
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 21/2017                                                                                                                    V Rakovej, dňa 15.12.2017 

Z Á P I S N I C A 

 
 
napísaná v priebehu riadneho  zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 15.12.2017 

 na Obecnom úrade  v Rakovej 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                František Broš  

Mgr. Milan Bukovan 

Anna Dolná 

Ing. Martin Golis 

Mgr. Miroslava Grušpierová 

Mgr. Janka Hnidková 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Miroslav Strýček 

Marian Šuška 

Ing. Ján Turoň   

                                          Mgr. Viera Urbaníková 

Jaroslav Petrák 

Ospravedlnení poslanci:                                         -                           

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

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

zastupiteľstva  je prítomných 13  poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle § 12 odst.2 Zákona 

SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení uznášania schopne. 

Za overovateľov zápisnice menuje: 

1. p. Dolná Anna                                                                                    2. p. Broš František  

P R O G R A M:  

Otvorenie – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

2. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení uznesení obecného 

zastupiteľstva  a o postupe prác na rozostavaných stavbách 

3. Správa o výbere miestnych daní a poplatkov  

4. Správa o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková v školskom roku 2016/2017 ich 

finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok 2017/2018 

5. Úprava VZN Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková 

6. Návrh VZN č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

7. Návrh VZN č.2/2017 o zrušení VZN o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach Obce 

Raková  

8. Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2018  

9. Dotácie Obce Raková na rok 2018  

10. Rozpočty Obce Raková a jej organizácii na roky 2018-2020 a Rozpočtové opatrenie č.4/2017  

11. Správa o poskytovaní sociálnych služieb poskytovaných Obcou Raková  

12. Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Rakovej na rok 2018 

13. Plán činnosti komisií pri OZ na rok 2018 a plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok  2018 

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

15. Rôzne 

16. Záver 



 
 
 

Otvorenie, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice     

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

zriadení otvoril a viedol starosta obce,  Mgr. Anton Heglas. Prítomní boli oboznámení 

o nahrávaní záznamu počas rokovania obecného zastupiteľstva. Zápisnica sa nevyhotovuje 

podrobným prepisom zo zvukového nosiča.  

Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zamest. OcÚ 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/ Anna Dolná, poslanec OZ 

    2/ František Broš, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

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

                                                      2/ Ing. Ján Turoň, člen NK 

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

                                                       2/ Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu 

                                                       3/ Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ 

            

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Miroslav Mareček) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

1. Schválenie programu zasadania obecného zastupiteľstva 

     

  Mgr. Anton Heglas, starosta obce navrhol zaradenie do programu žiadosť OKVS vo veci 

zakúpenia teplovzdušného kotla. Na základe vykonanej požiarnej preventívnej prehliadky zo dňa 

21.11.2017 požiarny technik nariadil odstrániť nevyhovujúce vykurovacie telesá z priestorov 

dielne a garáže, z uvedeného dôvodu riaditeľ OKVS predložil predmetnú žiadosť. 

Iné návrhy neboli a obecné zastupiteľstvo  schválilo program zasadania OZ s doplnením žiadosti 

OKVS.        

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Miroslav Mareček) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 
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      Zasadania sa zúčastnili občania, kt. starosta obce udelil slovo. 

p. Harantová Eva, občan – vystúpila aj za ďalších občanov – osada Groň, Prílohy ohľadom 

prístupovej komunikácie. Požiadala o úpravu komunikácie, ďalších cca 100 m v úseku od RD 

Streličáka po RD Čaneckú, aby sa zabezpečil ako taký prístup k ich RD.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  - bola dohoda, že obec prispeje na komunikáciu, čo sa aj stalo 

a čiastočne bola upravená, mali sa podieľať na vysporiadaní časti komunikácii. 

p. Harantová Eva, občan – zatiaľ v tejto veci sa nekonalo. Žiadala vyčleniť ešte finančné 

prostriedky aspoň na úpravu kritického úseku komunikácie, aby tam došla záchranka v prípade 

potreby, aby sa tam mohli dostať motorovým vozidlom. 

Mgr. Hnidková Jana, posl. OZ – smerom k p. Harantovej uviedla, že zahradili prístupovú cestu, 

ktorá tam bola vždy, dožaduje sa niečoho, čo nie je adekvátne. Ľudia túto cestu využívali a teraz 

sa tam nedostanú. Bolo tam oplotenie, kt. si privlastnili, studňu zablendovali, nik sa nedostane. 

