
O B E C    R A K O V Á 

 
 Číslo:15/2013                                                  V Rakovej, dňa 11.4.2013 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 11.4.2013   

v zasadacej miestnosti Obecného úradu  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 

JUDr. Miroslav Mariak 

Miroslav Strýček 

JUDr. Jozef Šamaj 

Mgr. Viera Urbaníková 

Ospravedlnení poslanci:                                 Mgr. Milan Bukovan 

Ing. Miroslav Mareček 

Ing. Marián Šuška 

            

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 10 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.  Miroslav Strýček                                                                     2. JUDr. Mariak Miroslav 

 

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  OZ 

4. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

5. Návrh VZN Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach Obce Raková č.1/2013 

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

zariadení so sídlom na území Obce Raková č.2/2013 

7. Návrh VZN Obce Raková o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Raková č.3/2013 - 

predkladá: Mgr. Anton Heglas, starosta 

8. Návrh VZN Obce Raková o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková č.4/2013 

9. Správa o hospodárení CVČ 

10. Informácia o stave pripravenosti 46. ročníka Palárikovej Rakovej 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

12. Rôzne 

13. Záver 



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

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

otvoril a viedol starosta obce,  Mgr. Anton Heglas. 

Poverená zapisovaním: Chovancová Mária, zamest.OcÚ 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  Miroslav Strýček , poslanec OZ 

    2/  JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:            1/  Mgr. Urbaníková Viera, predseda NK 

       2/ Kultan Peter, člen NK          

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

                                                       2/ Ing. Kormanec Jaroslav, prednosta OcÚ 

 

Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, p. Broš František,  

                     Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian ) 

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

                    JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav                            7                                                                                                                      

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         7 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Schválenie programu zasadania: 

Pripomienky k programu  zo strany prítomných neboli. Program schválený: 

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

                     Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian ) 

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

                    JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav,  

                     Mgr. Bzdilíková Mária,                                                                                               8                                                                                                                      

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         8 

Návrh bol prijatý. 

 

     Po schválení programu rokovania OZ starosta, Mgr. Anton Heglas udelil slovo prítomným 

občanom. 

 p. Honíšková Štefánia,   - vystúpila vo veci ozrejmenia žiadosti o odkúpenie pozemku – jeho 

vysporiadanie, parcela KN-C č. 13055/4 o výmere 503 m²  Pozemok bol dlhodobo užívaný a je 

súčasťou pozemku KN-C 130551, na ktorom je umiestnený RD po jej rodičoch. Dala vyhotoviť 

GP, znalecky posudok na jestv. RD, čo ju stálo nemalé FP. Pozemok po vysporiadaní chce 

darovať svojmu synovi. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  -  na dnešnom zasadaní sa bude schvaľovať len zámer 

odpredaja pozemku, následne môže byť na ďalšom zasadaní OZ schváliť odpredaj pozemku.  

p. Honíšková Štefánia  - Dala vyhotoviť GP, znalecky posudok na jestv. RD, čo ju stálo nemalé 

FP. Pozemok po vysporiadaní chce darovať svojmu synovi.  

      Poďakovala za prijatie a opustila rokovaciu miestnosť, žiadosťou p. Honíškovej sa OZ 

zaoberalo v bode rôzné.  
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p. Zemaníková Anna  - vystúpila pred OZ vo veci pozemku pri kostole, oplotenie ako aj zrezanie 

stromu – Jaseň.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  -  čo sa týka oplotenia – problém s uzatváraním brány, doriešia 

sa tieto veci, doposiaľ nebol priaznivý čas, sú tam drobné detaily. K výrubu stromu sa 

nevyjadruje, nakoľko p. Zemaníková žiada odškodnenie v rámci občiansko-súdneho konania, nie  

je potrebné, aby sa týmto zaoberalo OZ, nech rozhodne súd. Čo sa týka pozemku, tento bol 

zameraný, je o tom vytyčovací protokol.  

Bc. Urbaník Miroslav, riaditeľ OKVS – pripomenul, že chodník  oproti RD  p. Zemaníkovej bol 

rozkopaný a v súčasnosti je upadnutý, je potrebné toto dať doporiadku. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  -  po skončení zimnej údržby sa prejdú rozkopové povolenia, 

pôvodný stav, chodník bol rozkopaný bez povolenia, zákon hovorí ako postupovať v takomto 

prípade a bude sa trvať na tom, aby bol daný do pôvodného stavu.  

Na doplnenie v diskusii oboznámil, že výrub stromov bol povolený pre Farský úrad, podľa 

snímky z katastra všetky stromy boli farské. 

      Občania opustili rokovaciu miestnosť a OZ pokračovalo v rokovaní podľa programu. 

 

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

OZ 

       K bodu informoval Ing. Kormanec Jaroslav, prednosta OcÚ. Materiál je prílohou zápisnice. 

V rámci plnenia uznesenia spracovať pripomienky vznesené čiastkovými inventarizačnými  

komisiami  k stavu majetku – bola prítomným predložená prezentácia závad budov (školská 

dielňa a Domu nádeje), samostatná správa tvorí taktiež prílohu zápisnice.  

 Mgr. Anton Heglas, starosta obce  -  čo sa týka objektu pri ZŠ, tento sa zabezpečí, momentálne 

nie sú FP a nevidí v krátkej dobe sfunkčnenie tohto objektu.  

Ďalej plnenie uznesenia – MŠ U Gala, naplnenosť je 100%, uznesenie sa plní. Počet detí sa 

zvyšuje a materské školy budú naplnené aj na Korcháni. 

Zmluva s firmou Pozemstav – zmluvu nie je možné jednostranne vypovedať. Môžeme rokovať 

o vzájomnej dohode, s kt. konateľ tejto firmy nesúhlasil.  

Priebežne sa plní úloha v rámci územného plánu, priebežne sa prijímajú žiadosti na zmenu 

a doplnenie územného plánu č. 3, územný plán sa môže otvoriť raz za dva roky. 

 

        K plneniu uznesenia č. 13.34/2012, racionalizácia opatrení ZŠ,  bol prizvaný riaditeľ ZŠ, 

Mgr. Haviar Jozef.   Plnenie tohto uznesenia tvorí samostatnú prílohu, ktorú vypracoval riaditeľ 

ZŠ. Na doplnenie riaditeľ školy uviedol, že v súčasnosti sa, vzhľadom na nevyužiteľnosť dielne,  

zabezpečuje vyučovanie  na SOU Čadca. Naposledy boli FP do tohto objektu investované pred 

10-timi rokmi. Škola potrebuje rozhlas – náklady vyčíslil na cca 1000 eur.  

 

Diskusia: 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – otázka spojená s ŠKD – zvýšenie na 7 eur, čo je 

nebezpečnejšie, či deti budú voľne pobehovať alebo aktívne sa realizovať v školských kluboch. 

Predtým, ako sa OZ postaví k navýšeniu poplatku je potrebné stanoviť si čo je prioritné. Chápe, 

že je kríza, nie sú FP. Financie dané do školstva sa nikdy nevrátia, ale môžu sa vrátiť vo vzdelaní, 

resp. reprezentovaní našich detí. Jeho názor je taký, aj za cenu zvýšenia poplatku, ak je pravdivý 

záujem detí navštevovať ŠKD, je potrebné toto podporiť. 

p. Broš František, poslanec OZ – prikláňa sa k poplatku 7 eur, ale kde je garancia, že to tak 

zostane. 
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Mgr. Haviar Jozef, riaditeľ školy – nemôže garantovať, v minulom roku bolo prihlásených 96 

detí a ten istý počet zostal aj v tomto roku a navštevuje školské kluby. 4 oddelenia (119 detí) 

postačujú. V ďalšom školskom roku podá správu o stave počtu deti, kt. navštevujú ŠK. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – mimoškolská činnosť, poplatok zvážiť, aby to nestalo 

občanov alebo obec nič, aby sa preniesol na konkrétneho rodiča. Nevie či táto výška je 

dostatočná, a malo by sa vo VZN zaviazať, ak nenastanú závažné okolností, bude dieťa 

navštevovať šk. klub počas celého školského roku, nakoľko je na to naviazaná pracovná sila 

a ďalšie náležitosti. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – ozrejmil, že má dieťa na inej škole, má zmluvu, kde je 

ošetrené za akých okolností môže odstúpiť od zmluvy. Je presvedčený, že obdobný systém môže 

fungovať aj tuna. 

