. 253/1994 

Z.z. Zákon 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 2011 a 

informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov   

          k 31.12.2011. 

          b)Plat starostu obce Raková vo výške 3.128,00 €, čo predstavuje 70 %-tné zvýšenie 

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

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

doplnkov, s účinnosťou od  1.1.2012. 

10.9. Zmenu platu zástupcu starostu obce s účinnosťou od 1.4.2012 v zmysle Zásad 

odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva v Rakovej a na 

základe oznámenia ŠÚ SR o výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy 

zamestnanca hospodárstva SR v roku 2011. 

10.10. Zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 1.1.2012 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 2011 a informácie o počte obyvateľov v obci 

Raková podľa predbežných údajov k 31.12.2011. 
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B/     S C H V A Ľ U J E 

10.11.Úpravu všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková o výške príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa na režijné náklady v školách a školských  zariadeniach Obce 

Raková 

10.12.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o udržiavaní verejného poriadku na 

území obce Raková 

10.13.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o používaní zábavnej pyrotechniky na 

území obce Raková 

10.14.A/ Stav majetku k 31.12.2011 nasledovne: 

 

 Obec Raková 

1. Budovy                                 4 892 724,00 € 

2. Stavby                                   3 893 258,99 € 

3. Stroje a zariadenia                 420 040,85 € 

4. Dopravné prostriedky            429 554,56 € 

5. Pozemky                                  346 746,54 € 

6. HIM Umelecké diela                  4 555,86 €   

7. NIM                                           37 225,74 € 

8. DKP                                        217 356,73  € 

9. Finančné investície                 898 835,01 € 

11. DHM                                          21 132,90 € 

 Spolu majetok                    11 161 431,18 € 

 

 Majetok v evidencii OKVS 

1. DKP                                            4 174,64 € 

 

 Majetok v evidencii škôl a 

školských zariadení 

HIM Zásoby a OTE 

1.  Základná škola č.950  

Základná škola Trstená 

 

182 255,42 € 

 

505,54 € 

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

3. MŠ Fojstvo  50 122,99 € 897,32 € 

4. ŠJ MŠ Fojstvo 7 829,40 € 922,20 € 

5. MŠ Korcháň 22 617,06 € 605,83 € 

6. ŠJ MŠ Korcháň 3 137,04 € 0,00 € 

7. Základná škola J. Palárika 1 015,30 € 140,77 € 

8. CVČ 43 695,41 € 0,00 € 
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                   B/Návrh na vyradenie majetku nasledovne: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2012 

10.16. Vstup Obce Raková do Organizácie cestovného ruchu Kysuce založenej podľa zákona č. 

91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. 

10.17. Udelenie „Čestného občianstva“ pre: 

- Jeho Eminencia Kardinál Polycarp Pengo, arcibiskup Dar-es-Salaam  

           v Tanzánii 

                      -  Páter Andrzej Urbanski, SDS, generálny predstavený rehole salvatoriánov 

10.18. Prenájom nebytových priestorov  Obchodnej jednotky IBV Rakovka (Šapitó) č.1369 na 

parcele KN-C č. 9571/2 p. Čišeckému Jozefovi a manž. Marcele, Raková 1094 vo výške 

nájomného 332,- € mesačne od 1.4.2012 na dobu neurčitú. 
                    Odôvodnenie: 

                        Z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Záujemcovia Jozef Čišecký a manželka Marcela v žiadosti  

                        uviedli, že predmet nájmu, budovu č. 1369 „Šapitó“, majú záujem zveľadiť a čiastočne  

                        zrekonštruovať. 

10.19.  Podmienky prenájmu Obchodnej jednotky IBV Rakovka (Šapitó) č.1369 nasledovne:  

a)Prevádzkovanie potravín. 

b)Rekonštrukciu prenajatých priestorov  nájomca  bude hradiť z vlastných 

finančných  prostriedkov. 

                                  c) Investor  si môže vložené FP odpísať po dobu 4-och rokov.  

                              V prípade plnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy sa  

                               obec zaväzuje nevypovedať nájomnú zmluvu počas tejto doby. 

            d)  Po uplynutí tejto doby nie je možné požiadať o náhradu vložených investícii. 

e) V prípade porušenia zmluvných povinnosti zo strany nájomcu nevzniká nárok na 

náhradu vložených investícii. 

f) Ak dôjde k vypovedaniu nájomného zo strany prenajímateľa, uhradí nájomca 

alikvotnú časť vložených finančných prostriedkov. 