Ďalej sa p. Harantová vyjadrila, že majú geometrický plán, že je to ich, dotazovala sa smerom 

k p. Harantovej, ako si môžu privlastniť majetok, ktorý nie je ich. Ďalej uviedla, že vedie tam 

cesta ešte z druhej strany, po ktorej sa môžu k RD dostať. Obec nemôže robiť komunikáciu pre 1 

RD, komunikácia, ktorá si vyžaduje vysoké náklady, keď sú v obci väčšie osady a treba riešiť 

cestu do týchto osád. Do budúcna treba prihliadať aj na to, či v danej lokalite bude nejaký rozvoj. 

p. Harantová Eva, občan – k ceste sa vyjadrila, že  je uvezená  v grape, bolo to zamerané 

geodetom. Požadujú dokončiť iba 100 metrov, bola by polovica urobená a následne by sa mohlo 

postupne vysporiadať, dohodnúť. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – na minulom zasadaní OZ bola schválená čiastka 3000 € 

na úpravu miestnej komunikácie.  

Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS – 3000 € - hodnota materiálu a cca 3000 až 3500 € ich 

práce a návoz kameniva, nakoľko stará cesta bola vozová (hĺbka cez 1 m). 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – jeho názor, je nezmysel ako sa ta cesta robila, ale 

dotazoval sa koľko je potrebné na dokončenie úseku, ktorý požadujú občania – cca 100 metrov, 

aspoň, aby bola komunikácia zjazdná. 

Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS – ťažko to upresniť, vyjadril sa, že cca 10 000 eur a vyššie. 

Je potrebné urobiť odvodnenie komunikácie, urobiť rigol, odvodnenie, ak sa to neurobí nemá to 

zmysel. Dodal, že minulý týždeň tam taktiež pracovníci OKVS vykonávali práce na komunikácii. 

Úsek, ktorý požadujú upraviť, je finančne náročnejší, snažia sa pokiaľ je možnosť a dovoľuje to 

aj počasie riešiť postupnou úpravou komunikáciu. Je potrebné urobiť návoz, odvodnenie 

a zhutniť komunikáciu a na to  vyčleniť finančné prostriedky. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  - informoval, že toto ma vplyv na rozpočet, ktorý bude 

prerokovaný v bode 10. Pri jeho schvaľovaní, pokiaľ bude návrh zo strany poslancov, sa môže 

v rámci úpravy toto riešiť. Rozpočet bol pripravený a predkladá sa po prerokovaní v komisii 

finančnej, obecnou radou a predkladá sa jeho konečný návrh v bode 10. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhoval by túto komunikáciu zaradiť do hlavných úloh 

a vyčleniť 10 000 €, táto čiastka obec nezaťaží. Ďalej uviedol , že rok čo rok sa zadlžujeme viac 

a viac. Treba hľadať finančné prostriedky, aby sa ľuďom pomohlo.  

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – smerom k poslancovi JUDr. Mariakovi  a k rozpočtu uviedol, 

že zadlženie obce jednoznačne klesá a doporučil mu, aby si pozrel účtovníctvo. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce  - zásadne zadlženie obce vzniklo opravou miestnych 

komunikácii po kanalizácii. MK sa nerobili v minulosti, čo by bol nezmysel, keď sa malo robiť 

odkanalizovanie Horných Kysúc. V súčasnosti, keď sa urobilo odkanalizovanie Horných Kysúc, 

časť dal SeVaK a časť úveru sa spláca prenájmom kanalizácie. Tieto investície išli hlavne na 

rekonštrukciu miestnych komunikácii v obci.  

p. Broš František, poslanec OZ – v minulosti, za jeho pôsobenia sa robili komunikácie tam, kde 

sa vedelo, že nepôjde kanalizácia, väčšinou v miestnej časti Korcháň. 

Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS -  k vyjadreniu, že 10 000 eur nezaťaží obec, uviedol, že 

OKVS po prerokovaní rozpočtu finančnou komisiou a obecnou radou, bola ich organizácii 

odobratá čiastka, možno aj  tým bol vytvorený prebytok.  Keď chceme robiť miestne 

komunikácie, nerobiť to týmto prístupom, že 10 t.eur je čiastka, ktorá nás nezaťaží. Vyjadril sa, 

že netreba podliehať tlaku občanov, niekedy je potrebné vedieť povedať „nie“, keď vieme, že sa 

to  momentálne nedá, nie sú na to zdroje.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  - aby sa rokovanie posunulo ďalej, navrhuje v rámci návrhu 

rozpočtu obce na rok 2018, aby poslanci predložili návrh, koľko asi z ich pohľadu by sa malo 

v ďalšom roku preinvestovať na tejto komunikácii. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – k rozpočtu, aj smerom k riaditeľovi OKVS, informoval, že ak 

by sa prijali všetky návrh od riaditeľov, momentálne by bol predložený rozpočet mínus 55 tis.eur. 

Žiaľ nie sú na to zdroje, aby sa pokryli všetky požiadavky. V tomto rozpočte, napriek tomu, že sa 

plánuje urobiť už dlhodobo niečo pre ľudí v miestnej časti Fojstvo II., nie je plne zahrnutá 

kanalizácia a asfaltovanie z dôvodu, že obec na to nemá. Rozpočet, ktorý sa predkladá, je 

postavený na nejakých predpokladoch, nie je  istotou, či už z pohľadu podielových daní, ďalších 

príjmov a výdavkov. V tomto okamihu nie je náležité rozdeľovať a sľubovať.  