Mgr. Haviar Jozef, riaditeľ školy –  na tento spôsob riešenia pristúpili už viaceré školy, nevidí 

problém, aby sa takáto zmluva uzatvorila medzi rodičom a našou školou (iba ŠKD). Návrhy 

predloží teraz na združení rodičov. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – apeloval smerom na riaditeľa školy, že je to jednoducho niečo 

naviac, o čom treba rodiča informovať a rodič musí určitým spôsobom rešpektovať a znášať 

niektoré veci pre túto službu, kt. bude škola zabezpečovať a pokiaľ bude návštevnosť taká ako 

hovoril riaditeľ školy. Naviazal na poslanca JUDr. Mariaka, ktorý hovoril o prioritách. Vrátil sa 

pár rokov dozadu a keď si pozrieme rozpočty na školy, obec dávala maximum FP do základných 

škôl. Ak by sme mali percentuálne vyčísliť koľko FP sme dali na iné činnosti, čo sa týka rozvoja 

obce, ktoré sme blokovali na úkor rôznych stavov, ktoré nastali u škôl, čiastka je neprimeraná 

oproti iným čo potrebuje obec riešiť pre občanov.  Myslí si, že bolo dosť vecí, ktoré financovala 

táto obec z rozpočtu obce pre školstvo.  Nebraní sa tomu, keď sa jedná o spoločné financie štátu 

a obce na riešenie nejakých stavov v školstve, ale nie tým, že to bude obec riešiť samostatne zo 

svojho rozpočtu a vykrývať tieto veci.  Nás škola ako taká stála nemalé FP, čo sa týka 

rekonštrukčných prác, prác naviac, ktoré neboli zakomponované do kalkulácii rozpočtov a museli 

sme ich vykryť z rozpočtu obce. Na záver škonštatoval, že čiastka na školstvo je neprimeraná 

oproti iným veciam, ktoré treba v tejto obci zabezpečiť, zostávajú v pozadí a nefinancujú sa.  

Diskusia ukončená. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 

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

2/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu plnenie uznesení OZ. 

 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian ) 

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

                    JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav,  

                     Mgr. Bzdilíková Mária,  JUDr. Šamaj Jozef, p. Broš František                               10                                                                                                                     

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

 

 Prestávka 11.10 – 11.30 hod. 
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4. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

     Informoval starosta obce, Mgr. Heglas Anton. 

Dostavba telocvične pri ZŠ – momentálne sa na stavbe nepokračuje, FP určené na tento rok 

použité na splatenie pohľadávky. 

Rekonštrukcia – Multifunkčné ihrisko Raková – Korcháň – podrobne k tomuto informoval 

prednosta OcÚ, Ing. Kormanec Jaroslav. Správa je prílohou zápisnice. 

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR 2007-2013 – informoval starosta obce. Tento 

projekt bude prebiehať od 1.5 – 31.10. 2013. Celkové oprávnené náklady na projekt sú 53 034 

eur. Je potrebné na tomto zasadaní OZ rozhodnúť, či obec ide do tohto projektu. V bode rôzne 

predložil návrh – prefinancovanie projektu. Rozhodnúť sa či pôjdeme do rekonštrukcie ihriska na 

Korcháni. Správa je prílohou zápisnice. 

Diskusia: 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – ďalšie ihrisko, keď ani v centre obce nie je využité tak 

ako by malo byť. Prax ukázala, že je ihrisko nevyužité. Zvážiť či v tomto štádiu isť do ďalšieho 

ihriska, isť do ďalšieho úveru. 

Mgr. Heglas Anton, starosta obce – treba zvážiť, rozhodnúť sa, či projekt v hodnote cca 54 tis. 

eur ideme realizovať alebo nie, čo je možné  oznámením zrušiť. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ  - navrhol baviť sa o tom iným spôsobom, nastaviť podmienky 

čo chceme  realizovať a čo nie. Vyvarovať sa veciam, ktoré sa stali či už pri stavbe ihriska pri ZŠ. 

Je spracovaný zámer, suma sa môže ešte navyšiť, mohli by nastať nejaké nové nepredvídané 

náklady. Skúsme odčleniť, čo by sa dalo zrealizovať cez obec – OKVS.  

Mgr. Heglas Anton, starosta obce –  na toto sa myslelo, ale v prípade reklamácie je to dobré dať 

firme, ktorá si za to zodpovedá. Vidí obrovské riziko ísť do týchto prác, niektoré veci je možné 

riešiť cez OKVS.  

p. Broš František, poslanec OZ – hľadať možnosti, ktoré vieme si vyprodukovať. Je za 

jednoduché ihrisko. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – všade by bolo dobré keby bolo ihrisko, či na Korcháni, na 

Vyšnom konci a pod.,  je tu otázka v tomto čase, konkrétna otázka, nemôžeme reagovať na niečo 

cca , ale presne vedieť, vyčísliť. Musíme sa pozerať na dlh, ktorý máme. Nemá nič proti ihrisku 

na Korcháni, ale je potrebné prihliadať na ten problém, ktorý máme a kto ponesie zodpovednosť, 

keď to bude viac ako je určené.  Možno prídu lepšie ponuky na iné veci.  

p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – samotný projekt je dobrý, nemá nič proti tomu. Keď už sa 

pôjde do tohto, či by nebolo dobré urobiť dve jednoduchšie, lacnejšie ihriská, ako nadštandardné, 

ktoré bude aj náročnejšie na údržbu. Jedno na Korcháni, druhé pri škole v Trstenej, kde sú bytové 

domy, ktoré by bolo dostatočné  využité.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ  - na zváženie, aj pripomienky, ktoré tu odzneli, aby sa jasne 

zadefinovali, zagarantovali tieto veci. Navrhol prejsť to celé, čo by sa dalo, rozobrať to 

podrobnejšie, aby to mohli podporiť, prijať určitú zásadu. Bola prijatá určitá zásada na OZ, že idú 

sa budovať učebne pri ZŠ. 

p. Broš František, poslanec OZ – držať sa toho ako si povedali – priorita telocvičňa.  

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – hľadať presné riešenia, nemôžeme nasilu budovať niečo, 

pokiaľ sme v takých číslach ako sme, je tu riziko. 

p. Grečmal Stanislav, poslanec OZ – komu bude slúžiť ihrisko, príklad pri ZŠ, ihrisko sa 

nevyuzíva. 

Mgr. Heglas Anton, starosta obce –  je na zváženie či isť do tohto zámeru, v prípade schválenia, 

ihrisko musí byť do konca júna 2013. Je potrebná informácia, či je všeobecný záujem ísť do 

realizácie ihriska a v akom rozsahu. 
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p. Strýček Miroslav, poslanec OZ –  uviedol, že je to dobrý projekt, ale do budúcnosti  chystať 

projekty tak, aby sa pozeralo na to koľko budú dodatočne tieto práce stať. Dodatočné práce sú 

veľkým výdavkom pre obec a tieto FP sa môžu použiť inde. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ  -  je dobre, že je iniciatíva, vie že je to často komplikované, ale 

treba informovanosť dať vopred.  Aj teraz je to v polohe rozbehnutia, je tam cezhraničná 

spolupráca, malo byť predtým sedenie na obci a povedať koľko to bude stáť.  

p. Broš František, poslanec OZ – podporí to, ale s minimálnymi nákladmi pre obec. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ  - navrhol hlasovať o návrhu: OZ berie na vedomie správu 

o postupe prác na rozostavaných stavbách s tým, že je neúplná  a nie je v súlade s prijatým 

uznesením OZ v súvislosti so stavbou telocvične.   

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – je to nezmysel, nakoľko výstavba multifunkčného ihriska 

nie je rozostavanou stavbou.  

Mgr. Heglas Anton, starosta obce –  táto informácia – stavba multifunkčného ihriska bola 

prednesená v rámci rozostavaných stavieb ako pripravovaná stavba. 

Diskusia ukončená. 

         

         Protinávrh zo strany poslancov nebol predložený a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie:  

OZ berie na vedomie správu o postupe prác na stavbách v obci Raková 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian,  

                     p. Broš František ) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária                            7                                                                                                        

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:    JUDr. Mariak Miroslav,    JUDr. Šamaj Jozef,                                                            2 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

 

5.Návrh VZN Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková č.1/2013 

 

      K bodu informoval starosta obce, Mgr. Anton Heglas. Toto nariadenie bližšie upravuje práva 

a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Návrh zlučuje 

všetky dodatky prijaté od roku 2010, zlučuje poplatky v materských školách v zmysle zákona, 

mení názov na ZŠ Milana Mravca a návrh na zvýšenie výšky mesačného poplatku  na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť ŠKD z pôvodných 3,50 na 7 eur. Ďalší návrh – tabuľka č. 5, výška 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ, doteraz bolo bez poplatku, 

a teraz je upravený v navrhovanej tabuľke. Následne otvoril diskusiu. 

