
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo:9/2011                                                                                                                           V Rakovej, dňa 8.12.2011 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 8.12.2011   v zasadacej miestnosti 

Obecného úradu  v Rakovej 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                 Jozef Beleščák 

     František Broš 

Bc. Milan Bukovan 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

Miroslav Strýček 

JUDr. Jozef Šamaj 

Ing. Marián Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková 

 

Ospravedlnení poslanci:                                 JUDr. Miroslav Mariak 

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

zastupiteľstva  boli  písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, ţe z celkového počtu 13 poslancov Obecného 

zastupiteľstva  je prítomných 12 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.2 Zákona 

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení uznášania schopné. 
Za overovateľov zápisnice menuje: 

1. p. Strýček Miroslav                                           2.  p. Kultan Peter 

 

P R O G R A M:  

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

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

3. Správa činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie a o plnení uznesení obecného zastupiteľstva - predkladá:  

4. Správa o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková v školskom roku 2010/2011 ich finančné zabezpečenie a príprava na 
nový školský rok. 2011/2012. 

5. VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

6. Správa o plnení a návrh na úpravu rozpočtov  obce Raková a jej organizácii za rok 2011 

7. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2012 

8. Dotácie obce Raková na rok 2012 

9. Sadzobník poplatkov obce Raková 

10. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti  

11. Rozpočty obce Raková a jej organizácii na roky 2012-2014 

12. VZN o správe a prevádzkovaní cintorínov a Domu nádeje v obci Raková 

13. VZN o trhovom poriadku v obci Raková 

14. Program rokovaní obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisii OZ a hlavného kontrolóra na rok 2012         

15. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

16. Rôzné 

17. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

18. Záver 



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

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

otvoril a viedol  starosta obce, Bc. Anton Heglas. 

 

Poverená zapisovaním: Chovancová Mária, prac.OcÚ 

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

    2/  p. Peter Kultan, poslanec OZ 

Návrh na zloţenie komisie: 

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

       2/   p. Anna Dolná, člen NK          

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

                                                       2/ Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária) 

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

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

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

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Schválenie programu zasadania: 

Pripomienky – návrhy: 

- doplnenie bodu rôzne: - prerokovanie návrh komisie finančnej, ktorý predloţila Mgr. 

Urbaníková, preds. FK a list komisie školstva, kultúry a športu. 

- Poslanec, p. Strýček navrhol počas prestávky presunúť sa na námestie - obhliadka 

v teréne. 

 

OZ hlasovaním schválilo program s doplnením o pripomienky. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária) 

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

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

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

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

 

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

obecného zastupiteľstva  

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

V rámci správy o činnosti OR bola zapracovaná správa o postupe prác na stavbách, ku kt. 

informoval starosta obce. Mgr. Urbaníková, preds. fin. komisie predloţila informáciu  

o financovaní projektu Regenerácia verejného priestranstva.  Jediná zmena sa týka úhrady 

209 751,61 €.  
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      Bc. Anton Heglas, starosta obce doplnil, ţe nakoľko predpokladá odvolanie v stavebnom 

konaní zo strany občanov, je potrebné spustiť proces čo najskôr. Vady a nedorobky, ktoré sa 

vyskytli nebránia uţívaniu stavby, predpokladá sa začatie kolaudácie v mesiaci január. 

V súvislosti podnetu – ţaloby na Krajský súd zo strany Zemaníková  Zuzana- účastník konania, 

Zemaníkova Jana, ktorá nie je účastníčkou konania, zo strany obce boli ozrejmené všetky 

náleţitosti, čaká sa na rozhodnutie súdu. Zmluva hovorí o ukončení diela do dvoch rokov od 

podpisu zmluvy. Ak je doklad, ktorý zdôvodňuje prerušenie – omeškanie, toto sa doloţí 

riadiacemu orgánom, ktorý preruší konanie. Platba – zvyšných 50 % nemá súvis s kolaudáciou. 

Zvyšné FP – príprava PD v r.2009, spracovanie ţiadosti a ďalšie veci spracované agentúrou, 

môţeme ţiadať aţ po nadobudnutí právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Predpokladaný 

termín:  v mesiaci marec. 

Ďalej doplnil informáciu o príprave projektu – odtokový rigol v miestnej časti U Matúška. 

 

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

k 8.12.2011. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

 

OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

 

4.Správa o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková v školskom roku 

2010/2011 ich finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok. 2011/2012 

   RNDr. Brisudová, sšú, ktorá správu vypracovala ospravedlnila svoju neúčasť. K bodu 

informoval zástupca starostu, Ing. Miroslav Mareček.  Podkladom na vypracovanie správy boli 

jednotlivé správy o výsledkoch a podmienkach výchovno -vzdelávacej činnosti základných 

a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková. Podrobne vypracovaný materiál 

k tomuto bodu je prílohou zápisnice. 

Diskusia: 

p. Grečmal Stanislav, poslanec OZ – poţiadal o informáciu v súvislosti s CVĆ, kde je 1600 detí, 

mal by byť presný rozpis deti. 
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Bc. Anton Heglas, starosta obce – momentálne presnú informáciu nemá, môţe sa vypracovať 

a poslať poslancom elektronickou poštou. Pokles deti bude od 1.9.2012 – Skalická dolina si  

vytvára vlastné CVČ, v súčasnosti pracuje pod našim CVČ. 

 

     Ďalšie pripomienky do diskusie neboli a dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti základných škôl a materských škôl v obci 

Raková v školskom roku 2010/2011 ich finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok 2011/2012 

s pripomienkami.(pozn. doplnenie zo strany poslancov). 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

5.VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

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

bol v stanovej lehote zverejnený na pripomienkovanie a prerokovaný dvakrát na OR. OR sa na 

svojich zasadania zaoberala analýzou vývoja daní, jednotlivých poloţiek rozpočtu a bol návrh po 

niekoľkých rokoch navyšiť dane. Návrhy sa týkajú niekoľkých oblasti, jednou z nich je cena 

lesných pozemkov. Ozrejmil poloţky, kde sa navrhuje zvýšenie daní. §2  - navyšenie v prepočte 

o 19.t.€, touto cestou sa vydávajú aj iné obce na to  nadväzuje § 3. 

Ďalej – daň za psa – navyšenie na 5 €, § 10 sadzba za uţívanie ver. priestranstva 2€, § 11 – 

ubytovanie návrh 2€/osoba – momentálne sa táto daň neplatí, zváţiť výšku návrhu. § 12 – 

vypúšťa sa, v obci nie sú predajné automaty.  § 14 – sadzba poplatku TKO – nehýbalo sa 

s výškou poplatku niekoľko rokov, náklady na komunálny odpad sú vysoké, z väčšej časti dotuje 

obec. Pri navyšení poplatku – tento nepokryje všetky náklady, ale výrazne zníţi stratu . 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – robila sa analýza na triedený a netriedený odpad, v súčasnosti 

je stratový aj separovaný zber. 50 % dopláca obec, obec nesmie predávať zberné nádoby, 

distribúcia popolníc – náklady je potrebné zahrnúť do poplatku. Zakúpením vozidla na zber TKO 

sa odstránili veľkoobjemové kontajnery, nakoľko tieto plnili obyvatelia mimo obce. Odstránením 

kontajnerov sme znemoţnili likvidovanie odpadu chatárom, alebo obyvateľom odľahlých časti -  

§ 17 bod 2  posúdiť, nakoľko sú miestne časti, kde sa vozidlo nedostane a nie je moţné 

zabezpečiť odvoz TKO.  

p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – poloţil otázku ako budú obyv. odľahlých časti, chatári 

zneškodňovať odpad. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – vyslovil názor, poskytnúť popolnicu s tým, ţe bude umiestnená 

pri zvoze kam sa vozidlo dostane. Rozhodne nie je za to, aby sa odpustil poplatok, kaţdý 

produkuje odpad , posúdiť kaţdú lokalitu a sústrediť zber na dostupnom mieste.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – vidí problém v určitých lokalitách obce – za oblúkovým 

mostom – Groň (Turiak Jozef, Harantová Eva – osobne sa dostavila v tejto veci pred zasadaním 

OZ) nie je moţné riešiť odvoz, vozidlo sa nedostane do tejto časti obce. 
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Bc. Urbaník Miroslav, riad. OKVS - Lokality – kde nie je dostupnosť vozidlom a nie je moţné to 

poriešiť, je moţnosť odpad likvidovať priamo na zbernom dvore OKVS. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – uviedol, ţe by sme si mali brať príklad iných štátov, ako robia 

tieto zbery, opakovane uviedol k VZN, ţe je zásadne proti odpusteniu poplatkov. Vlastník danej 

nehnuteľnosti musí znášať tieto veci, keď si kúpi, alebo má danú nehnuteľnosť v odľahlej 

lokalite. 

p. Broš František, posl. OZ – navrhol § 11- daň za ubytovanie bod 6 – 1 €. Poţiadal o informáciu, 

aké sú náklady na odchyt psov. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – odchyt psov zabezpečujeme cez útulok v Korni, účtujú si 

v poplatku všetko a pohybuje sa to v rozpätí od 30 – 50 €. Zo zákona je obec povinná toto 

zabezpečiť, ak by tento útulok nebol, museli by sme zabezpečovať toto cez Ţilinu a cena by bola 

podstatne vyššia.  