Diskusia ukončená. 

 

2. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení 

uznesení obecného zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách 

 

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce otvoril tento bod s tým, že správy boli zaslané v písomnej 

podobe poslancom OZ.        

Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce Raková 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil poslancov OZ, že v období od septembra 2017 do 

novembra mala obec Raková rozostavané nasledovné stavby: 

1. Telocvičňa – novostavba 

2. Predĺženie siete verejnej kanalizácie a vodovodu v časti Raková – Fojstvo 

3. Sklad paliva pri Základnej škole Raková – Trstená 

4. Oprava chodníkov popri ceste II/487 

Čo sa týka Telocvične, plánuje sa dokončenie aj skôr ako v mesiaci september 2018. Ak sa 

nestane niečo nepredvídané, v máji by mohla byť stavba dokončená.  

Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

Materiál tvorí samostatnú prílohu zápisnice.  Čo sa týka lyžiarskeho vleku, doťahuje sa ešte 

zmluvy s jednou prenajímateľkou, kde sa odsúhlasujú niektoré veci a s ostatnými už boli 

podpísané nájomné zmluvy. 

Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková  

    Materiál tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Pripomienky zo strany prítomných neboli. 
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Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1/ Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková 

2/ Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 15.12.2017 

3/ Správu o postupe prác na rozostavaných a pripravovaných stavbách v obci Raková.  

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Miroslav Mareček) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

3. Správa o výrube miestnych daní a poplatkov 

 

       Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

je vyrubovaná správcom poplatku podľa VZN obce Raková, v súlade so zákonom 582/2004  o 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 

zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Správca 

vyrubuje miestne dane a poplatok rozhodnutím. Občania majú možnosť uhradiť dane a poplatky 

priamo do pokladne správcu dane a poplatku, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom z 

účtu. Daň a poplatok je možné vyrubiť počas celého roka. Úsek miestnych daní a poplatkov 

vydal k 1.12.2017:  3 751 rozhodnutí. Správa o výrube miestnych daní a poplatkov tvorí 

samostatnú prílohu zápisnice a obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predmetnú správu. 

 

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

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    11 

Návrh bol prijatý. 

 

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

2016/2017 ich finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok 2017/2018  

       

      RNDr. Brisudová Edita, sšú predložila v písomnej podobe správu, ktorej podkladom na 

vypracovanie  boli jednotlivé správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

základných a materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková, 

ktoré riaditelia škôl a ŠZ predkladajú na prerokovanie pedagogickej rade, na prerokovanie rade 

školy do 15. októbra, na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra.  
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti základných škôl a 

materských škôl v obci Raková v školskom roku 2016/2017 ich finančné zabezpečenie a príprava 

na nový školský rok 2017/2018. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Miroslav Mareček) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

5. Úprava VZN Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková  

   

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce uviedol, že Úprava VZN Obce Raková č.1/2013 o výške 

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

zariadeniach Obce Raková rieši úpravu výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu  zo 7 eur  na 10,00 eur. Došlo k zmene podmienok 

financovania školských klubov detí – podielové dane pre obce na činnosť školského klubu detí sa 

budú rozdeľovať podľa počtu žiakov nultého až piateho ročníka ZŠ (doposiaľ podľa počtu 

všetkých žiakov základnej školy). Z týchto dôvodov je potrebné upraviť výšku  poplatku na 

čiastočnú  úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí. Doteraz bolo financovanie 

školských klubov zabezpečené tak, že sa prerátal celkový počet žiakov koeficientom na školské 

kluby. Od 1.januára sa bude prerátavať len aktuálny počet detí, ktoré sú zapísané v školskom 

klube k 15. septembru. Na základe tejto skutočnosti to bude rozdiel oproti tomuto roku o cca 

15 000 €. Navrhuje sa zvýšenie aspoň o 3 eura, nebol zámer ísť do vyššej čiastky, je na nich či sa 

schváli navýšenie. 

   Návrh tohto VZN bol zverejnený v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. dňa 

29.11.2017 na pripomienkovanie. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky počas 

zverejnenia. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – z jeho pohľadu je to vysoký  nárast o 3 eura. Nie je za 

také razantné zvýšenie. 

Ing. Ján Turoň, poslanec OZ – smerom k rozpočtu pozerať na to, aká čiastka ubudla v rozpočte, 

15 000 eur je dosť. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – je potrebné vidieť aj ďalšie veci okolo tohto, zvýšili sa 

náklady, mzdy pedagogických pracovníkov -  6% od septembra, 2 % od januára. Účinnosť tohto 

VZN by bola od 1.februára. Je to návrh a je na zváženie či sa prijme. 