JUDr. Šamaj Jozef, starosta obce -  dotazoval sa, či výška poplatku 7 € je dostatočná, keď inde je 

oveľa vyšší tento poplatok. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce –  je to návrh riaditeľa školy na základe prepočtu. 

 

Ďalšie príspevky do diskusie zo strany prítomných neboli a OZ hlasovalo o návrhu: 
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OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o výške príspevku zákonného 

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

č. 1/2013. 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                    JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                        9                                                                                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:    JUDr. Mariak Miroslav,                                                                                               1 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 

6.Návrh VZN Obce Raková o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Raková č.2/2013 

      K bodu informoval starosta obce, Mgr. Anton Heglas. Taktiež spája všetky dodatky k VZN, 

ktoré boli v minulosti prijaté. VZN obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku   

a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Raková, ktoré 

sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Článok 3 okrem iného hovorí, že dotácia  na dieťa vo 

veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Raková pre CVČ zriadených na území iných 

miest a obcí sa neposkytne v prípade, ak dieťa navštevuje krúžok  identického zamerania 

s ponukou krúžkov, ktoré  zabezpečuje CVČ. 

   Pripomienky k návrhu VZN neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje VZN Obce Raková o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Raková  č. 2/2013. 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                    JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                              10                                                                                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 

7.Návrh VZN Obce Raková o určení školského obvodu základnej školy na území Obce 

Raková č.3/2013  

      K bodu informoval starosta obce, Mgr. Anton Heglas. Účelom tohto VZN podľa § 8 zákona 

č. 596/2003 Z. z. je určiť školský obvod základnej školy zriadenej Obcou Raková v záujme 

vytvorenia podmienok pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov základnej školy. 

      Pripomienky k návrhu VZN neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje 

VZN Obce Raková o určení školského obvodu základnej školy na území Obce  Raková č. 3/2013      

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                    JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                              10                                                                                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 

6 



 

8.Návrh VZN Obce Raková o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková č.4/2013 

 

            K bodu informoval starosta obce, Mgr. Anton Heglas. Účelom tohto VZN podľa § 20 ods. 3 

zákona č. 245/2008 Z. z. je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková. Toto nariadenie bližšie 

upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (zákonný 

zástupca) na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa v základných školách na území Obce 

Raková a má na tomto území trvalý alebo prechodný pobyt. 

 

      Pripomienky k návrhu VZN neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje 

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

škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raková  č. 4/2013       

 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian,  

                     JUDr. Mariak Miroslav) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                    JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                           9                                                                                                      

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                        0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

 

9.Správa o hospodárení CVČ 

 

    K bodu bola prizvaná PaedDr. Martina Remešová, riaditeľka CVČ ktorá predniesla správu 

o hospodárení CVČ. Správa tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

Pripomienky zo strany prítomných neboli a OZ vzalo na vedomie správu o hospodárení CVČ 

hlasovaním: 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                    JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                              10                                                                                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 

 

Prestávka 14:10 –14:30 
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10.Informácia o stave pripravenosti 46. ročníka Palárikovej Rakovej 

 

        Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval o programe Palárikovej Rakovej ako aj o stave 

pripravenosti. Zároveň všetkých  srdečne pozval  a požiadal v prípade potreby, aby boli 

nápomocní, nakoľko sa tejto veľkolepej akcie zúčastnia rôzní hostia. Materiál je doložený v prílohe 

zápisnice. 

       OZ vzalo na vedomie Informáciu o stave pripravenosti 46. ročníka Palárikovej Rakovej 

hlasovaním: 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                    JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                                 10                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                        0 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 

 

11.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

     

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. e/ zákona NR. SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov predložil p. Kulla František, hlavný kontrolór správu o 

kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2012. Táto tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

       OZ vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra hlasovaním: 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                    JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                                 10                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                        0 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 

 

12. Rôzne 

 

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

1► Srníčková Mária, Raková 1270  - ponuka na výmenu pozemku  pre obec v zmysle GP 

68/2012, parcela KN-C 12450/11 o výmere 780 m
2
 za pozemok pri jej RD. OZ na zasadaní dňa 

22.11.2013 uznesením č. 13.32/2012 schválilo zámer  zámeny pozemkov  podľa osobitného 

zreteľa v k.ú obce Raková medzi Milanom Srničkom ml., bytom Raková 1270 a Obcou Raková. 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

zámenu pozemkov  podľa osobitného zreteľa v k.ú obce Raková medzi Milanom Srníčkom 

a manželkou Máriou, obaja bytom Raková 1270 a Obcou Raková. 

KN-C 12450/11 o výmere 780 m
2
 – trvalé trávne porasty     

za pozemok:  KN-C 9631/138 o výmere 315 m
2
 – ostatné plochy 

                      KN-C 9631/139 o výmere 273 m
2
 – ostatné plochy 
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s doplatkom ceny za pozemok zo strany žiadateľa 2 €/ m
2 
z výmer parciel KN-C 9631/138 

o výmere 315 m
2
   a  KN-C 9631/139 o výmere 273 m

2
 . 

záujemcovi :Milan Srníček a manželka Mária, obaja bytom Raková 1270 

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

majetku obcí sa dá použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – výnimočný postup, nakoľko 

osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Pozemky sú súčasťou zastavaných 

pozemkov žiadateľa a obec pozemky nevyužíva. 

 

  Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                    JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                               10                                                                                                          

Proti:           -                                                                                       0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 

 

2► Žiadosť Cleanex – Cleanex Raková 248 o prenájom nových kancelárskych priestorov 

v objekte budovy OKVS  Raková. OZ dňa 22.11.2012 schválilo uznesením č. 13.31/2012  zámer 

prenájmu priestorov pre Cleanex – cleanex , s.r.o. , Raková č. 248.  

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Prenájom podľa §9a ods. 9, písm. c) Zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších zmien majetok 

obce:         - nebytové priestory v budove č.p. 248 o výmere 20,47 m²  

- drobný majetok v sume 663,33 € ( podľa priloženého zoznamu ) 

za cenu 337,75 € /ročne ( 1m² /16,50 € ) na dobu neurčitú 

záujemcovi : Cleanex – cleanex , s.r.o. , Raková č. 248, v zastúpení: p. Jaroslavom 

Kukurdíkom                    

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Záujemca má v priestoroch budovy prenajaté priestory od 

roku 2008. Prenajaté priestory v roku 2010 čiastočne zrekonštruoval. Vzhľadom na pribúdajúci 

počet zamestnancov požiadal o rozšírenie priestorov.  

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

sa dá použiť ustanovenie § 9a, ods. 9, písm.c) – Výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ 

nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ.  
 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                    JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                                 10                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                        0 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 
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3► Moskáľová Mária, Raková 130 – žiadosť o odkúpenie pozemku C-KN 1409/33 o výmere 74 

m
2
 v miestnej časti U Matúška.  

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa  22.3.2013 

Komisia  uskutočnila obhliadku predmetného pozemku v teréne v náväznosti na priľahlé 

nehnuteľnosti a doporučuje parc. C-KN 1409/33 o výmere 74 m
2
  v miestnej časti U Matúška 

odpredať.  

Stanovisko obecnej rady dňa 27.3.2013  

OR doporučuje schváliť zámer odpredaja pozemku KN-C č. 1409/33 o výmere 74 m²  zastavané 

plochy a nádvoria za cenu :  15 €/ m
2
 . 

p. Broš František, poslanec OZ  - navrhol predaj pozemku za cenu 10 €/ m
2
  

     Ďalšie návrhy zo strany prítomných neboli a OZ najskôr hlasovalo o zámere odpredaja 

pozemku KN-C č. 1409/33 o výmere 74 m²  zastavané plochy a nádvoria podľa osobitného 

zreteľa pre Moskáľovu Máriu, bytom Raková č. 130 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária, p. Broš František    

                    JUDr. Mariak Miroslav                                                                                                9                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:      JUDr. Šamaj Jozef,                                                                                                     1 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca Broša – predaj pozemku za cenu 10 €/ m
2
  

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

Za:               p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František                   4 

Proti:         p. Beleščák Jozef, p. Strýček Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef                          3                                               

Zdržal sa:    Mgr.Urbaníková Viera,   Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Mariak Miroslav                 3                                                                                                     

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu obecnej rady  – predaj pozemku za cenu 15 €/ m
2
  

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

               Mgr. Bzdilíková Mária,                                                                                                     4 

Proti:         p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Broš František, JUDr. Šamaj Jozef                      4                                               

Zdržal sa:    JUDr. Mariak Miroslav p.Grečmal Stanislav                                                               2                                                                                                     

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh nebol prijatý 

 

      OZ schválilo zámer odpredaja pozemku KN-C č. 1409/33 o výmere 74 m²  zastavané plochy 

a nádvoria podľa osobitného zreteľa pre Moskáľovu Máriu, bytom Raková č. 130. Nakoľko 

nebola schválená cena odpredaja pozemku, OZ sa  k žiadosti  vráti na najbližšom zasadaní OZ.  
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4►  Žiadosť Štefánie Honíškovej, Raková 397 o odkúpenie pozemku KNC 13055/4 o výmere 

503 m
2
.  