Stredisko Suma 

Svadobka                                      172,61 € 

Požiarna zbrojnica                                      724,86 € 

Detská ambulancia                                      101,57 € 

Kultúrny dom                                      852,99 € 

Zberný dvor (OKVS) 6 856,58 € 

Obecný úrad                                 10 517,76 € 

 Školstvo 

Základná škola u Gala  

Základná škola Ústredie 

Základná škola Trstená 

        

                                14 732,26 €  

Materská škola Fojstvo                                   3 327,53 € 

Materská škola Korcháň 2 722,41 € 

ŠJ pri MŠ Fojstvo                                       97,73  € 

Základná škola J.Palárika                                   1 032,11 € 

CVČ                                   2 745,16 € 
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10.20.V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Raková odpredaj pozemku 

podľa osobitného zreteľa : parcela č. KN-C č. 10 276/2 o výmere   91 m²  trvalý 

trávnatý porast  v k.ú. Raková pre žiadateľku : Heglasová Helena, bytom Raková  

           č. 393, za cenu 5,-€/m² 

                    Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá kupujúci. 

Odôvodnenie :  
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien, sa dá použiť ustanovenie §9, ods.8, písm. e)- Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ 

nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ . 

                           Jedná sa o pozemok malej plochy , ktorý obec nevyužíva, je priľahlý k pozemkom 10 278/2, 10277 , na ktorých je  

                            postavený dom žiadateľky  Heleny Heglasovej, bytom Raková č. 393.Bude teda tvoriť súčasť pozemku  

                            zastavaného stavbou. 

Zámer odpredaja bol schválený Uznesením OZ č.9.21./2011 zo dňa 08.12.2011 následne zverejnený na úradnej 

tabuli, na internetovej stránke obce : www.rakova.sk a v týždenníku Kysuce dňa 13.03.2012.  

 

10.21.V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Raková odpredaj pozemku 

podľa osobitného zreteľa : parcela č. KN-C č. 10 276/1 o výmere 418 m²  trvalý 

trávnatý porast v k.ú. Raková pre žiadateľku :Heglasová Mária, bytom Raková č. 

643, za cenu 5,-€/m² 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá kupujúci. 

Odôvodnenie :  
Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien, sa dá použiť ustanovenie §9, ods.8, pism. e)- Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ 

nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ . 

Jedná sa o pozemok, ktorý obec nevyužíva , je priľahlý k pozemku  10278/1 a bude súčasťou pozemku 

 na ktorom bude realizovaná  novostavba rodinného domu žiadateľky. 

Zámer odpredaja bol schválený Uznesením OZ č.9.21./2011 zo dňa 08.12.2011 následne zverejnený  

na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce : www.rakova.sk a v týždenníku Kysuce dňa 13.03.2012.   
 

10.22.Plat starostu obce Raková vo výške 2.355,20 €, čo predstavuje 28 %-tné zvýšenie 

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

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

          s účinnosťou od 1.3.2012. 

 

10.23.Zámer vytvorenia alokovaného pracoviska MŠ Fojstvo U Gala a poveruje MŠ  

          Fojstvo od 1.7.2012 správou budovy U Gala č. 325. 

 

 

C/ P O V E R U J E  

10.24.Starostu obce  na právne úkony vedúce k vstupu obce do Organizácie cestovného 

ruchu Kysuce podľa príslušných ustanovení zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších predpisov. 

 

D/     U K L A D Á 

10.25.Riaditeľke MŠ Fojstvo vytvoriť podmienky pre spustenie  prevádzky MŠ  

od 1.9.2012 v alokovaných triedach U Gala č. 325. 

Z: Bc. Makuchová Adriana, riad. MŠ 
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10.26.Pripraviť rozpočtové opatrenie na financovanie vytvorenia alokovaného pracoviska 

U Gala č. 325 z ušetrených prostriedkov na financovanie prevádzky MŠ Fojstvo 

v nasledujúcich rokoch. 

Z: Bc. Anton Heglas, starosta obce 

 

 

E/ N E S C H V A Ľ U J E 

10.27.Žiadosť SeVaK, a.s. Žilina  o spoluúčasť na nákladoch za čistenie kanalizačného  

          zberača z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie Obce Raková. 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Bc. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

 

 

p. Jozef Beleščák                                                                    Bc. Milan Bukovan 

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

zo dňa  29.3.2012 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 29.3.2012 

3. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková  

4. Správa o plnení uznesení OZ  

5. Žiadosť MŠ o poskytnutie priestorov ZŠ U Gala - kópia 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 

7. Správa o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ SR 

8. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ za šk 

r.2010/2011 

9. VZN Obce Raková o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa na RN v školách a šk. zariad. 

Obce Raková 

10. VZN Obce Raková o udržiavaní verejného poriadku 

11. VZN Obce Raková o používaní zábavnej pyrotechnicky 

12. Stav majetku k 31.12.2011  - návrh 

13. VZN Obce Raková o záväzných častiach – Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu obce 

Raková – vypustené z rokovania 

14. Správa o postupe prác na stavbách 

15. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2012 

16. Materiál do rôzneho 

17. Pracovný materiál návrhovej komisie – prijaté uznesenia 

 

 