Diskusia ukončená, ďalších pripomienok nebolo. 
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Rakovej 

A/ p r e r o k o v a l o  

Návrh úpravy všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku 

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

Obce Raková  

B/ u z n á š a    s a  

na Úprave všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného 

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

Raková od 1.2.2018, 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Miroslav Mareček) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Miroslav Strýček, Ing. Ján Turoň, 

                      Jaroslav Petrák, Marian Šuška                                                                                   9 

Proti:             JUDr. Miroslav Mariak                                                                                              1 

Zdržal sa:      Anna Dolná,  Broš František                                                                                      2                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

6. Návrh VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  

 

         Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil s návrhom VZN 1/2017 o zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb.. V zmysle zákona o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-

Governmente) dňom 1. novembra 2016 boli orgány verejnej moci povinné uplatňovať výkon 

verejnej moci elektronicky. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich 

povinností vo vzťahu k obci Raková elektronicky.  

       Návrh tohto VZN bol zverejnený v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. dňa 

29.11.2017 na pripomienkovanie. K návrhu neboli podané žiadne pripomienky počas 

zverejnenia. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ  - v súvislosti s týmto, reklama TES MEDIA – súkromná 

firma, požiadal o stiahnutie reklamy z budovy kultúrneho domu. Ak sa to nevyrieši, bude sa 

osobne iniciovať za stiahnutie reklamy, nie je to fér aj voči ostatným podnikateľom. Sú aj iné 

spôsoby umiestnenia reklamy. 

Pripomienky neboli k návrhu VZN a obecné zastupiteľstvo hlasovalo: 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Rakovej  

A/ p r e r o k o v a l o  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 1/2017  o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb. 

B/ u z n á š a    s a  

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb od 1.2.2018. 
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Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Miroslav Mareček) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

7. Návrh VZN č. 2/2017 o zrušení VZN o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií 

v podmienkach Obce Raková  

 

         Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil s návrhom VZN 2/2017 o  zrušení Všeobecne 

záväzného nariadenia o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy 

Obce Raková. Úprava zákona o sťažnostiach reaguje na dovtedajšie nedostatky zákona, 

aplikačnú prax a zmeny vyplývajúce z informatizácie spoločnosti. Zmenou v zákone dochádza 

napríklad k definícii pojmov: vybavovanie a vybavenie, ako aj k úprave spôsobu podávania 

sťažností. Z tohto dôvodu vyplynula potreba zosúladenia predpisu s platnou legislatívou.  

V zmysle § 11 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov 

vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom.   

Pripomienky zo strany prítomných neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo: 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Rakovej  

A/ p r e r o k o v a l o  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 2/2017  o zrušení Všeobecne záväzného 

nariadenia o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Obce Raková  

B/ u z n á š a    s a  

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 2/2017  o zrušení Všeobecne záväzného 

nariadenia o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Obce Raková  

od 1.2.2018. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Miroslav Mareček) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 
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8. Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2018 

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil  prítomných najskôr s vyhodnotením 

Hlavných úloh obce Raková za rok 2017. Z tohto roku neboli dve úlohy splnené a to 

vybudovanie urnovej steny na cintoríne a príprava projektovej dokumentácie na rozšírenie 

zvyšnej časti chodníkov popri ceste II/487. Toto bolo spôsobené tým, že nebolo možné úlohu 

zadať projektantovi ktorý by sa tomuto venoval, z dôvodu vyťaženosti. Čo sa týka projektovej 

dokumentácie na časť chodníkov na Vyšnom konci, táto by mala byť pravdepodobne spracovaná 

v mesiaci marec. Začiatok realizácie chodníkov v tejto časti súvisí aj s oblúkovým mostom, ktorý 

by sa mal rekonštruovať v r.2018 a akonáhle začne rekonštrukcia, Okresný úrad – odbor dopravy 

nám nepovolí čiastočnú uzávierku cesty, z dôvodu dopravy, ktorá už v súčasnosti je 

problematická. Nevie ani VUC ako prebehne verejné obstarávanie a kedy bude podpísaná zmluva 

ohľadom rekonštrukcie oblúkového mosta, ktorý má byť financovaný z prostriedkov Eurofondov. 

Taktiež nevieme termín, kedy bude vydané stavebné povolenia, nakoľko stavebné povolenie je 

ovplyvnené viacerými dotknutými (SPP, telekom, SeVaK  a pod.). 