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – nárast za lesné pozemky – holoruby lesných pozemkov, pre 

budúce obdobie sa minie aj účinok tohto. Ďalej uviedol , ţe ma výhrady voči zniţovaniu 

a odpusteniu poplatku za TKO - § 17 a §18 zrušiť. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –  navyšenie dane za lesné pozemky, ťaţbou sa poškodzujú 

miestne komunikácie. §18 – je presné znenie zákona. Tieto veci riešila aj prokuratúra - poplatky, 

ktoré sú povinné a poplatky, ktoré je moţné zníţiť, odpustiť. 

 

Rokovanie OZ prerušené prestávkou od 10:25 – 10:40 hod. 

 

Po prestávke Bc. Anton Heglas starosta obce ozrejmil § 18 zo zákona.  

 

OZ hlasovalo o návrhoch: 

- 1. návrh poslanca p. Broša - § 11 zníţenie sadzby dane za ubytovanie z 2 € na 1€. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

-  2. návrh poslanca JUDr. Šamaja – vypustenie  z VZN § 17 a § 18. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:                  p. Dolná  Anna,   JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian,                                      3 

Proti:  p. Strýček Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav                    3 

Zdrţal sa:        p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav, Mgr.Urbaníková Viera,       

                        p. Broš František, Bc. Bukovan Milan                                                                     6 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh nebol prijatý – konštatovanie: potrebné 3/5 hlasov. 
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- 3. návrh poslanca p. Strýčka – vypustiť § 17, § 18 2a) ponechať. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:               Bc. Bukovan Milan, p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav,          7                    

p. Strýček Miroslav, p. Dolná  Anna,  Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                                    

Proti: Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František, JUDr. Šamaj Jozef     4 

Zdrţal sa:    Ing. Šuška Marian                                                                                                        1                                                                              

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh nebol prijatý – konštatovanie: potrebné 3/5 hlasov. 

   Starosta konštatoval, ţe v tomto hlasovaní bol prijatý iba návrh poslanca Broša, daň za 

ubytovanie – 1 €.  Následne dal hlasovať o návrhu VZN  tak ako bolo predloţené s jedinou 

schválenou zmenou – daň za ubytovanie. 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o miestnych daniach, miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s prijatou úpravou § 11 bod 6. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária                              11                                         

Proti:         JUDr. Šamaj Jozef                                                               1 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

6.Správa o plnení a návrh na úpravu rozpočtov  obce Raková a jej organizácii za rok 2011 

   K bodu informoval starosta obce, p. Anton Heglas. Materiál je prílohou zápisnice. OZ 

prerokovalo plnenie rozpočtov postupne a zároveň jednotlivo hlasovalo o návrhoch rozpočtového 

opatrenia č. 2.  

Ing. Mareček, zástupca starostu – uviedol pre ozrejmenie, ţe pri prerokovaní rozpočtov boli 

prítomní riaditelia škôl a organizácii, bol prejdený do detailov  na zasadaniach OR a následne aj 

na FK. 

 ZŠ  č. 950  - pôvodne sa domnievalo, ţe sa úplne ruší ZŠ 950 – Min. školstva nezrušilo, bolo 

ponechané IČO, nový subjekt nebol aktivovaný, nebol čerpaný rozpočet a opätovne sa presunuli 

FP.  

OZ hlasovalo o návrhu rozpočtového opatrenia č. 2  - ZŠ 950 – bez zmien (pripomienky zo 

strany prítomných neboli). 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 
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MŠ Fojstvo 

- pripomienky zo strany prítomných neboli. 

OZ hlasovalo o návrhu rozpočtového opatrenia č. 2  - MŠ Fojstvo – bez zmien. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

MŠ Korcháň 

- pripomienky zo strany prítomných neboli. 

OZ hlasovalo o návrhu rozpočtového opatrenia č. 2  - MŠ Korcháň – bez zmien. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

CVČ 

Z dôvodu pouţitia FP na iné projekty – úprava – 65.000€- 

- pripomienky zo strany prítomných neboli. 

OZ hlasovalo o návrhu rozpočtového opatrenia č. 2  - CVČ – bez zmien. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:     p. Dolná  Anna                                                                                                             1 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 
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OKVS 

- poníţenie miezd – zaniklo miesto zástupcu riaditeľa, budúci rok sa neuvaţuje s týmto miestom.  

OZ hlasovalo o návrhu rozpočtového opatrenia č. 2  - OKVS – bez zmien. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

Obec Raková – návrh rozpočtového opatrenia č. 2 

- zmena: Územný plán obce – Zmena a doplnok č. 1, nebola zahrnutá čiastka 1500 € - Ing. 

arch. Macura, doteraz 2 772 €. 

- Ing. Mareček, zástupca starostu navrhol prejednanie koncoročných odmien  

- Starosta doplnil, ţe v rozpočte sú tieto FP rozpočtované, ale fyzický tieto prostriedky 

nemáme, aj keď si to zaslúţia títo ľudia, momentálne nie je moţné ich vyplatenie. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,   Mgr. Bzdilíková Mária                            11 

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:    JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                        1                    

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  rozpočtové opatrenie č. 2 Obce Raková, príspevkovej 

organizácie a rozpočtových organizácii nasledovne: 

 

OBEC RAKOVÁ       

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Beţné príjmy obce 2 197 314,00 -17 566,00 2 179 748,00 

Beţné príjmy RO 31 834,00 2 640,00 34 474,00 

Beţné príjmy spolu 2 229 148,00 -14 926,00 2 214 222,00 

Kapitálové príjmy 761 290,00 -308 927,00 452 363,00 

Finančné operácie 319 729,00 -41 000,00 278 729,00 

SPOLU 3 310 167,00 -364 853,00 2 945 314,00 

        

Beţné výdavky obce 1 089 962,00 2 456,00 1 092 418,00 

Beţné výdavky RO 1 071 900,00 -58 647,00 1 013 253,00 

Beţné výdavky  spolu 2 161 862,00 -56 191,00 2 105 671,00 

Kapitálové výdavky 1 055 787,00 -283 548,00 772 239,00 

Finančné operácie 92 273,00 -30 068,00 62 205,00 

SPOLU 3 309 922,00 -369 807,00 2 940 115,00 

7 



Organizácia pre kultúru 

a verejné služby Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Beţné príjmy spolu 338 720,00 -11 200,00 327 520,00 

Beţné výdavky spolu 338 720,00 -11 200,00 327 520,00 

    

Centrum voľného času Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

        

Beţné výdavky spolu 267 592,00 -65 000,00 202 592,00 

    

Materská škola Fojstvo Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 9 130,00 100,00 9 230,00 

        

Beţné výdavky MŠ 135 440,00 4 375,00 139 815,00 

Beţné výdavky ŠJ 29 219,00 1 478,00 30 697,00 

SPOLU  164 659,00 5 853,00 170 512,00 

    

Materská škola Korchaň     

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 4 240,00 40,00 4 280,00 

        

Beţné výdavky MŠ 47 841,00 -3 215,00 44 626,00 

Beţné výdavky ŠJ 17 039,00 3 715,00 20 754,00 

SPOLU  64 880,00 500,00 65 380,00 

    

Základná škola 950               

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 11 330,00 8 820,00 20 150,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 268 081,00 161 328,00 429 409,00 

Beţné výdavky ŠKD 19 785,00 15 769,00 35 554,00 

Beţné výdavky ŠJ 34 225,00 18 800,00 53 025,00 

SPOLU  322 091,00 195 897,00 517 988,00 

    

Základná škola - nový subjekt od 1.9.2011 /nevznikol/   

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 6 320,00 -6 320,00 0,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 162 338,00 -162 338,00 0,00 

Beţné výdavky ŠKD 15 239,00 -15 239,00 0,00 

Beţné výdavky ŠJ 18 320,00 -18 320,00 0,00 

SPOLU  195 897,00 -195 897,00 0,00 
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7.Hlavné úlohy obce Raková na rok 2012 

   K bodu informoval Bc. Anton  Heglas, materiál je prílohou zápisnice. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl.OZ – dostavba telocvične – premietnuť aj do návrhu rozpočtu v r. 2012, 

bude podporovať, aby  sa stavba dala do prevádzky. Poţiadal o informáciu – protipovodňové 

opatrenia financované Úradom vlády SR.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce- obec sa zapojila do projektu elektronicky aţ v druhom kole, 

projekt je zameraný na vodozadrţné opatrenia. Problém robí tok Trsteniarky – v troch miestach 

podmytá cesta. Druhý projekt – akútne riešiť miestnu časť U Matuška, tento je v štádiu prípravy. 