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa  22.3.2013 

Na základe vyjadrenia geodeta komisia doporučuje  odpredaj  pozemku KNC 13055/4 o výmere 

503 m
2
  - navrhuje cenu minimálne vo výške 1-€/ m

2
  na pokrytie nákladov spojených s riešením 

danej problematiky. 

p. Dolná Anna, posl. OZ  - navrhla cenu odpredaja pozemku vo výške 0,50-€/ m
2
. 

 

OZ najskôr hlasovalo o zámere odpredaja pozemku KN-C č. 13055/4 o výmere 503 m²  

zastavané plochy a nádvoria pre Honíškovú Štefániu, Raková 397. 

   Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                               10      

Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                        10 

    Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu p. Dolnej, posl. OZ  – predaj pozemku za cenu 0.50 €/ m
2
  

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    JUDr. Mariak Miroslav                                                                                                5 

Proti:                            -                                                                                                0                                               

Zdržal sa:    Mgr.Urbaníková Viera,   Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Beleščák Jozef,  

                    p. Strýček Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef                                                                5                                                                                                    

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu predaja pozemku za cenu 1 €/ m
2
  

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

Za:               Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Beleščák Jozef, p. Strýček Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef           

                    JUDr. Mariak Miroslav, Mgr.Urbaníková Viera,                                                       6 

Proti:          p.Grečmal Stanislav, p. Broš František                                                                      2                                              

Zdržal sa:    p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna,                                                                                 2                                                                                                    

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý. 

OZ schválilo: Zámer o d p r e d a ť  podľa §9a ,ods. 8, písm.e) Zákona 138/1991 Z.z. v znení 

neskorších zmien majetok obce:  

- KN-C č. 13055/4 o výmere 503 m²  zastavané plochy a nádvoria za cenu : 1 €/ m²   

- Pozemok je zameraný GP č.96/2012 

   záujemcovi : Štefánia Honíšková, bytom Raková 397 

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

o majetku obcí sa dá použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný postup, nakoľko 

osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Pozemok  C-KN č. 13055/4 bol 

dlhodobo užívaný a v súčasnosti sa naďalej užíva ako súčasť pozemku C-KN č. 13055/1,  

na ktorom je umiestnený RD. 
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5►  Žiadosť SSE-Distribúcia, Ulica republiky 5,Žilina o majetko-právne vysporiadanie 

nehnuteľnosti – KN-C 9847/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 5309 m
2
. Na časti parcele sú 

navrhnuté umiestnenie Trafostanica so záberom pozemku 15 m
2
. 

           Nakoľko v žiadosti bola uvedená parcela, ktorá nie je vo vlastníctve obce (pozemok 

vedený na iného vlastníka), obecné zastupiteľstvo sa nezaoberalo požiadavkou SSE a žiadosť je 

bezpredmetná. 

6 ►Žiadosť – Stráňavová Emília a Anton, Raková 117 o odkúpenie pozemku KN-C 2209/5 

o výmere 247 m
2
. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa  7.2.2013 

     Komisia prehodnotila žiadosť  o odkúpenie pozemku 2209/5, ide o plochu ktorá bola súčasťou 

bývalého mlynského náhonu, ktorý je poriešený výstavbou RD a neplní svoju bývalú funkciu. 

Komisia zároveň posúdila väzby k ÚPD daného územia a na základe tohto doporučuje odpredaj 

uvedeného pozemku. 

Stanovisko obecnej rady dňa 27.3.2013  

OR doporučuje schváliť zámer odpredaja pozemku KN-C 2209/5 o výmere 247 m
2
  

p. Straňavovej Emílii a Antonovi, Raková 117 za cenu   15 €/ m
2
 . 

 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje zámer o d p r e d a ť  podľa §9a ,ods. 8, písm.e) Zákona 138/1991 Z.z. v znení 

neskorších zmien majetok obce:  

- KN-C č. KN-C 2209/5 o výmere 247 m
2
. vodná plocha  za cenu : 15 €/ m

2
 . 

- Pozemok je zameraný GP č.116/2012 

záujemcovi : Stráňavová Emília a manž. Anton, bytom Raková 117 

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

o majetku obcí sa dá použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný postup, nakoľko 

osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Pozemok  C-KN č. 2209/5 susedí 

s pozemkom parcela C-KN č. 2209/2 a C-KN č. 2134/. Jedná sa o plochu, ktorá je dlhodobo 

neudržiavaná a bude slúžiť na chov domácich zvierat.  

    

    Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                               10      

Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                        10 

    Návrh bol prijatý. 

7►Žiadosť Terézie Kozovej, Raková 1613 – o odkúpenie pozemku  pri potoku Trstená na 

parcele  KN-C 12476/5 o výmere 178 m
2
. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa  7.2.2013 

       Komisia doporučuje odpredaj predmetného pozemku pokiaľ nebudú námietky zo strany 

správcu toku – Povodia Váhu a nevznikne ohrozenie ďalších nehnuteľností. 

Stanovisko obecnej rady dňa 27.3.2013  

OR doporučuje schváliť zámer odpredaja pozemku KN-C 12476/5 o výmere 178 m
2 

za cenu    

3 €/ m
2
 . 
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p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – navrhol odpredaj za cenu 5 €/ m
2
 s odôvodnením rozšírenia 

pozemku pri RD. 

 

OZ najskôr hlasovalo o zámere odpredaja pozemku - KN-C č. 12476/5 o výmere 178 m²  vodná 

plocha podľa osobitného zreteľa  pre Teréziu Kozovú, bytom Raková č. 1613     

    Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František,    

                       JUDr. Mariak Miroslav                                                                                                9     

Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:      JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                    1 

    Prítomných :                                                                                        10 

    Návrh bol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca p. Strýčka – predaj pozemku za cenu 5 €/ m
2
 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

Za:               p. Dolná  Anna, p. Strýček Miroslav, JUDr. Mariak Miroslav, p. Broš František     4 

Proti:                                  -                                                                                                          0                                              

Zdržal sa:    p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Beleščák Jozef,  JUDr. Šamaj Jozef, 

                    p.Grečmal Stanislav,  Mgr.Urbaníková Viera                                                            6                                                                                                         

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca p. Strýčka – predaj pozemku za cenu 3 €/ m
2
 

Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

Za:     p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Beleščák Jozef,  Mgr.Urbaníková Viera         4 

Proti:         JUDr. Šamaj Jozef, p. Strýček Miroslav, p. Broš František                                         3                                                                                                                                

Zdržal sa:    p. Dolná  Anna, JUDr. Mariak Miroslav,  p.Grečmal Stanislav                                   3                                                                                                         

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh nebol prijatý. 

 

OZ schválilo zámer  odpredaja pozemku KN-C č. 12476/5 o výmere 178 m²  vodná plocha podľa 

osobitného zreteľa  pre Teréziu Kozovú, bytom Raková č. 1613.    Nakoľko nebola schválená 

cena odpredaja pozemku, OZ sa  k žiadosti  vráti na najbližšom zasadaní OZ.  

 

8► Zriaďovacia listina Základnej školy, Milana Mravca, Raková 950  – zosúladenie názvu školy 

so zapožičaním čestného názvu školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

1. OZ berie na vedomie zosúladenie Zriaďovacej listiny Základnej školy, Raková 950 so 

zapožičaním čestného názvu škole, Základná škola Milana Mravca, Raková 950 

a doplnenie zriaďovacej listiny v súlade s platnou legislatívou. 
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    Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                               10      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                        10 

    Návrh bol prijatý. 

 

2. OZ schvaľuje zriaďovaciu listiny Základnej školy Milana Mravca, Raková 950 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková (v znení dodatkov).  

    Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                               10      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                        10 

    Návrh bol prijatý. 

 

9► Návrh na zvolenie prísediaceho na súde na funkčné obdobie 2014 až 2017 

V súlade s ust. § 140 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu 

z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. 

Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Funkčné obdobie je štyri roky a 

prísediaci sa ujíma funkcie dňom zloženia sľubu. 

Kandidáti: 

1/ Mgr. Renáta Golisová, bytom Raková  č.1118 

2/ Mgr. Janka Hnidková, bytom Raková č. 31 

3/ Mgr. Mária Vraželová, bytom Raková č. 30 

4/ Anna Dolná, bytom Raková č. 1405 

   -  navrhovaní kandidáti funkciu prísediaceho vykonávali aj v rokoch  2010 – 2013. 

5/ Mgr. Roman Jakubík, Raková č. 1616 

   - funkciu prísediaceho doteraz nevykonával a požiadal o svoje zvolenie. 

         Navrhovaní kandidáti na funkciu prísediaceho požiadali o svoje zvolenie do funkcie 

a spĺňajú  zákonom stanovené predpoklady na voľbu prísediacej ustanovené § 139 zákona č. 

385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzn: 

 V deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov, 

 Je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho, 

 Je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prísediaceho bude 

riadne vykonávať, 

 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, 

 súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu (zvoleniu za prísediaceho Okresného súdu 

v Čadci) 
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Predseda  Okresného súdu v Čadci nemá námietky k navrhovaným kandidátom. 

Iné návrhy zo strany poslancov neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo volí  prísediacich na súde na funkčné obdobie v rokoch 2014 až 2017: 

1/ Mgr. Renáta Golisová, bytom Raková  č.1118 

2/ Mgr. Janka Hnidková, bytom Raková č. 31 

3/ Mgr. Mária Vraželová, bytom Raková č. 30 

4/ Anna Dolná, bytom Raková č. 1405 

5/ Mgr. Roman Jakubík, Raková č. 1616 

 

    Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                               10      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                        10 

    Návrh bol prijatý. 

 

10► Žiadosť – Mládežnícke centrum, Kukučínova 1647, 022 01 Čadca o finančnú podporu 

festivalu SPK 2013.  

OZ zamieta žiadosť Mládežnícke centrum, Kukučínova 1647, 022 01 Čadca o finančnú podporu 

festivalu SPK 2013. 

    Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                               10      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                        10 

    Návrh bol prijatý. 

 

11► List – Šuták Pavol, Raková 291 – adresovaný na OZ 

Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 25.03.2013 

              Komisia na základe listu pána Šutáka Pavla, bytom Raková č. 291 adresovaného 

poslancom OZ doporučuje p. Šutákovi Pavlovi:  

             prehodnotiť u lekára či je možné predpísať lacnejšie lieky, alebo sa obrátiť na zdravotnú 

poisťovňu, v ktorej je poistencom o úľavu alebo preplatenie liekov, ktoré potrebuje ku svojej 

diagnóze.  

             Podľa VZN Obce Raková,  ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní 

jednorázovej sociálnej výpomoci nie je možné dávku  poskytnúť, z dôvodu, že žiadateľ nespĺňa 

podmienky na jej poskytnutie- nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.    

Stanovisko OR zo dňa 27.3.2013 

OR berie na vedomie List – Šuták Pavol, Raková 291 vo veci sociálnej výpomoci s tým, že sa 

stotožňuje so stanoviskom komisie sociálno-zdravotnej. 
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Diskusia:  

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ -  nebol zúčastnený na komisii, uviedol, že obec má prijaté 

VZN ako postupovať, keď sa občan dostane do ťažkej životnej  situácie.  Hmotná núdza 

a sociálna núdza sú dva rozdielne pojmy. Navrhuje list vrátiť  a vyzvať občana na predloženie 

žiadosti  v zmysle VZN a na základe toho posúdiť. Z listu nie je jasné o čo ide, vie sa, že problém 

vznikol pri navýšení poplatku za opatrovateľskú službu.  

K tomuto je kompetentná osoba – zamestnanec obce, kt. má vedieť ako postupovať, upozorniť 

občana, že je to v rozpore s VZN. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – jednoznačne pochybil pracovník, ktorý má na starosti túto 

sféru na OcÚ, ani komisia nemusí byť taká znalá v týchto veciach. Má byť nápomocný občanovi, 

ako postupovať, hľadať cesty zákonné na riešenie.  Je zástancom toho pomôcť týmto ľuďom. 

Navrhol uložiť kompetentnému zamestnancovi skontaktovať sa so žiadateľom a doriešiť tieto 

veci. 

p. Dolná Anna, posl. OZ – apelovala smerom na predsedu komisie p. Beleščáka Jozefa,  že tieto 

veci si musí preveriť ako predseda komisie. 

p. Grečmal Stanislav, poslanec OZ – žiadateľovi je potrebné poradiť a vysvetliť, ako môže 

požiadať o soc. výpomoc v zmysle platných predpisov (VZN). Žiadosť nie je dobré 

sformulovaná. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – navrhol prijať uznesenie, aby zamestnanec OcÚ kontaktoval 

žiadateľa  a pomohol mu v tejto veci – podaní žiadosti v zmysle VZN. 

 

    Z diskusie vyšiel návrh na uznesenie: 

1/ OZ berie na vedomie List p. Šutáka Pavla, bytom Raková č. 291 vo veci žiadosti 

o jednorázovu sociálnu výpomoc 

 

2/ OZ ukladá Bc. Olešňaníkovej D., zamest. OcÚ vykonať osobnú návštevu žiadateľa, p. Šutáka 

Pavla, Raková č. 291 za účelom  pomoci a súčinnosti pri príprave a podaní žiadosti o poskytnutie 

jednorázovej dávky sociálnej výpomoci. 

 

    Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian,      

                          p.Grečmal Stanislav) 

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

                    p. Strýček Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                                9      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                          9 

    Návrh bol prijatý. 

 

12► Mikroregión Horné Kysuce, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka 

- požiadavka na úhradu členského príspevku do združenia vo výške 351,79 € 

Stanovisko OR zo dňa 27.3.2013 

OR doporučuje ukončenie členstva v Združení Mikroregiónu Horné Kysuce. 
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    OZ schválilo Ukončenie členstva v Združení Mikroregiónu Horné Kysuce 

     Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian,      

                          p.Grečmal Stanislav) 

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

                    p. Strýček Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                                9      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                          9 

    Návrh bol prijatý. 

 

13►  Pridelenie nájomného bytu č. 1588/6  

Stanovisko sociálno-zdravotnej komisie zo dňa 25.03.2013 

Zaslané oznámenie o uvoľnení bytu – evidovaní záujemcovia: 

        1/Kuchyňa Vladimír, Staškov č. 470     -  nedoložil doklady           

        2/ Jozef Šuška, Chalupkova158, 30/D Čadca        -  nedoložil doklady 

        3/ Majchráková Anna , Okružná Čadca         - doložila potrebné doklady                  

 

        Komisia  doporučuje prideliť nájomný byt v bytovke č. 1588/6 p. Majchrákovej Anne, 

bytom Čadca, Okružná č. 104/45.  

Stanovisko OR zo dňa 27.3.2013 

OR doporučuje schváliť nájomný byt v bytovke č. 1588/6 p. Majchrákovej Anne, bytom Čadca, 

Okružná č. 104/45.  

 

OZ  hlasovalo o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 

1588/6 p. Majchrákovej Anne, bytom Čadca, Okružná č. 104/45.  

     Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian,      

                          JUDr. Mariak Miroslav) 

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

                    p. Strýček Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef,   p.Grečmal Stanislav                                                                   9      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                          9 

    Návrh bol prijatý. 

 

 

14► Stanovenie platu starostu – predkladá Ing. Jaroslav Kormanec, prednosta OcÚ 

 

Informácia o zmene platu starostu obce  v roku 2013  

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 2012, a informácie o počte obyvateľov v obci Raková 

podľa predbežných údajov  k 31.12.2012 sa mení plat starostu obce. 
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Informácia o zmene platu hlavného kontrolóra obce v roku 2013 

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 2012, a informácie o počte obyvateľov  

v obci Raková podľa predbežných údajov k 31.12.2012 sa mení plat hlavného kontrolóra.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ  - navrhol 25 %-tné zvýšenie platu starostu   namiesto 28 %. 

OZ hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu poslanca JUDr. Šamaja Jozefa nasledovne: 

    Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p. Broš František,JUDr. Šamaj Jozef,   p.Grečmal Stanislav     8      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:   Mgr.Urbaníková Viera,  Mgr. Bzdilíková Mária                                                         2 

    Prítomných :                                                                                       10 

    Návrh bol prijatý. 