Čo sa týka Hlavných úloh na rok 2018, hlavnou investičnou akciou obce na rok 2018 bude 

dokončenie stavby telocvične. Ostatné investície do rozvoja obce sú závislé od dostatočných 

finančných prostriedkov, hlavne v úspechu podanej  žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu 

telocvične. Materiál tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

p. Miroslava Strýček, posl. OZ  - k plánu opráv chodníkov, v minulosti OZ schválilo, že sa 

dokončí, doprojektuje úsek v miestnej časti U Sihelníka a okolo byv. Okrasy. Tento rok sa to 

nenaprojektovalo, vie že to je v pláne Hlavných úloh na rok 2018, avšak je tam len časť U Gala, 

časť U Sihelníka vynechaná. Jedna sa o cca 100 metrov a určite aj v rámci zimnej údržby by bolo 

vhodné kúsok chodníka dokončiť. Stále sa to odkladá, a ak by sa tento úsek urobil, mali by sme 

súvislý chodník od Sihelníka až po plynovú lávku. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – rád by vyhovel požiadavke, ale najbližšie dva roky to nebude 

možné, zatiaľ by sa krajnica stiahla z blata a vysype tak, aby sa mohlo tade chodiť. Je rád, že 

projektanti a geodeti robia pre obec to, čo je potrebné prioritne riešiť. Môže to dať do zmluvy, ale 

nestíha sa to. Čo sa týka geologického prieskumu – ak si ich projektant vyžiada, kedykoľvek 

prídu. V každej časti obce sú nejaké priority, v r.2018 chceme dokončiť stavbu telocvične. 

Investovať do projektu na ktorom sa 3-4 roky nebude robiť, nemá zmysel. Hlavné úlohy musia 

byť kryté aj v rozpočte. 

p. Miroslava Strýček, posl. OZ  -   navrhol zahrnúť do hlavných úloh – havarijný stav požiarnej 

zbrojnice. Priestory budovy sú vlhké, zaplesnené, bavilo sa aj na stavebnej komisií o tejto 

problematike. Navrhuje vyčleniť finančné prostriedky na riešenie vykurovania, riešiť to v roku 

2018. Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok, v prípade úspešnosti sa bude musieť 

obec podieľať nejakými prostriedkami. Každý rok dávame do hlavných úloh nejakú 

rekonštrukciu, myslí si, že by sa mala vyčleniť čiastka aspoň na kúrenie v hasičskej zbrojnici – 

nové kúrenie. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – rozpočet nie je až tak prebytkový, aby sa vedelo tieto veci 

riešiť.  Samozrejme, ak sa to zapracuje do hlavných úloh musia sa vyčleniť finančné prostriedky, 

aby mohla byť úloha splnená. Pre vykurovanie je potrebné urobiť nové rozvody, ktoré nemôžeme 

napojiť na starú kotolňu. Projekt je spracovaný tak, že počíta s novým kondenzačným kotlom 

v hasičskej zbrojnici, ktorý by vykuroval objekt a náklady nie sú nízke. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – predložil návrhy na zaradenie do Hlavných úloh na rok 

2018:- zaradiť Zmenu a doplnok č.4 UPN – O Raková, 

- zaradenie miestnej komunikácie Trstená I. (13.10.2017 uznesenie) 
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Prestávka 14:25 – 14:40 h. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – predpokladaná cena -MK Trstená  I. (145 m v šírke 3 m)  

8491 € a pri dvoch vrstvách by sa jednalo o čiastku cca 16 000 € a náklady na prípojky 

kanalizácie nevie odhadnúť. 

Čo sa týka vykurovania – požiarna zbrojnica, odhad minimálne 5000€. 

Upozornil, že boli podané v r.2017 projekty – žiadosti o dotáciu a pokiaľ budú úspešné, je 

potrebné sa pripraviť na to, že obec bude musieť sa podieľať na spolufinancovaní. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – vyslovil názor, že každý z poslancov by si mal uvedomiť, 

nielen za čo hlasuje, ale aj následkov hlasovania. Každý jeden rozpočet sa odvíja od informácii 

a dát, ktoré sú v danom  čase k dispozícii. Je postavený na faktoch s istou mierou neistoty, toto by 

rád zdôraznil. Tak ako na strane príjmov, tak aj vo výdavkovej časti sú viaceré položky len 

odhadované. V predloženom návrhu rozpočtu, ale má to veľký súvis s hlavnými úlohami na rok 

2018, boli krátené navrhované príjmy OKVS o cca 30 tis.€, MŠ Fojstvo 35 tis.€, kde ešte bude 

prebiehať nejaká diskusia. V rozpočte nie je v plnej miere zahrnuté dofinancovanie kanalizácie 

Fojstvo II. a asfaltovanie. A návrhy, ktoré si v diskusii vypočul, by spôsobili to, že tento návrh 

rozpočtu by sa dostal do debetu. (MK Trstená, školský klub, požiarna zbrojnica, cesta Za Groň). 

Pokiaľ sa bude niečo dopĺňať do hlavných úloh, musí to byť adekvátne zohľadnené v rozpočte 

bez toho, aby sme sa v ďalšom roku dostali do debetu.  

Návrhová komisia, Mgr. Urbaníková,  prečítala návrh na doplnenie . 