Tento projekt je časovo ohraničený a prebieha od októbra 2011 do marca 2012, čo je dosť 

nevhodné obdobie na tieto práce. 

p. Broš František, poslanec OZ -  iniciovať prekládku cesty II/487 – v minulosti toto bolo 

pripravené v ÚP – VÚC v r. 2004. Mala by isť iniciatíva najskôr od nás. Bola snaha aj v rámci 

ZMOSu a ZMOKu. 

Telocvičňa – ţiadosť zatiaľ nebola zamietnutá, bude sa o nej rozhodovať. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – VÚC – úz. plán je záväzný, odsúhlasený – mal by byť aj pre 

VÚC záväzný, doporučil vyvíjať úsilie v tomto smere aj s Mestom Čadca, ktorý je tejto veci 

naklonený.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – osvojil si túto myšlienku a HÚ boli doplnené v rámci 

infraštruktúry obce, strategické dokumenty obce: Iniciovať prekládku cesty II/487. 

Ing. Šuška Marián, posl. OZ – v HÚ mu chýba návrh – naväznosť na rozpočet, odhad nákladov, 

chýba mu väzba. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu -  môţe sa toto do budúcna takto vypracovať, malo by 

to byť zahrnuté v rámci programového rozpočtu. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – materiál navrhol odloţiť na marcové zasadanie OZ v r. 2012 

s tým, ţe sa dopracuje o zdroje financovania (predpokladanú hodnotu diela).  

Zároveň informoval, ţe sa ohlásil pán  Podmanický (PZSR), v súvislosti so schválením 

prechodov pre chodcov, v súčasnosti sú schválené len dva a to pri CZŠ a v miestnej časti U Gala. 

Je potrebné z hľadiska bezpečnosti odsúhlasiť pri ObZS a v Ústredí pri ZŠ (2 prechody pre 

chodcov). 

     Ukončenie bodu č. 7, s tým, ţe sa odkladá na marec 2012. 

 

OZ prerušilo rokovanie prestávkou  12:20 – 13:30 hod. s tým, že sa uskutoční  

obhliadka Námestia JP. 

 

 

    Po prestávke bolo udelené slovo p. Srničkovej – občan, ktorá sa obrátila na prítomných 

poslancov vo veci ţiadosti, odkúpenia pozemku , ktorá bola zaradená do bodu rôzné. Pozemok je 

ochotná odkúpiť ho za 3 €/m
2
. Pozemok je z ich strany udrţiavaný, odpredaj za 20€/ m

2
-je 

vysoká čiastka, dávno nemá takú hodnotu, bolo to riečiste. Uţ v minulosti mala podanú ţiadosť 

na odkúpenie.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – informoval, ţe na dnešnom zasadaní OZ sa schvaľuje zámer 

odpredaja pozemku s tým, ţe sa musí zverejniť na úradnej tabuli 15 dní, následne bude OZ 

schvaľovať cenu. 

    p. Srničková poďakovala za udelené slovo a OZ pokračovalo v rokovaní bodom č.8. 

 

9 

 



8.Dotácie obce Raková na rok 2012 

    K bodu informoval starosta obce, Bc. Anton Heglas, poslanci mali k dispozícii materiál – 

spracovaný prehľad dotácii jednotlivým spolkom, organizáciám od roku 2007. 

p. Broš František, posl. OZ – v súvislosti s poskytnutím dotácii mu chýba zo strany spolkov 

a organizácii zhodnotenie aktivít, vyuţitie FP.  V prípade ak je poskytnutá dotácia, týmto sa 

zaoberala aj OR, v rámci obce uskutočniť besedy (ţiadosť p. Chabrečka) alebo účasť na nejakých 

podujatiach. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – jednou z moţnosti by bolo upraviť VZN o dotáciách., 

predkladať výročnú správu za ročné obdobie. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – bolo by dobré vyhodnotenie zaradiť do programu 

v mesiaci marec, keď väčšina spolkov a organizácii má výročné správy. Väčšina – z radov 

poslancov  je v nejakom spolku, v júni  prerokovať úpravu VZN. 

p. Kulla František, hlavný kontrolór – v pláne o činnosti v r.2012 má kontrolu dotácii a správu by 

mohol zaradiť na marcové zasadanie OZ. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ –navrhol inak nastaviť VZN, prehodnotiť kritéria na 

prideľovanie dotácii.  Navrhol šetrenie FP a amblok zníţiť 20 % dotácie. 

p. Broš František, posl. OZ – je proti zniţovaniu navrhovaných dotácii, má bliţšie k spolkom a je 

rád, ţe tieto spolku v obci pracujú. Vyslovil podporu návrhu pridelenia dotácii z OR. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – reagoval na poslanca p. Broša s tým, ţe pracuje vo viacerých 

spolkoch, je to krok tomu, ţe ideme šetriť, je potrebné, aby si zvykli aj spolky a organizácie, ţe 

obec musí šetriť.  

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – protinávrh, 50 % FP vyplatiť v I. polroku a po 

schválení nového VZN – podľa prijatých pravidiel. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – toto nepokladá za dobré riešenie, museli by sa opätovne 

podávať ţiadosti. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – protinávrh stiahol, pripraví sa pre ďalšie obdobie 

nové VZN. 

Diskusia ukončená. 

    Bc. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať najskôr o návrhu poslanca Šamaja – zníţiť 

návrhy dotácii OR  o 20 % pre všetkých.  

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:              Mgr.Urbaníková Viera,   JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian                                3  

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária, Ing. Mareček Miroslav                                                          6 

Zdrţal sa:    p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter,  p. Dolná  Anna                                                     3 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh nebol prijatý. 

    OZ hlasovalo o návrhu obecnej rady. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

                    p. Dolná  Anna, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František, Bc. Bukovan Milan,    

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                                9 

Proti:          JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                       1 

Zdrţal sa:    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Šuška Marian                                                                  2 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 
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9.Sadzobník poplatkov obce Raková 

   Návrh poplatkov bol predloţený v písomnej podobe, k bodu informoval zástupca starostu, Ing. 

Miroslav Mareček.  

Úpravy v rámci diskusie: 

Prenájom zasadačky – dopĺňa sa:  pre podnikateľské účely:    

- celodenná akcia                       25,00 € 

- 1 akcia  (4 hod.)                      15,00 €    

Kniţnica - zápisné na  rok upravuje sa nasledovne:      deti do 15 rokov             0,50 €     

ostatní nad 15 rokov       1,00 €  

 

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

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian,   Mgr. Bzdilíková Mária                            11                                                                                

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

10.VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a 

elektroodpadmi z domácnosti  

    K návrhu VZN informoval zástupca starostu, Ing. Miroslav Mareček.  Návrh je prílohou 

zápisnice. Toto VZN bolo upravené na základe kontroly NKÚ, zmeny ohľadom popolníc, obec 

ich nemôţe predávať – nie je to v súlade s platnými predpismi. Máme vyjadrenie  aj Ministerstva 

ŢP, na základe ktorého sa hovorí, ţe  obec zakúpi zberné nádoby z vybraného miestneho 

poplatku a umoţní uţívanie týchto nádob, alebo ich zakúpi z iných zdrojov. Alebo umoţní 

pôvodcom odpadu zakúpiť vlastné zberné nádoby, čím sa zníţia náklady na komunálny odpad, 

ale nemôţe občanovi prikázať zakúpiť si nádobu za vlastné prostriedky.  Obec postupuje tak, ţe 

popolnica je pridelená zadarmo pri prihlásení nového pôvodcu – po skolaudovaní RD, toto je 

zohľadnené aj v tomto návrhu VZN.  Po zničení zbernej nádoby, si ju môţe občan zabezpečiť 

napríklad na OKVS. Podľa návrhu tohto VZN obec zberné nádoby nepredáva – úprava §4. Ďalej 

§ 13 – vyčíslenie opravené na eurá.  § 15 – upraví sa účinnosť.  Z VZN sa vylúčila príloha – 

kalendár zvozu a komunálneho odpadu, tento sa vydáva kaţdoročne, podľa potreby. Kalendár 

zvozu sa distribuuje aj v rámci Spravodajcu obce, zverejnený na internetovej stránke.  

   OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Dolná  Anna) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Broš František                          11     

                    Bc. Bukovan Milan, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian,   Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                                        

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 
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11.Rozpočty obce Raková a jej organizácii na roky 2012-2014 

   K bodu informoval starosta obce, p. Anton Heglas. Materiál je prílohou zápisnice. OZ 

prerokoval jednotlivé rozpočty  postupne  a tieto boli prerokované za prítomnosti riaditeľov škôl, 

organizácii, zaoberala sa nimi obecná rada a taktieţ finančná komisia  

ZŠ  č. 950  - navýšenie miezd schválené zákonom  5,7 %.  