 

OZ hlasovaním prijalo nasledovné uznesenia:  

    Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav                                                               10      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

    Prítomných :                                                                                        10 

    Návrh bol prijatý. 

 

1/ OZ berie na vedomie: 

a)Zmenu platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2013 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 2012 a informácie o počte 

obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov  k 31.12.2012. 

b)Plat starostu obce Raková vo výške 2.411,52 €, 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  

1.1.2013. 

2/ OZ schvaľuje 

a) Plat starostu obce Raková vo výške 2.355,00 €, čo predstavuje 25 %-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 1.3.2013. 

3/ OZ berie na vedomie: 

    Zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 1.1.2013 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 2012 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov  

     k 31.12.2012. 
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15► OZ na základe předloženého materiálu – ponuky ČSOB schvalilo: 

         Prijatie kontokorentného  úveru vo   výške: 50000,00 € od Československej    

 obchodnej banky a.s., Michalská 18, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky 

 zo dňa: 5.4.2013.  

          - forma ručenia: vlastná blankozmenka, 

           - účel: prefinancovanie bežných výdavkov obce, ktoré nie sú finančne kryté z dôvodu  

           časového nesúladu  medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami obce Raková,  počas  

           kalendárneho roku, 

           -splácanie priebežné 

- splatnosť bez uvedenia dátumu konečnej splatnosti s 3-mesačnou výpovednou lehotou  

   pre  klienta aj banku, ktorá začína plynúť deň po dni doručenia výpovede druhej  

   zo zmluvných strán, pričom posledný deň výpovednej lehoty je dňom splatnosti úveru. 

 

     Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef,                                                                                                      9      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:    JUDr. Mariak Miroslav                                                                                               1 

    Prítomných :                                                                                       10 

    Návrh bol prijatý. 

 

16► Multifunkčné ihrisko na Korcháni (stavba rozdiskutovaná v rámci bodu č. 4) 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ- zvážiť realizáciu projektu, obec nemá  dostavanú 

telocvičňu. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je potrebné povedať, či obec ide do tohto zámeru a ak áno či 

ako celok, alebo čiastkovo. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ  - navrhol isť maximálne do výšky 10 000 € z vlastných 

prostriedkov. 

p. Broš František, poslanec OZ -  vyjadril sa za realizáciu 45 tis.eur kompletne, t.j. 15 t. € 

z vlastných zdrojov. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – 10 tis. € čiastka nepostačuje a pri odsúhlasení tejto čiastky do 

projektu nejde,  15 t. € z vlastných zdrojov  je čiastka minimálna, aby sa stavba mohla realizovať. 

 

Prestávka 10 min. na prípravu návrhu na uznesenie. 

 

OZ schválilo:  

a/ Realizáciu projektu s názvom „Otvorme hranicu novému poznaniu“ v rámci  Programu 

cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 s nasledovnými podmienkami: 

1/ Celkové náklady na dodávku a montáž multifunkčného ihriska financované z fondu EU  

    nepresiahnu po verejnom obstarávaní oprávnené náklady v rámci projektu čiastku 29 429,00 € 

2/ Výdavky na zemné práce vrátane oporného múriku nepresiahnu čiastku 15 000,00 € 

b/ Financovanie projektu formou krátkodobého úveru 

c/ Prijatie krátkodobého finančného úveru  v maximálnej výške: 48 000,00 € od. ČSOB a.s., 

Michalská 18, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 5.4.2013. Forma ručenia: 

vlastná blankozmenka.  
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   Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef,                                                                                                      9      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:    JUDr. Mariak Miroslav                                                                                               1 

    Prítomných :                                                                                       10 

    Návrh bol prijatý. 

 

OZ hlasovaním schválilo Rozpočtové opatrenie  Obce Raková č. 1/2013 

   Hlasovanie: (neprítomní:  Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian) 

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

                    p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková Mária p. Broš František    

                       JUDr. Šamaj Jozef,                                                                                                      9      

  Proti:   -                                                                           0 

    Zdržal sa:    JUDr. Mariak Miroslav                                                                                               1 

    Prítomných :                                                                                       10 

    Návrh bol prijatý. 

 

Rozpočtové opatrenie č.1/2013 nasledovne: 

                

          
Schválený 

rozpočet Úprava o 

Rozpočet po 

úprave 

Finančné operácie - príjmy         

  513* Krátkodobý úver  0,00 48 000,00 48 000,00 

Finančné operácie - príjmy - úprava spolu o      48 000,00   

            

PRÍJMY - úprava spolu o        48 000,00   

Bežné výdavky             

04.1.2 Mikroprojekt - otvorme hranicu novému poznaniu       

  Aktívna politika         

  633* Materiálové výdavky  0,00 3 427,00 3 427,00 

  634* Doprava    0,00 1 540,00 1 540,00 

  636* Prenájom   0,00 2 900,00 2 900,00 

  637* Služby   1 500,00 15 167,00 16 667,00 

            23 034,00   

Bežné výdavky - úprava spolu o       23 034,00   

Kapitálové výdavky             

04.1.2 Mikroprojekt - otvorme hranicu novému poznaniu       

  717* Ihrisko   0,00 45 000,00 45 000,00 

        45 000,00   

Kapitálové výdavky - úprava spolu o     45 000,00   
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Finančné operácie - výdavky 

01.7.0 Transakcie verejného dlhu        

  821* Splácanie úverov  132 627,00 -17 531,00 115 096,00 

        -17 531,00   

Finančné operácie - výdavky - úprava spolu o     -17 531,00   

            

VÝDAVKY - úprava spolu o        50 503,00   

        

Sumarizácia       

  OBEC RAKOVÁ     
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave         

  Bežné príjmy     2 213 535,00 0,00 2 213 535,00 

  Bežné príjmy RO   43 810,00 0,00 43 810,00 

  Bežné príjmy spolu     2 257 345,00 0,00 2 257 345,00 

  Kapitálové príjmy s     0,00 0,00 0,00 

  Finančné operácie     0,00 48 000,00 48 000,00 

  SPOLU     2 257 345,00 48 000,00 2 305 345,00 

              

  Bežné výdavky     908 022,00 23 034,00 931 056,00 

  Bežné výdavky RO   1 090 713,00 0,00 1 090 713,00 

  Bežné výdavky spolu     1 998 735,00 23 034,00 2 021 769,00 

  Kapitálové výdavky   123 480,00 45 000,00 168 480,00 

  Finančné operácie   132 627,00 -17 531,00 115 096,00 

  SPOLU     2 254 842,00 50 503,00 2 305 345,00 

 

 

17►  Informácia riaditeľa OKVS, Bc. Urbaníka Miroslava  o organizačnej zmene od 1.12.2012 

v súlade s ustanovením § 63, ods.1, písm. b) Zákonníka práce. Organizačná zmena a zrušenie 

druhu práce je dôsledkom schváleného  rozpočtu OKVS a optimalizačných a racionalizačných 

opatrení na rok 2013. Jedná sa  o nasledovné miesta. 

- zrušenie  1 funkčného miesta – bežné upratovanie 

- zrušenie 1 funkčného miesta – druhové, kvantitatívne a kvalitatívne preberanie tovaru  

- zrušenie 2 funkčného miesta – jednoduchá pomocná práca 

      Riaditeľ OKVS zároveň informoval, že dňa 5.3.2013 bol na zbernom dvore požiar. Hasiči 

klasifikovali tento požiar ako úmyselné podpálenie, páchateľ nie je zistený. Skládka plastov je 

umiestnená od miestnej komunikácie, po spadnutí haly na zbernom dvore je potrebné myslieť na 

realizáciu oplotenia. 

 

     Po vyčerpaní materiálov do rôzneho požiadala o slovo p. Kmošková – prevádzka 

Drevovýroby U Sihelníka. Žiadajú obec o vyjadrenie na napojenie sa na komunikáciu.  