1/ Návrh poslanca Strýčka – doplniť do hlavných úloh vykurovanie objektu požiarnej zbrojnice. 

2/ Návrh poslanca JUDr. Mariaka  - zaradenie zmeny a doplnku č.4 UPN a  miestnej 

komunikácie Trstena I. (uznesenie č. 19/23 zo dňa 13.10.2017) 20 000 €. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – doplnil, že tento návrh sa pripravoval a schvaľoval vtedy, 

keď nebolo jasné, či bude poskytnutá dotácia na telocvičňu. Teraz vieme, že nedostaneme dotáciu 

a je jasné, že aj rozšírenie siete kanalizácie a verejného vodovodu a asfaltovanie Fojstvo II. 

môžeme vylúčiť v budúcom roku pre nedostatok finančných prostriedkov. Cca 180 000 € nemá 

obec budúci rok možnosť získať.  

p. Miroslava Strýček, posl. OZ  -   svoj návrh stiahol, uvidí sa na marcovom zasadaní obecného 

zastupiteľstva ako to bude s financiami.  

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – nesúhlasí – v hlavných úlohách je zadefinované – Fojstvo II., 

že v prípade nedostatku finančných prostriedkov  toto nebude realizované. V tomto okamihu 

nevieme povedať, či nedostatok FP nastane, z toho dôvodu, že nejakým spôsobom sa vyvíja 

predaj pozemkov. Nevieme to s istotou povedať a zároveň chce povedať, že tento návrh hlavných 

úloh nezakladá právo na plnenie.  

Diskusia ukončená: 

Hlasovanie o návrhu poslanca JUDr. Mariaka: 

1/ Zaradiť do Hlavných úloh na rok 2018 Zmenu a doplnok č.4 UPN – O Raková 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Ing. Miroslav Mareček, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 
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2/ Zaradiť do Hlavných úloh na rok 2018 - MK Trstena I. – Groň  (20 000 €). 

Hlasovanie:   

Za:                JUDr. Miroslav Mariak                                                                                              1 

Proti:                     -                                                                                                                          0 

Zdržal sa:      Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      Jaroslav Petrák, Ing. Miroslav Mareček, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh nebol prijatý. 

 

3/ Hlasovanie o návrhu Hlavných úloh na rok 2018 tak ako bol predložený s doplnením zaradenia 

Zmena a doplnok č.4 UPN – O Raková. 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      Jaroslav Petrák, Ing. Miroslav Mareček, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:             JUDr. Miroslav Mariak                                                                                              1 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

4/Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Vyhodnotenie  hlavných úloh obce Raková za rok 

2017  

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

9. Dotácie 

  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval k bodu. Materiál obsahuje okrem iného návrh 

dotácii jednotlivých komisii pri OZ. 
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Návrh obecnej rady: 

 

P.Č Žiadateľ o dotáciu 

Výška 

dotácie, 

ktorú 

žiadajú 

Návrh 

dotácie na 

rok 2018 - 

obecná 

rada 

1 Futbalový klub Polom Raková 16 000,00 12 000 

2 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Raková 10 000,00 10 000 

3 Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková 1 770,00 1 500 

4 
Jednota dôchodcov na slovenskú okresná 

organizácia Čadca 1 000,00 0 

5 CK BIKING Raková 1 000,00 1 000 

6 
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 

Raková 800,00 0 

7 Dobrovoľný hasičský zbor Raková 1 700,00 800 

8 Turistický klub Polom Raková 1 000,00 500 

9 Turistický klub Polom Raková 2 000,00 500 

  

35 270,00 25 800 

 
Preplatenie z rozpočtu obce (mimo dotácie) 

Dôchodci a invalidi preplatenie autobusu                 800 

Tábor Erko        700 

Náruč         200 

Rezerva        300 

Spolu:                                                                       2 000 

 
Návrhy poslancov: 

p. František Broš, poslanec OZ – CK Biking, keby videli ihrisko v areáli zdravia po pretekoch, 

samozrejme chápe to, ale o tu úpravu sa nikto nepostaral ako správca ihriska. Navrhuje  pre 

Turistický klub – správa areálu navýšiť o 500 €. U CK Biking znížiť o 250 €, t.j.na 750 dotácia 

pre CK Biking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – Jednota dôchodcov – návrh rady je preplatenie autobusu 

800 dôchodci a invalidi, navrhuje to rozdeliť na 400 a 400 pre tieto dva spolky. U DHZ navrhuje 

zvýšit dotáciu na 800€, t.j. celkom 1600 €, Turistický klub – areál navýšiť o 500 €, celkom 1000 

€ a FK Raková navrhuje dotáciu vo výške 15 500 €. 