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ –  dotazoval sa, či sa nerozmýšľalo spojiť a vytvoriť 1 

pracovisko. V minulosti školstvo fungovalo samostatne, v súčasnosti je situácia iná. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce -  počas rekonštrukcie ZŠ, boli v priestoroch sobášnej miestnosti 

pracovníčky školy a takto to  nejaký čas fungovalo. Riaditeľ školy bol v nevýhode, musel by mať 

pracovníka – tajomníčku, keď príde dodávateľ a pod. Čo sa týka našich zamestnancov, majú 

skumulovanú funkciu a na základe zistenia v rámci okresu sú poddimenzovaní. Zo strany štátu je 

veľa nových veci, nárast administratívy. 

p. Broš František, poslanec OZ – konštatoval, ţe stav zamestnancov sa nenávyšil za celých 8 

rokov. 

 

MŠ Fojstvo – bez pripomienok 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý. 

 

MŠ Korcháň – bez pripomienok 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav, p. Beleščák Jozef) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               11                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 
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Pozn.: Vedením rokovania bol poverený zástupca starostu, Ing. Mareček Miroslav. 

CVČ-rozpočet nastavený na počet detí, ktoré sú v CVČ. Vychádza sa z podkladov, ktoré sú 

k dispozícii. K 15-9. sa prehodnocuje počet detí a tak či tak dôjde k úprave rozpočtu. 

Mgr. Bzdilíková Mária, posl. OZ – k 15.9. sa hlási počet ţiakov, objem FP je na kalendárny rok. 

Financuje sa činnosť krúţkov. 

p. Dolná Anna, posl. OZ – pre vysvetlenie uviedla, ţe je vedúca 1 krúţku, 2 hodiny týţdenne, má 

5,80 v hrubom na hodinu. V návrhu rozpočtu sú schované mzdy prac. CVČ. 

p. Broš František, Ing. Šuška Marian,  poslanci OZ – zaujímalo by ich rozčlenenie v rámci CVČ 

(počty detí). 

Diskusia prebiehala za hlučnej rozpravy. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – pozerá na rozpočet r.2012 – mzdy, platy, sluţobné príjmy 

a ostatné 36 tis. eur. Dotazoval sa koľko je stálych pracovníkov, pedagógov, vyučujúcich.  

Energie 20 tis. eur , materiálové vybavenie 60 tis. eur, 140 tis. eur sluţby – sú to veľké balíky FP. 

Bolo by potrebné toto ozrejmiť.   

p. Dolná Anna, posl. OZ – z návrhu rozpočtu nie je zrejmé čo je čo, RNDr. Brisudová sa 

nedostavila na zasadanie, aby to ozrejmila. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu –  pre vysvetlenie, CVČ dostáva na ţiaka FP v nejakom 

objeme, z toho vyjde vyčíslenie 270 tis. eur. V tomto roku z týchto prostriedkov 70 tis. eur sa 

previedlo na obec. Z tohto balíka sa uhradia mzdy vedúcich krúţkoch, personál  - 2 pracovníčky 

a RNDr. Brisudová. 70 % prostriedkov zostava CVČ, 30 % minimálne zostava v obci. Všetky 

krúţky sa  vykonávajú v školách, materských školách, v KD, v poţiarnej zbrojnici – časť 

prostriedkov sa prevedie na prevádzku jednotlivých objektov, kde pôsobia krúţky. Časť 

prostriedkov pouţila na rekonštrukciu KD. Ako obec vďaka CVČ  preţila tieto dva krízové roky, 

Pracovníci sú zaradení podľa tabuliek školstva, poloţka mzdy – zaradení 3 pracovníci + dohody. 

Aj je pocit, ţe je potrebné predloţiť väčšiu analýzu, táto sa predloţí na marcové zasadanie.  

     Na základe diskusie spoločne s riaditeľkou CVČ, HK sa pripraví finančná analýza, na 

marcové zasadanie sa prizve pani riaditeľka – RNDr. Brisudová. 

Hlasovanie za rozpočet CVČ: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.  

OKVS  Raková  

- bez pripomienok. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, Mgr.Urbaníková Viera,) 

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

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

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

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý.           
                                                                                                                                                                                       13 



Rozpočet obce, programový rozpočet– vedenia sa ujal starosta obce Bc. Anton Heglas, podrobne 

informoval k jednotlivým poloţkám. 

    Zároveň hlavný kontrolór predloţil stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Raková na rok 2012. 

Na základe jeho stanoviska a skutočnosti v ňom uvedených doporučuje predloţený návrh 

rozpočtu schváliť.  Stanovisko HK je prílohou zápisnice. 

Diskusia: 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – chýba mu v rozpočte pre budúci rok zakomponovanie 

prostriedkov na dostavbu telocvične. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – toto sa nedávalo do rozpočtu , ak 50 % nebude poskytnutých 

na dostavbu telocvične, nebudeme môcť spolufinancovať túto stavbu. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – rozanalyzovať aké moţnosti sú a a hľadať cesty  na čiastočné 

riešenie tejto stavby. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – nie je moţné z úverových prostriedkov, je tu moţnosť predaja 

majetku ako získať finančné zdroje. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu –  podniklo sa viacero krokov na získanie FP, ani jeden 

nebol úspešný. Momentálne je potrebné čakať, ako bude ţiadosť posúdená a aţ v budúcom roku 

hľadať zdroje. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – v súčasnosti je aj nevhodná doba na predaj majetku, navrhol 

ponechať toto na marec, po voľbách. Návrhy rozpočtov sa predkladajú v tejto podobe, boli 

prerokované v obecnej rade, na finančnej komisii, s riaditeľmi škôl a organizácii. V priebehu 

roka sa bude k rozpočtom vracať a dôjde k úpravám. Predloţený návrh doporučil schváliť, uvidí 

sa v priebehu roka. 

Diskusia ukončená. 

Hlasovanie o návrhu rozpočtu obce a programovom rozpočte obce.: (neprítomní: JUDr. Mariak 

Miroslav, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František) 

Za:               p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p. Strýček Miroslav, Ing. Mareček Miroslav,  

                    p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan,  

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                                 9 

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:    JUDr. Šamaj Jozef,                                                                                                       1 

Prítomných :                                                                                       10 

Návrh bol prijatý.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

A/ Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej organizácie na roky 

2012 – 2014 nasledovne: 

 

OBEC RAKOVÁ   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

PRÍJMY               

Beţné príjmy obce    2 301 159   2 243 761   2 262 458 

Beţné príjmy RO   27 920   27 570   27 570 

Beţné príjmy spolu   2 329 079   2 271 331   2 290 028 

Kapitálové príjmy   266 180   0   0 

Finančné operácie   41 000   0   0 

Spolu     2 636 259   2 271 331   2 290 028 
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VÝDAVKY             

Beţné výdavky obce    1 024 432   1 011 446   1 018 269 

Beţné výdavky RO   1 146 996   1 158 465   1 170 023 

Beţné výdavky spolu   2 171 428   2 169 911   2 188 292 

Kapitálové výdavky   353 300   0   0 

Finančné operácie   89 691   101 420   101 736 

Spolu     2 614 419   2 271 331   2 290 028 

        

Rozpočtové organizácie     

ZŠ RAKOVÁ   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   16 000   16 000   16 000 

Bežné výdavky    616 650   622 816   629 044 

        

MŠ Fojstvo   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   8 410   8 060   8 060 

Bežné výdavky   181 637   183 453   185 288 

        

MŠ Korcháň   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   3 510   3 510   3 510 

Bežné výdavky   71 834   72 552   73 278 

        

CVČ Raková   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   0   0   0 

Bežné výdavky   276 875   279 644   282 413 

        

Príspevková organizácia     

OKVS Raková   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   328 630   335 000   346 000 

Bežné výdavky   328 630   335 000   346 000 

 

B/ Programový rozpočet Obce Raková na roky 2012 -2014 

 

12.VZN o správe a prevádzkovaní cintorínov a Domu nádeje v obci Raková 

   K návrhu VZN informoval zástupca starostu, Ing. Miroslav Mareček. VZN o správe 

a prevádzkovaní cintorínov a Domu nádeje vyplýva z novelizácie zákona č,131/2010 

o pohrebníctve. Ceny, ktoré boli v predošlom VZN nastavené, zostávajú neboli menené. 

V prílohe rieši nájomnú zmluvu o prenájme miesta na pohrebisku.  Bol vykonaný geologický 

prieskum a tlecia doba je nastavená na 15 rokov. 
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p. Grečmal Stanislav, posl. OZ  - na základe skúsenosti, tleciu dobu navrhol navýšiť na 20 rokov. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu -  poplatky sú nastavené na 15 rokov, občania chcú 

pochovávať do týchto hrobov po 15 rokov, vznikol by ten problém, ţe budú musieť pochovávať 

do iného hrobu. 15 rokov je minimálna doba, vychádza to z noriem, ktoré sú takto nastavené.  Je 

na zváţenie ako sa urči tlecia doba. 