Ing. Kormanec Jaroslav, prednosta OcÚ – ozrejmil celkový stav na základe  jednaní.  Obec 

potrebuje, aby prevádzkovateľ zdokladoval  od terajšieho nájomcu Kotolne Sihly súhlas, cesta 

končí pred bránou kotolne, areál je podmienený, je to účelová komunikácia, nie miestna 

komunikácia. Podľa kópie katastrálnej mapy komunikácia nie je vybudovaná cez k.ú. Čadca, táto 

fyzický existuje, ale užíva sa bez právnych dokladov. 
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p. Broš František, poslanec OZ – dotazoval sa čo sa zmenilo, kotolňa sa neodpredala, stav je taký 

istý ako v minulosti, apeloval na prítomných poslancov, aby bol záujem vytvoriť podmienky 

k prevádzkovaniu jestvujúcej prevádzky. Vyslovil pocit likvidácie danej prevádzky. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je potrebný písomný súhlas nájomcu kotolne. Nemôže byť 

stavba povolená pokiaľ cesta nie je vybudovaná. Je na poslancov, aby prehodnotili nájomnú 

zmluvu, riešili tento prepoj prístupovej komunikácie. Je nezmysel vyvlastniť právne pozemok 

obce (vlastný pozemok). To znamená, ak nájomca nesúhlasí s vyčlenením pozemku na 

komunikáciu, obec musí vstúpiť do rokovania o zmene nájomných podmienok. V prípade 

nesúhlasu podmienok môže sa vypovedať zmluva – časové obdobie 5 rokov, kým ukončí sa 

nájomná zmluva a s novým nájomcom následne uzatvoriť zmluvu tak, aby bol prístup riešený. 

Podotkol, že nájomnú zmluvu, ako štatutár s týmito podmienkami nepodpísal, t.j. výpovedná 

lehota 4 roky, ktorá plynie  v nasledujúcom roku od vypovedania. Problém je aj v tom , že Mesto 

Čadca pri schvaľovaní nášho územného plánu nesúhlasilo, aby sa táto komunikácia prepojila 

s komunikáciou v miestnej časti U Gala s priemyselnou zónou. 

Ing. Jaroslav Kormanec, prednosta OcÚ – cesta, ktorá je  z k. ú. Čadca bola vytvorená pre 

dobudovanie kotolne a po jej dobudovaní sa mala zrušiť. Rokovalo sa o tomto, a Mesto Čadca sa 

stavia k tomu, že nedá žiaden prístup na komunikáciu, nakoľko ju nemá v správe. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – o tomto sa baví 20 rokov, že nie je potrebné túto komunikáciu 

zrušiť a môže zostať ako obslužná. Bola odsúhlasená priemyselná zóna v tejto časti a toto obec 

musí poriešiť nezávisle na tom či je to k.ú Čadce alebo Rakovej. Tieto veci je potrebné riešiť na 

úrovni starostu a primátora, dohodnúť podmienky. 90 % ciest vybudovaných v rámci obce sú 

nevysporiadané, nevadia nikomu a každý ich užíva. Nemôže stavebník, kt. tam je, zakúpiť 

pozemok a zahradiť komunikáciu. Nemôže sa stavať k chrbtom k danej problematike, sú tam 

rodinné domy, je tam nejaký jestvujúci stav a musí sa to riešiť.  

Ing. Jaroslav Kormanec, prednosta OcÚ –  miestna komunikácia je dokončená po areál, na mape 

územného plánu je zakreslená časť výhľadovo, je potrebné toto dorobiť. Z toho dôvodu mala  

p. Kmošková povolenie dočasne, na dobu 10 rokov, že do tej doby sa to stihne poriešiť.  

Doposiaľ nik s tým neprišiel, aby sa to riešilo. Obec požiadala p. Kmoškovú, aby preukázala 

prístup k stavbe, keď preukáže nájomnou zmluvou, súhlas sa vydá do dĺžky trvania nájomnej 

zmluvy. Získanie súhlasu od nájomcu kotolne aspoň na dobu dvoch rokov by pomohlo riešiť 

tento stav. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce –  informoval, že môže zopakovať   jednanie s primátorom 

Mesta Čadca za účelom riešenia danej problematiky. 

Diskusia ukončená. 

    Ďalšie pripomienky zo strany prítomných neboli nanesené a starosta obce, Mgr. Anton Heglas 

na záver informoval, že v zmysle plánu rokovania obecného zastupiteľstva je zasadanie 

plánované na mesiac jún. Predbežný termín zasadania bol dohodnutý so všeobecným súhlasom 

na deň 27. júna 2013. 

 

         Mgr. Viera Urbaníková,   preds. NK spracovala prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto 

rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

                       O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.  

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenia 

15.1. – 15.31./2013 
          Uznesenia sú súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 
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14.Z á v e r       
          Mgr. Anton Heglas, starosta obce  poďakoval prítomným za účasť, pozornosť  a zasadanie 

OZ ukončil o 19:00 hod.   

*** 

Zapísala: Mária Chovancová, zamest.OcÚ 

 

 

Ing. Kormanec Jaroslav                          Mgr. Anton Heglas 

Prednosta OcÚ   :                                                                  starosta obce: 

 

 

 

Strýček Miroslav                                                                    JUDr. Mariak Miroslav 

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 11.4.2013, uznesenia č. 15.1. – 15.31./2013 

 

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 
 

15.1. Správu  o činnosti obecnej rady a Obce Raková  

15.2. Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Rakovej 

15.3. Správu o postupe prác na stavbách v obci Raková  

15.4. Správu o hospodárení CVČ 

15.5.  Informáciu o stave pripravenosti 46. ročníka Palárikovej Rakovej 

15.6.  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012. 

15.7. Zosúladenie Zriaďovacej listiny Základnej školy, Raková 950 so zapožičaním čestného 

názvu škole, Základná škola Milana Mravca, Raková 950 a doplnenie zriaďovacej listiny 

v súlade s platnou legislatívou. 

15.8. Zmenu platu starostu obce s účinnosťou od 1.1.2013 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 2012 a informácie o počte 

obyvateľov v obci Raková podľa predbežných údajov  k 31.12.2012. 

15.9.Plat starostu obce Raková vo výške 2.411,52 €, 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  

1.1.2013. 

15.10. Zmenu platu hlavného kontrolóra obce s účinnosťou od 1.1.2013 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 2012 a informácie o počte obyvateľov v obci Raková podľa 

predbežných údajov k 31.12.2012. 

15.11. List p. Šutáka Pavla, bytom Raková č. 291 vo veci žiadosti o jednorázovu sociálnu 

výpomoc. 

 

B/     S C H V A Ľ U J E 

 

15.12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o výške príspevku zákonného  

 zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských  

 zariadeniach Obce Raková.č.1/2013 

15.13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o určení výšky dotácie  

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

     na území Obce Raková  č. 2/2013 

15.14.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o určení školského obvodu  

      základnej školy na území Obce  Raková č. 3/2013      
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15.15.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o určení miesta a času zápisu  

      dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole  

      v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Raková  č. 4/2013       

15.16.   Zriaďovaciu listiny Základnej školy Milana Mravca, Raková 950  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková (v znení dodatkov).  

15.17.   Zámenu pozemkov  podľa osobitného zreteľa v k.ú obce Raková medzi  

 Milanom Srničkom a manželkou Máriou, obaja bytom Raková 1270  

 a Obcou Raková  KN-C 12450/11 o výmere 780 m
2
 – trvalé trávne porasty     

  za pozemok:  KN-C 9631/138 o výmere 315 m
2
 – ostatné plochy 

                        KN-C 9631/139 o výmere 273 m
2
 – ostatné plochy 

s doplatkom ceny za pozemok zo strany žiadateľa 2 €/ m
2 

z výmer parciel KN-C 9631/138 

o výmere 315 m
2
   a  KN-C 9631/139 o výmere 273 m

2
 . 

záujemcovi :Milan Srníček., bytom Raková 1270 

Odôvodnenie: Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – výnimočný 

postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Pozemky sú 

súčasťou zastavaných pozemkov žiadateľa a obec pozemky nevyužíva. 

15.18. Prenájom podľa §9a ods. 9, písm. c) Zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších  

    zmien majetok obce:  

- nebytové priestory v budove č.p. 248 o výmere 20,47 m²  

- drobný majetok v sume 663,33 € ( podľa priloženého zoznamu ) 

za cenu 337,75 € /ročne ( 1m² /16,50 € ) na dobu neurčitú  

záujemcovi : Cleanex – cleanex , s.r.o. , Raková č. 248,  

                      v zastúpení: p. Jaroslavom Kukurdíkom                    

Z dôvodu hodného osobitného zreteľa : Záujemca má v priestoroch budovy prenajaté 

priestory od roku 2008. Prenajaté priestory v roku 2010 čiastočne zrekonštruoval. 

Vzhľadom na pribúdajúci počet zamestnancov požiadal o rozšírenie priestorov.  

Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí sa dá použiť ustanovenie § 9a, ods. 9, písm.c) – Výnimočný postup, nakoľko 

osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ.  