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – navrhuje nemeniť a schváliť návrh obecnej rady.  Čo sa 

týka TK – areál zdravia, kde je návrh 500 €, obec vypomáha aj inak či už cez OKVS, alebo 

materiálom a pod. Návrh, ktorý sa predkladá je rozdiskutovaný v širšom spektre, nie je to návrh 

od stola, preto navrhuje nemeniť návrh. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce – čo sa týka FK Polom informoval o ďalších nákladoch, ktoré 

obec uhradila z rozpočtu  Futbalovému klubu Polom Raková v roku 2017 okrem dotácie.  

Futbalový klub Polom Raková 

 

2017 

Mzdové náklady  3 433,50 

Poistné náklady  1 120,01 

Stravovanie hospodár  272,80 

Sociálny fond  41,12 

Elektrika športoviská - TJ Polom  585,07 

Účelová dotácia - futbalisti preplatené bloky (bofix, 

liadok,...) 

 

2 299,26 

Hasiace prístroje + piktogram  61,20 

SPOLU  7 812,96 

Dotácia od obce  11 500,00 

Celkom  19 312,96 

 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – každý jeden cent použitý na šport a kultúru veľa znamená 

a treba sa takto na to pozerať. 

p. Marian Šuška, poslanec OZ – prioritou je dokončiť telocvičňu a ak sa to podarí k 1.7.2018, 

vrátia sa finančné prostriedky aj tým, že bude môcť aj FK využívať priestory pre šport v tomto 

objekte. 

Diskusia ukončená: 

 

OZ hlasovalo najskôr o návrhu poslanca Broša – navýšenie dotácie pre Turistický klub Raková – 

správa areálu zdravia + 500 a zníženie dotácie o 250 u CK Biking, t.j 750 € dotácia CK Bining. 

Hlasovanie: (neprítomný: Ing. Ján Turoň)  

Za:                František Broš, Anna Dolná                                                                                       2 

Proti:                             -                                                                                                                  0 

Zdržal sa:      Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Miroslav Strýček 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák                          10 

Prítomných :                                    12 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu poslanca JUDr. Mariaka - Jednota dôchodcov na Slovensku 400 €, 

Slovenský zväz telesne postihnutých  400 €, DHZ navýšenie o 800 €, t.j. 1600 €, Turistický klub 

– správa areálu navýšenie 500 €, t.j. 1000 € a FK Polom Raková celkom 15500 €. 

Hlasovanie: (neprítomný: Ing. Ján Turoň)  

Za:                František Broš, Anna Dolná, JUDr. Miroslav Mariak                                               3 

Proti:             Ing. Martin Golis, Miroslav Strýček, Mgr. Milan Bukovan, Jaroslav Petrák           4                                                                                                              

Zdržal sa:      Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová,  

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček                                 5 

Prítomných :                                    12 

Návrh nebol prijatý. 
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Hlasovanie za návrh obecnej rady tak, ako bol predložený. 

Hlasovanie: (neprítomný: Ing. Ján Turoň)  

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Jaroslav Petrák,  

                      Ing. Miroslav Mareček, Miroslav Strýček                                                                9                                                                         

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:      František Broš, JUDr. Miroslav Mariak                                                                    2  

Nehlasoval:  Anna Dolná                                                                                                                 1                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prítomných:                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

OZ schválilo dotácie na rok 2018 z rozpočtu Obce Raková  nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Rozpočty Obce Raková a jej organizácii na roky 2018-2020 a rozpočtové opatrenie   

č. 4/2017 

 

      Mgr. Anton Heglas, starosta obce otvoril tento bod. Oboznámil zároveň so žiadosťou OKVS 

o zakúpenie teplovzdušného kotla, ktorá bola poslancom predložená pred rokovaním OZ. Na 

základe vykonanej požiarnej preventívnej prehliadky z novembra 2017 bolo požiarnym 

technikom nariadenie odstrániť nevyhovujúce vykurovacie telesá z priestorov dielne a garáže. 

Prílohou žiadosti je  záznam z protipožiarnej prehliadky a cenová ponuka na kotol vo výške 

2 169 €. Predložený návrh rozpočtového opatrenia č.4/2017 sa navrhuje upraviť ešte o túto 

čiastku.        

 

Ďalšie návrhy v rámci rozpočtového opatrenia č.4/2017 neboli a OZ hlasovalo o návrhu na 

uznesenie: 
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P.Č Žiadateľ o dotáciu 

Dotácie na 

rok 2018  

1 Futbalový klub Polom Raková 12 000 

2 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Raková 10 000 

3 Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková 1 500 

4 CK BIKING Raková 1 000 

5 Dobrovoľný hasičský zbor Raková 800 

6 Turistický klub Polom Raková 500 

7 Turistický klub Polom Raková 500 

 Spolu 26 300 



1/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č.4/2017 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 2 866 142,00 32 831,00 2 898 973,00 

Bežné príjmy RO 71 569,00 1 614,00 73 183,00 

Bežné príjmy spolu 2 937 711,00 34 445,00 2 972 156,00 

Kapitálové príjmy s 147 952,00 -1 325,00 146 627,00 

Finančné operácie 608 245,00 0,00 608 245,00 

SPOLU 3 693 908,00 33 120,00 3 727 028,00 

        