Bc. Urbaník Miroslav, riad. OKVS  - jeden z dôvodov je, ţe hroby boli vykopané plytko, ani 

dlhšie obdobie tomu nenapomôţe. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – poplatky sú nastavené na 15 rokov,  tlecia doba je nastavená na 15 

rokov s tým, ţe po uplynutí tejto doby môţe byť do hrobu pochovaný niekto ďalší. Dotazoval sa, 

či sa nezaoberalo v rámci VZN, umoţniť iným podnikateľským subjektom vstup na naše 

pohrebiska, ktoré vykonávajú túto činnosť so všetkým. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – toto nie je moţné zo zákonného dôvodu, bol záujem o tieto 

sluţby a ak tak celý cintorín, za ktorý preberá zodpovednosť, alebo obec musí prevádzkovať 

cintorín. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu -  nie je problém ak exit zabezpečí pozostalým pohreb 

a vyúčtuje to zákazníkovi. Ako prevádzkovateľ cintorína obec účtuje za svoju prevádzku 

a činnosť za tieto sluţby.  

Bc. Urbaník Miroslav, riad. OKVS  - aj s týmto prípadom sme sa stretli, kde agentúra – pohrebná 

sluţba všetko vybavila.  

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – v iných obciach je umoţnené podnikateľským subjektom 

vykonávať tieto veci (výkop hrobu a pod.). 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu -  tak či tak ako prevádzkovateľ cintorína musíme 

prideliť miesto, dohliadnuť na dodrţanie tlecej doby.   

Bc. Urbaník Miroslav, riad. OKVS  - Čo sa týka iných podnikateľských subjektov, majú vyššie 

poplatky, ktoré majú skryté. 

    Pozn.: diskusia prebiehala za hlučnej rozpravy, v rámci diskusie poslanec Grečmal stiahol svoj 

návrh, tlecia doba sa ponecháva na 15 rokov – nemení sa návrh. 

Ukončenie diskusie. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Dolná  Anna) 

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

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

                    Milan, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, Mgr.Urbaníková Viera                    11 

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý.           

 

13.VZN o trhovom poriadku v obci Raková 

   K návrhu VZN informoval zástupca starostu, Ing. Miroslav Mareček. Všeobecne záväzné 

nariadenie ustanovuje práva a povinnosti správcu trhoviska a príleţitostného trhu, pôsobnosť 

obce Raková pri vykonávaní dozoru nad dodrţiavaním povinnosti ustanovených v zákone o 

ochrane spotrebiteľa a povinnosti fyzických a právnických osôb oprávnených na podnikanie 

podľa osobitných predpisov a občanov predávajúcich na trhových miestach v obci. 
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V rámci tohto VZN sa prehodnotil  poplatok za trhové miesta a zároveň bolo potrebné dať do 

súladu s trhovým poriadkom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Vzhľadom na to, ţe 

niektoré podmienky nebolo moţné zo strany obce splniť, museli sa vyňať trhové miesta pri CZŠ 

a pekárne, IBV Rakovka a na Vyšnom konci pred COOP Jednota, kde praktický neprebiehali 

trhy, moţno iba príleţitostne. Ďalšia úprava § 13 – prepočet na eura. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – doplnil návrh VZN na základe konzultácie – odporúčania 

RÚVZ - § 7 bod 3 na trhových miestach sa zakazuje   predávať ovocie a zeleninu  pokiaľ  

poklesne teplota pod 0 °C.  

p. Dolná Anna, posl. OZ – navrhuje § 3 bod 3  -  poplatok na 10 €. 

Ing. Šuška Marian, posl. OZ – pripomienkoval verejne priestranstvo pred kostolom. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –verejné priestranstvo pre kostolom, nakoľko sa jedná 

o priestranstvo cirkvi, môţe byť príleţitostný predaj. 

 

    OZ hlasovalo najskôr o návrhu – doplnenie §7 bod 3 na trhových miestach sa zakazuje   

predávať ovocie a zeleninu  pokiaľ  poklesne teplota pod 0 °C a vyňatie z návrhu §2 TM-7: 

verejné priestranstvo pri kostole. 

 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

                    Milan, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, Mgr.Urbaníková Viera                    11 

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:    p.Grečmal Stanislav                                                                                                     1                                                                                           

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.           

 

Hlasovanie o návrhu posl. Dolnej – 10 € za trhové miesto: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

                    p. Broš František, p.Grečmal Stanislav,  Ing. Šuška Marian                                       7 

Proti:          Mgr. Bzdilíková Mária, Bc. Bukovan Milan, Mgr.Urbaníková Viera,  

                     JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Mareček Miroslav                                                                5 

Zdrţal sa:                                                                                                                                          0                                                                                          

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.           

 

Hlasovanie o návrhu VZN s prijatými úpravami: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

                    p. Broš František, Mgr. Bzdilíková Mária, Bc. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav  

                    Ing. Šuška Marian, Mgr.Urbaníková Viera                                                               10 

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

Zdrţal sa:                                                                                                                                          0                                                                                           

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.           
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14.Program rokovaní obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisii OZ a hlavného 

kontrolóra na rok 2012         

    Informoval Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu. 

Z rokovania vyplynuli niektoré doplnenia v rámci programu rokovania OZ a OR: 

Marec: Správa o hospodárení CVČ 

            Hlavné úlohy obce Raková 

Jún:      VZN o dotáciách 

Zároveň oboznámil, ţe  termíny zasadaní sú predbeţné, nie je moţné ich záväzne stanoviť. 

Pozn.: Na základe dohody členov rady a z dôvodu rozsiahlosti materiálov – obecná rada bude 

zasadať stredy – 8.00 hod. 

p. Dolná Anna, posl. OZ -  poţiadala, aby boli prítomní predkladatelia správ na zasadaní OZ. 

 

Program rokovaní obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisii OZ a hlavného kontrolóra na 

rok 2012 je prílohou zápisnice a OZ ho schválilo jednohlasne za:11, neprítomní: JUDr.Mariak,  

p. Beleščák. 

                

15.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

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

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ –poţiadal o informáciu, prečo je na OcÚ 8 pokladni. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – v informačnej kancelárii sa striedajú viaceré 

zamestnankyne a kaţdá si zodpovedá za svoju pokladňu. Nie je to komplikované, nakoľko 

program URBIS toto hneď zaúčtováva.  

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – ako je zabezpečovaná kontrola v našich organizáciách, hlbšie 

zameranie, kontrola účelovosti vynakladania FP, aj vzťah smerom k pokladni, či nie sú rodinné 

väzby a pod.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – vykonal kontrolu v ZŠ Trstená, kde školská rada zaujala 

stanovisko.  

p. Kulla František, hlavný kontrolór – je platná smernica, kontroluje  aj doklady a v budúcom 

roku má v pláne kontrolu OKVS (kontrola majetku, jeho nadobudnutie a ďalšie veci s tým 

spojené). Navrhol vyšpecifikovať úlohu a navrhnúť mu do plánu činnosti. 

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra  

                                   k 1.12.2011. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.  
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16.Rôzne  

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

1/ Jozef Čišecký, Hostinec SVADOBKA Raková – ţiadosť o dodatok k zmluve   

     o prenájme priestorov, predĺţenie výpovednej lehoty 3-4 roky z dôvodu  prerobenia  

      podlahy. 

Stanovisko OR 23.11.2011 

OR doporučuje prijať dodatok k zmluve obdobne ako pri rekonštrukcii nebyt. priestorov nájomcu 

pekárne. 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje: 
Rekonštrukciu prenajatých priestorov SVADOBKY, ktoré bude nájomca  Čišecký Jozef,   Raková  1094 

hradiť z vlastných finančných  prostriedkov s tým, ţe: 

a) Investor  si môţe vloţené FP odpísať po dobu 4-och rokov.  

                       V prípade plnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy sa  

                        obec zaväzuje nevypovedať nájomnú zmluvu počas tejto doby. 

b) Po uplynutí tejto doby nie je moţné poţiadať o náhradu vloţených investícii. 

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

náhradu vloţených investícii. 

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

časť vloţených finančných prostriedkov. 
Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.  

 

2/ Jozef Čišecký a manţ. Marcela, Raková 1094 – ţiadosť o súhlas prenájmu obchodnej jednotky 

IBV Rakovka (Šapitó). 