15.19. Zámer odpredaja pozemku KN-C č. 1409/33 o výmere 74 m²  zastavané plochy  

    a nádvoria podľa osobitného zreteľa pre Moskáľovu Máriu, bytom Raková č. 130 

15.20. Zámer o d p r e d a ť  podľa §9a ,ods. 8, písm.e) Zákona 138/1991 Z.z. v znení  

    neskorších zmien majetok obce:  

- KN-C č. 13055/4 o výmere 503 m²  zastavané plochy a nádvoria za cenu : 1 €/ m²   

- Pozemok je zameraný GP č.96/2012 

záujemcovi : Štefánia Honíšková, bytom Raková 397 

Odôvodnenie: Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný 

postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Pozemok   

C-KN č. 13055/4 bol dlhodobo užívaný a v súčasnosti sa naďalej užíva ako súčasť 

pozemku C-KN č. 13055/1, na ktorom je umiestnený RD. 
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15.21. Zámer o d p r e d a ť  podľa §9a ,ods. 8, písm.e) Zákona 138/1991 Z.z. v znení  

    neskorších zmien majetok obce:  

- KN-C č. KN-C 2209/5 o výmere 247 m
2
. vodná plocha  za cenu :15 €/ m

2
. 

- Pozemok je zameraný GP č.116/2012 

záujemcovi : Stráňavová Emília a manž. Anton, bytom Raková 117 

Odôvodnenie: Podľa Zákona č. 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí sa dá použiť ustanovenie § 9a, ods. 8, písm.e) – Výnimočný 

postup, nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Pozemok  C-KN 

č. 2209/5 susedí s pozemkom parcela C-KN č. 2209/2 a C-KN č. 2134/. Jedná sa 

o plochu, ktorá je dlhodobo neudržiavaná a bude slúžiť na chov domácich zvierat.  

15.22. Zámer  odpredaja pozemku KN-C č. 12476/5 o výmere 178 m²  vodná plocha  

            podľa osobitného zreteľa  pre Teréziu Kozovú, bytom Raková č. 1613     

15.23. Ukončenie členstva v Združení Mikroregiónu Horné Kysuce 

15.24. Pridelenie nájomného bytu v bytovke č. 1588/6 p. Majchrákovej Anne, bytom  

   Čadca, Okružná č. 104/45.  

15.25. Plat starostu obce Raková vo výške 2.355,00 €, čo predstavuje 25 %-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 1.3.2013. 

15.26. Rozpočtové opatrenie č.1/2013 nasledovne: 

                

          
Schválený 

rozpočet Úprava o 

Rozpočet po 

úprave 

Finančné operácie - príjmy         

  513* Krátkodobý úver  0,00 48 000,00 48 000,00 

Finančné operácie - príjmy - úprava spolu o      48 000,00   

            

PRÍJMY - úprava spolu o        48 000,00   

Bežné výdavky             

04.1.2 Mikroprojekt - otvorme hranicu novému poznaniu       

  Aktívna politika         

  633* Materiálové výdavky  0,00 3 427,00 3 427,00 

  634* Doprava    0,00 1 540,00 1 540,00 

  636* Prenájom   0,00 2 900,00 2 900,00 

  637* Služby   1 500,00 15 167,00 16 667,00 

            23 034,00   

Bežné výdavky - úprava spolu o       23 034,00   

Kapitálové výdavky             

04.1.2 Mikroprojekt - otvorme hranicu novému poznaniu       

  717* Ihrisko   0,00 45 000,00 45 000,00 

        45 000,00   

Kapitálové výdavky - úprava spolu o     45 000,00   
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Finančné operácie - výdavky           

01.7.0 Transakcie verejného dlhu        

  821* Splácanie úverov  132 627,00 -17 531,00 115 096,00 

        -17 531,00   

Finančné operácie - výdavky - úprava spolu o     -17 531,00   

            

VÝDAVKY - úprava spolu o        50 503,00   

Sumarizácia       

  OBEC RAKOVÁ     
Schválený 

rozpočet 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave         

  Bežné príjmy     2 213 535,00 0,00 2 213 535,00 

  Bežné príjmy RO   43 810,00 0,00 43 810,00 

  Bežné príjmy spolu     2 257 345,00 0,00 2 257 345,00 

  Kapitálové príjmy s     0,00 0,00 0,00 

  Finančné operácie     0,00 48 000,00 48 000,00 

  SPOLU     2 257 345,00 48 000,00 2 305 345,00 

              

  Bežné výdavky     908 022,00 23 034,00 931 056,00 

  Bežné výdavky RO   1 090 713,00 0,00 1 090 713,00 

  Bežné výdavky spolu     1 998 735,00 23 034,00 2 021 769,00 

  Kapitálové výdavky   123 480,00 45 000,00 168 480,00 

  Finančné operácie   132 627,00 -17 531,00 115 096,00 

  SPOLU     2 254 842,00 50 503,00 2 305 345,00 

 

15.27. a)Realizáciu projektu s názvom „Otvorme hranicu novému poznaniu“ v rámci  Programu   

            cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 s nasledovnými  

             podmienkami: 

1/ Celkové náklady na dodávku a montáž multifunkčného ihriska financované z fondu EU 

nepresiahnu po verejnom obstarávaní oprávnené náklady v rámci projektu čiastku 29 

429,00 €. 

2/ Výdavky na zemné práce vrátane oporného muriku nepresiahnu čiastku  

15 000,00 € 

            b/ Financovanie projektu formou krátkodobého úveru 

            c/ Prijatie krátkodobého finančného úveru  v maximálnej výške: 48 000,00 € od. ČSOB  

               a.s., Michalská 18, Bratislava, podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 5.4.2013.  

              Forma ručenia: vlastná blankozmenka.  

15.28. Prijatie kontokorentného  úveru vo   výške: 50000,00 € od Československej    

     obchodnej banky a.s., Michalská 18, Bratislava podľa predloženej cenovej ponuky 

     zo dňa: 5.4.2013.  

- forma ručenia: vlastná blankozmenka, 

- účel: prefinancovanie bežných výdavkov obce, ktoré nie sú finančne kryté z dôvodu 

časového nesúladu  medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami obce Raková,  počas 

kalendárneho roku, 

-splácanie priebežné 

- splatnosť bez uvedenia dátumu konečnej splatnosti s 3-mesačnou výpovednou lehotou 

pre klienta aj banku, ktorá začína plynúť deň po dni doručenia výpovede druhej zo 

zmluvných strán, pričom posledný deň výpovednej lehoty je dňom splatnosti úveru. 
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C/     V O L Í 

 

15.29. Prísediacich na súde na funkčné obdobie v rokoch 2014 až 2017 

1/ Mgr. Renáta Golisová, bytom Raková  č.1118 

2/ Mgr. Janka Hnidková, bytom Raková č. 31 

3/ Mgr. Mária Vraželová, bytom Raková č. 30 

4/ Anna Dolná, bytom Raková č. 1405 

5/ Mgr. Roman Jakubík, Raková č. 1616 

 

D/     U K L A D Á 

 

15.30. Bc. Olešňaníkovej D., zam. OcÚ vykonať osobnú návštevu žiadateľa,p. Šutáka Pavla,  

            Raková č. 291 za účelom  pomoci a súčinnosti pri príprave a podaní žiadosti  

            o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej výpomoci. 

 

E/     Z A M I E T Á 

 

15.31. Žiadosť – Mládežnícke centrum, Kukučínova 1647, 022 01 Čadca o finančnú podporu  

            festivalu SPK 2013 

 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Strýček                                                                   JUDr. Mariak Miroslav 

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

zo dňa  11.4.2013 

 

 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 11.4.2013 

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

obecného zastupiteľstva 

- Program cezhraničnej spolupráce SR-PL (Harmonogram aktivít) 

- Racionalizačné opatrenie ZŠ Milana Mravca 

4. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách  

-  Multifunkčné ihrisko Raková - Korcháň 

5. VZN Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková 1/2013 

6. VZN Obce Raková o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. 

zariadení so sídlom na území Obce Raková 2/2013 

7. VZN Obce Raková o určení školských obvodov základnej školy na území Obce Raková 

3/2013 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Raková 4/2013 

9. Správa o činnosti CVČ 

10. Informácia o stave pripravenosti . ročníka Palárikovej Rakovej  

11. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2012 

12. Materiál do bodu rôzné 

- Dodatok č. 5  k zriaďovacej listine Základnej školy Milana Mravca, Raková 950  

- Ponuka financovania od ČSOB pre obec 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru v limite 48 000 € 

- Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru v limite 50 000 € 

- Rozpočtové opatrenie Obce Raková č. 1/2013 

- Rozhodnutie o organizačnej zmene – OKVS Raková 

13. Návrh na uznesenie spracovaný predsedom návrhovej komisie 

 

 