Stanovisko OR 23.11.2011 

OR doporučuje zaoberať sa nájomnou zmluvou nebytových priestorov obchodnej jednotky IBV 

Rakovka. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – z pohľadu platenia nie je problém, problém je v investovaní 

a údrţbe do prenajatého objektu. Je na zváţenie OZ, súčasná nájomná zmluva ma 3-oj mesačnú 

výpovednú lehotu. 

p. Broš František, posl. OZ – vidí prínos v tomto a podporil by ţiadosť p. Čišeckého. Vyjadril sa 

za vypovedanie nájomnej zmluvy súčasnému nájomcovi. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – stanoviť podmienky prenájmu, doplnenie ţiadosti zo strany 

ţiadateľa. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – výpoveď k 1.1.2012, ţiadateľ sa vyzve na doplnenie ţiadosti. 
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     OZ schvaľuje Ukončenie nájomnej zmluvy v priestoroch IBV Rakovka – Šapitó nájomcovi  

p. Najdekovi Vladimírovi s výpovednou lehotou od 1.1.2012. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.  
 

3/ Návrh na prenájom – predaj prebytočného majetku obce – ZŠ U Gala, podkrovie  

    MŠ Korcháň – bytová jednotka 

     Stanovisko OR 23.11.2011 

     OR doporučuje ponúknuť na prenájom – predaj prebytočný majetok obce – ZŠ U Gala, 

podkrovie MŠ Korcháň – bytovú jednotku. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – problematika bola prediskutovaná s riaditeľkou MŠ ako 

pomôcť MŠ pri rekonštrukcii, počet detí zatiaľ narastá. Zváţiť či bude ponúknutý nevyuţitý 

priestor na prenájom, vznikla by 1 bytová jednotka a FP pouţiť na rekonštrukciu (oprava strechy 

a pod.). Je to myšlienka a je to na zváţenie OZ. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu -  ďalšou prioritou je dostavba Telocvične, zlúčili sa 

dve školy, v škole U Gala sa vyučujú 2 triedy a je otázkou krátkosti času, ţe sa vyučovanie 

ukonči a z toho dôvodu sa uvaţuje hľadať záujemcu o kúpu prípadne prenájom objektu ZŠ 

U Gala. Tieto FP by boli pouţité na dostavbu Telocvične. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – RD 786  pri OcÚ, pôvodne tam malo sídliť CVČ, avšak 

v stave v akom je nie je vhodný pre toto vyuţitie. Aby tento dom nechátral, bola myšlienka 

prenajať za účelom sluţieb na krátkodobý prenájom. Obrátil sa na prítomných, ţe si rád vypočuje 

ich názory. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl.OZ – k RD 786 – tento bol zakúpený na nejaký účel, aby sa uvoľnil celý 

priestor – navrhol jeho zbúranie, skultúrniť celý priestor. 
 

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje odstránenie stavby - objektu č. 786 a priľahlých plôch – parc. KN-C 

1830. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav, Ing. Šuška Marian) 

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

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

                    JUDr. Šamaj Jozef, Bc. Bukovan Milan, 

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               10                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:    p. Broš František                                                                                                          1 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý.  
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JUDr. Šamaj Jozef, posl.OZ – riešiť prestarlých občanov, nie je za odpredaj objektu U Gala. 

Taktieţ MŠ Korcháň neodpredávať, do budúcna vidí problém dvoch vlastníkov v jednom 

objekte.  

p. Strýček Miroslav, posl.OZ – pripája sa k názoru poslanca JUDr. Šamaja, budovy nepredávať, 

do budúcnosti vyuţiť. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – objekt nie je vhodný za účelom vyuţitia prestarlých 

občanov, je to kamenná budova, nevyhovuje z hľadiska hygieny a pod. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl.OZ – čo sa týka školy U Gala je viacero variant, moţno zriadiť 2 triedy 

škôlky, rozhodne nie je za odpredaj. 

p. Dolná Anna, posl.OZ – stotoţňuje sa aj v jednom aj v druhom prípade, nie je za odpredaj. 

Diskusia ukončená. 

 

4/  Ceny jednotlivých kultúr pozemkov. 

Stanovisko OR 23.11.2011 

Návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ceny jednotlivých kultúr  pozemkov 

následovne : 

             Orná pôda                0,1417 €/m² 

 Zastavané plochy a nádvoria              1,85 €/m² 

 Lesné pozemky    0,20  €/m² 

 Ostatné plochy    1,85 €/m² 

 Záhrada     1,85 €/m² 

 Vodná plocha     2,20 €/m² 

             Trvalý trávnatý porast    0,0202 €/m² 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.  

 

5/ OZ schválilo: 
    a) Zámer odpredaja pozemkov podľa osobitného zreteľa v časti Raková U Matuška : 

KN-C č. 1483/4 o výmere 76 m²  zastavané plochy a nádvoria 

KN-C č. 1483/5 o výmere 90 m²  zastavané plochy a nádvoria 

KN-C č. 1483/6 o výmere 108 m² zastavané plochy a nádvoria 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária                              10 

Proti:         JUDr. Šamaj Jozef,                                                               1 

Zdrţal sa:    p.Grečmal Stanislav,                                                                                                    1 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.  
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     b) Zámer odpredaja pozemkov podľa osobitného zreteľa v časti Raková – Pod Poľanou  : 

KN-C č. 10 276/1 o výmere 418 m²  trvalý trávnatý porast 

KN-C č. 10 276/2 o výmere   91 m²  trvalý trávnatý porast 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.  

 

   c) Zámer odpredaja pozemkov podľa osobitného zreteľa v časti Raková – Fojstvo : 

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

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

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

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

                        osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ.  

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

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

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

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                               12                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdrţal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh bol prijatý.  

 

6/ Bc. Anton Heglas, starosta obce informoval v súvislosti s CVČ, ţe na základe kontroly 

školskej inšpekcie je potrebné riešiť  priestory pre CVČ.  

Mgr. Urbaníková Viera, preds. finančnej komisie – predloţila návrh v písomnej podobe a   

doporučuje OZ schváliť zmenu týkajúcu sa vyuţitia priestorov a to nasledovne: kniţnicu obce 

premiestniť do priestorov nevyuţitej sobášnej siene na obecnom úrade - nie sú  potrebné ţiadne 

stavebné úpravy a CVČ umiestniť do priestorov kniţnice, nakoľko došlo k rozšíreniu  počtu 

ţiakov a zároveň by bola  pridelená adresa sídla organizácie CVČ, ktorá môţe investovať do 

úpravy priestorov a prostredníctvom krúţkov  vhodne propagovať kultúrne a športové  podujatia . 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – oboznámil s listom komisie školstva, kultúry a športu, ktorý 

bol daný k dispozícii všetkým poslancom OZ pred zasadaním a je prílohou zápisnice.  

Na poţiadanie udelil slovo p. Dolnej. 

p. Dolná Anna, posl. OZ a preds. komisie – prečítala list – vyjadrenie  komisie školstva, kultúry 

a športu.  Zároveň oboznámila so svojou činnosťou, dlhodobým pôsobením, jej náplňou je okrem 

iného aj kultúra a všetky akcie sa poriadaju v kultúrnom dome, propaguje akcie v MR takmer 

denne, robí sprievodcu Pamätnej izby JP. Vyjadrila nesúhlas s presťahovaním priestorov do 

priestorov  sobášnej miestnosti na OcÚ. 

 

22 



V závere poukázala na to, ţe CVČ má k dispozícii priestory KD, môţu vyuţívať priestory 

zasadačky na OcÚ. Poukázala  na pracovnú dobu CVČ od 4.5.2011, ktorá je nasledovná: 

Pondelok:  9.30 – 11.30        12.00 -15.30 

Utorok:        nestránkový deň 

Streda –     9.30 – 11.30                   12-15.30 

Štvrtok –    9.30 – 11.30                   12.-15.30 

Piatok –      nestránkový deň – teda voľno 

S-voľno  

N-voľno 

Poznamenala, ţe CVČ  má 4 dni voľna,  soboty a  nedele voľno. 

p. Grečmal Stanislav, poslanec OZ – nevie si predstaviť umiestnenie kniţnice do priestorov 

sobášnej miestnosti, kde je umiestnený obraz akad. maliara a obec potrebuje jedno reprezentačné 

miesto. Kancelárie OcÚ sú otvorené a nevie si predstaviť deti pobehujúce medzi občanmi – 

stránkami.  Vyjadril sa, ţe sú to závaţné fakty, nesúhlasí s premiestnením kniţnice. 

p. Broš František, posl.OZ – je rád, ţe CVČ funguje, premiestnenie kniţnice si nevie predstaviť 

a stotoţňuje sa s názorom poslanca Grečmala. KD sa dá priestorovo riešiť aj pre vyuţitie CVČ. 

V priestoroch OcÚ sa úraduje, kniţnica patrí do priestoroch kultúrneho domu. Do budúcna je 

moţné vyuţitie v rámci sobášov, nevie si predstaviť umiestnenie 44 regálov do sobášnej 

miestnosti. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – ohľadom CVČ, čo bolo povedané zo strany posl. Dolnej – 

harmonogram ako sa venujú našim deťom, nebrať na ľahkú váhu. Aj v rámci OZ uloţiť a zmeniť 

hodiny, vykonať riadnu kontrolu a určiť zásady, ktoré sa budú dodrţiavať tak, aby to slúţilo na to 

k čomu to bolo vytvorené. Myslí si, ţe obec potrebuje priestory, ktoré budú reprezentovať. 

Jednou z príleţitosti je aj Paláriková Raková, v budúcom roku sa uskutoční okrúhle výročie nar. 

JP. Priestory sobášnej miestnosti skultúrniť a neumiestňovať tam regále. Čo sa týka zasadacej 

miestnosti – v prípade účasti občanov, nemajú si kam sadnúť.  Je veľa iných moţnosti ako riešiť 

priestory pre CVČ a nie likvidovať a ničiť niečo iné. 

Mgr. Urbaníková Viera, posl. OZ – nejde o ničenie priestorov, ide o presun – bola by bliţšie 

k úradu. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – táto téma je otvorená, je potrebné ju rozdiskutovať, aby vedel 

nejaké stanovisko k tejto problematike.  Odznelo tu – stránkové hodiny CVČ – dotazoval sa, aké 

sú otváracie hodiny v kniţnici.  

p. Dolná Anna, posl. OZ – otváracie hodiny má zverejnené na dverách kniţnice, riaditeľ OKVS 

je prítomný na zasadaní a tieto hodiny sú s jeho súhlasom. Otváracie hodiny v kniţnici má od 

12:00 do 16:00  - v pondelok, streda, piatok. Mimo týchto hodín robí ďalšiu činnosť, s ktorou 

oboznámila. 

Mgr. Bzdilíková Mária, posl. OZ – na základe kontroly inšpekcie, táto môţe zrušiť CVČ, 

pokutovať, ak nesplnia podmienky, je potrebné navrhnúť riešenie. CVČ - robia aktivity 

v poobedňajších hodinách. 

p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – navrhol kompromis, priestory - internetová čitáreň  vyuţiť 

pre CVČ. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – CVČ potrebuje priestory, RD 786 je schválený na 

zbúranie. Čo sa týka kniţnice,  keby bola vo vedľajších priestoroch – svadobnej miestnosti, myslí 

si, ţe by veľmi dobre fungovala, do priestorov kniţnice nechodia deti vo veľkom počte. CVČ 

môţe prefinancovať aj tieto priestory, aby boli zrekonštruované. Zasadacia miestnosť môţe slúţiť 

aj ako sobášna, ako aj zasadacia miestnosť, toto sa dá poriešiť. 
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Je to jednoduchá záleţitosť, kvalitne uloţeného nábytku pre potreby kniţnice, toto je moţné 

poriešiť v priestoroch sobášnej miestnosti. Ďalšia vec je, ţe KD by oţil, bol by v inej polohe ako 

je dnes, čo je nesporné. Smeroval k p. Dolnej, ţe nik jej nesiaha na prácu, pokiaľ nechce ona 

sama si siahať na prácu.  

p. Dolná Anna, posl. OZ – rozprávala sa s RNDr. Brisudovou, ktorá sa vyjadrila, ţe o takomto 

návrhu nevie. Vyjadrila sa, ţe ju chcú vyštvať z jej priestorov. 

Mgr. Urbaníková Viera, posl. OZ – RNDr. Brisudová bola prítomná na komisii finančnej.  

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu –konštatoval, ţe nie sú to jej priestory, sú to obecné 

priestory. Vymenené okná na budove KD sú vďaka CVČ. 

p. Broš František, posl. OZ – navrhol ukončiť diskusiu. 

      Bc. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o predloţenom návrhu FK: 

OZ doporučuje starostovi obce premiestniť obecnú kniţnicu do budovy Obecného úradu 

v Rakovej. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:               Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,  Bc. Bukovan Milan, 

                    Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                                 4                                         

Proti:         p.Grečmal Stanislav,   p. Dolná  Anna, JUDr. Šamaj Jozef, p. Broš František            4 

Zdrţal sa:     p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter,  Ing. Šuška Marian,  p. Strýček Miroslav            4                                                                                                      

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh nebol prijatý.  

OZ nedoporučuje starostovi obce premiestnenie miestnej kniţnice do budovy  Obecného úradu 

v Rakovej.    

Bc. Anton Heglas, starosta obce – návrh poslanca Strýčka  - internetová čitáreň, vidí reálne. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – apeloval smerom na starostu, aby sa v rámci  

prediskutovaných vecí, čo sa týka CVČ stanovili zásady aj v rámci stránkových hodín. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – v mesiaci marec, je do programu zaradený bod 

ohľadom CVČ. 

p. Dolná Anna, posl. OZ –  materiál ohľadom presunu priestorov bol predloţený ráno pred OZ, 

nevedela, ţe také uznesenie bude, malo to byť vopred, aby sa vedela pripraviť. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – miestna kniţnica by mala byť pod OcÚ, nie pod 

OKVS – je to jeho názor. 

7/ p. Strýček Miroslav, posl. OZ – vrátil sa k výjazdu, ktorý sa uskutočnil v poobedňajších 

hodinách na námestí za účasti poslancov OZ. Je potrebné dorobiť zábradlie okolo Rakovky. 

    Bc. Anton Heglas, starosta obce – zábradlie je staré, vie si predstaviť iné. Je potrebné riešiť aj 

iné veci ako prechody pre chodcov, návrhy máme odsúhlasené, musia sa zakresliť. Zábradlie sa 

bude riešiť v jarných mesiacoch. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – dotazoval sa, či projektant námestia bol počas realizácie na 

stavbe a či je spokojný s tým, čo naprojektoval. Nie je to, čo by to malo byť, boli na to 

vynaloţené veľké finančné zdroje. Stavba neladí s okolitým prostredím. Mal si dať záleţať, je to 

pekné prostredie. Taktieţ priestor pred kultúrnym domom, výsadba smrekov nie je vhodná do 

tohto priestoru. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – bolo to v rýchlosti naprojektované, tieto veci sa robia 

rok, dva – tri s analýzami. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –  projektant bol niekoľkokrát na stavbe, bolo to ovplyvnené aj 

zásahmi zo strany občanov, dá sa kritizovať, na druhej strane môţeme byť radi, ţe máme takéto 

námestie.  
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8/ OZ schvalilo plat starostu obce Raková vo výške 3.060,00 €, čo predstavuje 70 %-tné zvýšenie 

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

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

1.12.2011. 

Plat starostu sa upravuje na 3 mesiace od 1.12.2011. V mesiaci marec 2012 OZ opätovne bude 

prejednávať plat starostu na základe priemernej mzdy v NH za rok 2011. 

9/ OZ schválilo odmeny za rok 2011 nasledovne: 

1/  Poslanci Obecného zastupiteľstva /odmena v zmysle čl. 6 Zásad odmeňovania  

      poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva  V Rakovej :  

a) zástupca starostu:  1.700,00 € 

b) ostatní poslanci obecného zastupiteľstva:  40 % z celkovej odmeny za rok 2011 

                             c) členovia, tajomníci komisií:                       40 % z celkovej odmeny za rok 2011 

                        2/  hlavný kontrolór:              30 %  

          

Pozn.: plat starostu a odmeny za rok 2011 boli schválené len za prítomnosti poslancov. 

 

17. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

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

rokovania obecného zastupiteľstva.  

      O prijatí jednotlivých uznesení poslanci hlasovali samostatne.  

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenia 

9.1. – 9.24./2011 
               Uznesenia sú súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

18. Z á v e r       

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

OZ ukončil o 19:00 hod.   

 

*** 
 

Zapísala: Mária Chovancová, prac.OÚ 

 

 

 

 Ing. Miroslav Mareček                  Bc. Anton Heglas 

zástupca starostu:                                                                  starosta obce: 

 

 

 

p. Strýček Miroslav                                                                p. Kultan Peter 

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

                           U Z N E S E N I A 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 8.12.2011, uznesenia č. 9.1. – 9.24./2011 

 

 

 

O b e c n é  z a s t u p i t e ľ s t v o  

 
A/     B E R I E   N A   V E D O M I E 
 

         9.1. Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková k 8.12.2011 

          9.2. Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

          9.3. Správu o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková v školskom roku  

                  2010/2011 ich finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok. 2011/2012  

                  s pripomienkami. 

           9.4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Raková na rok 2012. 

           9.5. Správu o kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra k 1.12.2011. 

  

 

B/     S C H V A Ľ U J E 

 
9.6 VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9.7.  Rozpočtové opatrenie č. 2 Obce Raková, príspevkovej organizácie a rozpočtových  

                 organizácii nasledovne: 

 

 OBEC RAKOVÁ Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Beţné príjmy obce 2 197 314,00 -17 566,00 2 179 748,00 

Beţné príjmy RO 31 834,00 2 640,00 34 474,00 

Beţné príjmy spolu 2 229 148,00 -14 926,00 2 214 222,00 

Kapitálové príjmy 761 290,00 -308 927,00 452 363,00 

Finančné operácie 319 729,00 -41 000,00 278 729,00 

SPOLU 3 310 167,00 -364 853,00 2 945 314,00 

        

Beţné výdavky obce 1 089 962,00 2 456,00 1 092 418,00 

Beţné výdavky RO 1 071 900,00 -58 647,00 1 013 253,00 

Beţné výdavky  spolu 2 161 862,00 -56 191,00 2 105 671,00 

Kapitálové výdavky 1 055 787,00 -283 548,00 772 239,00 

Finančné operácie 92 273,00 -30 068,00 62 205,00 

SPOLU 3 309 922,00 -369 807,00 2 940 115,00 
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Organizácia pre kultúru a 

verejné služby Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Beţné príjmy spolu 338 720,00 -11 200,00 327 520,00 

        

Beţné výdavky spolu 338 720,00 -11 200,00 327 520,00 

    

Centrum voľného času Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

        

Beţné výdavky spolu 267 592,00 -65 000,00 202 592,00 

    

Materská škola Fojstvo Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 9 130,00 100,00 9 230,00 

        

Beţné výdavky MŠ 135 440,00 4 375,00 139 815,00 

Beţné výdavky ŠJ 29 219,00 1 478,00 30 697,00 

SPOLU  164 659,00 5 853,00 170 512,00 

        

    

Materská škola Korchaň Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 4 240,00 40,00 4 280,00 

        

Beţné výdavky MŠ 47 841,00 -3 215,00 44 626,00 

Beţné výdavky ŠJ 17 039,00 3 715,00 20 754,00 

SPOLU  64 880,00 500,00 65 380,00 

        

    

 Základná škola 950 Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 11 330,00 8 820,00 20 150,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 268 081,00 161 328,00 429 409,00 

Beţné výdavky ŠKD 19 785,00 15 769,00 35 554,00 

Beţné výdavky ŠJ 34 225,00 18 800,00 53 025,00 

SPOLU  322 091,00 195 897,00 517 988,00 

    

Základná škola - nový subjekt od 1.9.2011 /nevznikol/   

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 6 320,00 -6 320,00 0,00 

        

Beţné výdavky ZŠ 162 338,00 -162 338,00 0,00 

Beţné výdavky ŠKD 15 239,00 -15 239,00 0,00 

Beţné výdavky ŠJ 18 320,00 -18 320,00 0,00 

SPOLU  195 897,00 -195 897,00 0,00 
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9.9. Dotácie z rozpočtu obce  pre rok 2012 nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.10. A/ Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej 

             Organizácie na roky 2012-2014 nasledovne: 

OBEC RAKOVÁ   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

PRÍJMY               

Beţné príjmy obce    2 301 159   2 243 761   2 262 458 

Beţné príjmy RO   27 920   27 570   27 570 

Beţné príjmy spolu   2 329 079   2 271 331   2 290 028 

Kapitálové príjmy   266 180   0   0 

Finančné operácie   41 000   0   0 

Spolu     2 636 259   2 271 331   2 290 028 

             

P.č.                   Organizácia Výška dotácie na 
rok 2012  

v € 

    

    

1 Turistický klub Polom Raková 600 

  Turistický klub Polom Raková-správca areálu 1000 

2 CK Biking 500 

3 Slovenský zväz záhradkárov 600 

4 Slovenský zväz chovateľov 300 

5 
Dávid Chabreček Raková 1311 ŠKTTP Slovan 

Patrónka 500 

6 CZŠ Jána Palárika 500 

7 Futbalový klub Polom Raková 11.900 

8 Dobrovoľný hasičský zbor 500 

10 Hokejbalový klub Raková 300 

11 Erko-Hnutie kresť. Spoloč. Detí – tábor č. 1 600 

  Erko-Hnutie kresť. Spoloč. Detí – tábor č. 2 300 

12 Zväz telesne postihnutých Raková 300 

13 Jednota dôchodcov na Slovensku Raková 300 

15 Klub Kysuckého maratónu Čadca 200 

16 Klub malého futbalu Raková 200 

  SPOLU 18.600 
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VÝDAVKY 

Beţné výdavky obce    1 024 432   1 011 446   1 018 269 

Beţné výdavky RO   1 146 996   1 158 465   1 170 023 

Beţné výdavky spolu   2 171 428   2 169 911   2 188 292 

Kapitálové výdavky   353 300   0   0 

Finančné operácie   89 691   101 420   101 736 

Spolu     2 614 419   2 271 331   2 290 028 

Rozpočtové organizácie     

ZŠ RAKOVÁ   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   16 000   16 000   16 000 

Bežné výdavky    616 650   622 816   629 044 

        

MŠ Fojstvo   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   8 410   8 060   8 060 

Bežné výdavky   181 637   183 453   185 288 

        

MŠ Korcháň   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   3 510   3 510   3 510 

Bežné výdavky   71 834   72 552   73 278 

        

CVČ Raková   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   0   0   0 

Bežné výdavky   276 875   279 644   282 413 

        

Príspevková organizácia     

OKVS Raková   2 012   2 013   2 014 

      €   €   € 

Bežné príjmy   328 630   335 000   346 000 

Bežné výdavky   328 630   335 000   346 000 

      
          B/ Programový rozpočet Obce Raková na roky 2012-2014 

 

9.11. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi  

               a elektroodpadmi z domácnosti. 

9.12. Ceny jednotlivých kultúr  pozemkov následovne : 

              Orná pôda                0,1417 €/m² 

 Zastavané plochy a nádvoria              1,85     €/m² 

 Lesné pozemky                0,20     €/m² 

 Ostatné plochy                1,85     €/m² 

 Záhrada     1,85    €/m² 

 Vodná plocha     2,20    €/m² 

            Trvalý trávnatý porast                0,0202 €/m² 
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9.13.     VZN Obce  Raková, ktorým sa vydáva prevádzkový  poriadok  pohrebiska   a Domu  

             nádeje  na území  obce  Raková 

9.14.     Úpravu VZN o trhovom poriadku v obci Raková 

9.15. Plán činnosti komisii pri OZ  na rok 2012 

9.16. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012 

9.17. Plán rokovania Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva v Rakovej na rok 2012 

9.18. Rekonštrukciu prenajatých priestorov SVADOBKY, ktoré bude nájomca  Čišecký Jozef,   

Raková  1094 hradiť z vlastných finančných  prostriedkov s tým, ţe: 

a) Investor  si môţe vloţené FP odpísať po dobu 4-och rokov.  

                       V prípade plnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z nájomnej zmluvy sa  

                        obec zaväzuje nevypovedať nájomnú zmluvu počas tejto doby. 

b) Po uplynutí tejto doby nie je moţné poţiadať o náhradu vloţených investícii. 

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

náhradu vloţených investícii. 

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

časť vloţených finančných prostriedkov. 
9.19. Ukončenie nájomnej zmluvy v priestoroch IBV Rakovka – Šapitó nájomcovi p. Najdekovi 

Vladimírovi s výpovednou lehotou od 1.1.2012. 

9.20. Odstránenie stavby - objektu č. 786 a priľahlých plôch – parc. KN-C 1830. 

9.21. a) Zámer odpredaja pozemkov podľa osobitného zreteľa v časti Raková U Matuška : 

KN-C č. 1483/4 o výmere 76 m²  zastavané plochy a nádvoria 

KN-C č. 1483/5 o výmere 90 m²  zastavané plochy a nádvoria 

KN-C č. 1483/6 o výmere 108 m² zastavané plochy a nádvoria 

                      b) Zámer odpredaja pozemkov podľa osobitného zreteľa v časti Raková  

                      – Pod Poľanou  : 

KN-C č. 10 276/1 o výmere 418 m²  trvalý trávnatý porast 

KN-C č. 10 276/2 o výmere   91 m²  trvalý trávnatý porast 

                 c) Zámer odpredaja pozemkov podľa osobitného zreteľa v časti Raková – Fojstvo : 

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

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

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

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

                        osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ.  

9.22. Plat starostu obce Raková vo výške 3.060,00 €, čo predstavuje 70 %-tné zvýšenie 

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

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

s účinnosťou od 1.12.2011. 
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9.23. Odmeny za rok 2011 nasledovne: 

1/  Poslanci Obecného zastupiteľstva /odmena v zmysle čl. 6 Zásad odmeňovania  

      poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva  V Rakovej :  

a) zástupca starostu:  1.700,00 € 

b) ostatní poslanci obecného zastupiteľstva:  40 % z celkovej odmeny za rok 2011 

                             c) členovia, tajomníci komisií:                       40 % z celkovej odmeny za rok 2011 

                        2/  hlavný kontrolór:              30 %  

          

 

C/     N E D O P O R U Č U J E 
            

9.24. Starostovi obce premiestnenie miestnej kniţnice do budovy  Obecného úradu  

             v Rakovej.    

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Bc. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

 

 

p. Strýček Miroslav                                                                p. Kultan Peter 

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 
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