Bežné výdavky 1 336 583,00 22 035,00 1 358 618,00 

Bežné výdavky RO 1 322 057,00 1 461,00 1 323 518,00 

Bežné výdavky spolu 2 658 640,00 23 496,00 2 682 136,00 

Kapitálové výdavky 816 344,00 6 031,00 822 375,00 

Finančné operácie 203 634,00 0,00 203 634,00 

SPOLU 3 678 618,00 29 527,00 3 708 145,00 

Hospodárenie obce 15 290,00 

 

18 883,00 

 

Centrum voľného času Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 2 039,00 367,00 2 406,00 

        

Bežné výdavky spolu 76 667,00 214,00 76 881,00 

 

ZŠ  M. Mravca  
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 46 170,00 0,00 46 170,00 

        

Bežné výdavky ZŠ 689 525,00 0,00 689 525,00 

Bežné výdavky ŠKD 58 310,00 0,00 58 310,00 

Bežné výdavky ŠJ 94 190,00 0,00 94 190,00 

SPOLU  842 025,00 0,00 842 025,00 

 

MŠ Fojstvo Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 16 500,00 0,00 16 500,00 

        

Bežné výdavky MŠ 266 460,00 0,00 266 460,00 

Bežné výdavky ŠJ 41 890,00 0,00 41 890,00 

SPOLU  308 350,00 0,00 308 350,00 
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MŠ Korchaň 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 6 860,00 1 247,00 8 107,00 

        

Bežné výdavky MŠ 74 545,00 982,00 75 527,00 

Bežné výdavky ŠJ 20 470,00 265,00 20 735,00 

SPOLU  95 015,00 1 247,00 96 262,00 

    Organizácia pre 

kultúru a verejné 

služby 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 410 330,00 0,00 410 330,00 

        

Bežné výdavky spolu 410 330,00 0,00 410 330,00 

 

2/ Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce konečnými zmenami rozpočtu obce  

     k 31.12.2017 podľa skutočného čerpania a následne informovať obecné zastupiteľstvo 

     na najbližšom zasadaní. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Ján Turoň) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná                                                                                12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

Rozpočty Obce Raková a jej organizácii na roky 2018-2020 

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce uviedol, že na základe novej metodiky účtovania 

rozpočtových a príspevkových organizácii zmenila účtovanie položiek, podrobnejšie rozčlenenie 

podpoložiek. V tomto návrhu sa predpokladá zvýšenie podielových daní. 

    p. František Kulla, hlavný kontrolór obce predložil odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na 

rok 2018. Pri spracovaní  stanoviska vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného 

rozpočtu na roky 2018 -2020 a návrhu rozpočtu na rok 2018 z hľadiska zákonnosti, ako aj z 

hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie 

obecnému zastupiteľstvu v Rakovej. Návrh rozpočtu na rok 2018 je prebytkový. Na základe jeho 

stanoviska a skutočností v ňom uvedených doporučuje predložený návrh rozpočtu obce schváliť. 

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – tento rozpočet bol pripravovaný a spracovaný spoločne 

obecná rada a finančná komisia za účasti riaditeľov škôl a OKVS a je prepracovaný v čo 

najlepšej podobe. 
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p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – v rámci cesty (občania p. Harantová a spol.), o ktorej sa 

bavili si myslí, že by bolo dobre počkať, nemá zmysel schvaľovať financie, nakoľko cez  zimné 

obdobie nie je možne upravovať cestu, maximálne podľa počasia návoz nejakej sute a až podľa 

toho v jarných mesiacoch (v marci) uvidí sa aká bude situácia, upraviť rozpočet a dofinancovať. 

Konštatoval, že ani v tomto roku nebola komunikácia zahrnutá do hlavných úloh a obec vyčlenila 

v rozpočte čiastku 3000 €. 

Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS  - uviedol, že znížením rozpočtu 30 000 € pre ich 

organizáciu, budú musieť znížiť personálny stav (cca 3 zamestnanci). Má to súvis aj s tým, že 

v minulosti mali veľa ľudí aj cez UPSVaR a nemôžu byť na ich organizáciu také nároky ako 

v minulosti. 

Mgr. Adriana Makuchová, riaditeľka MŠ – uviedla, že taktiež, ak v roku 2018 nedôjde k úprave 

rozpočtu, budú nútení znížiť stav o 2 učiteľky, zatvoriť 1 triedu. Podľa jej návrhu bolo im 

zobraných 35 t.€. Ďalej oboznámila, že cez UPSVaR jej bol cez projekt schválený do 6. mesiaca 

učiteľka na 0,5 úväzku. Od septembra by nemohli ísť na 8 tried, ale len na 7 tried a toto by 

musela vedieť aj pri zápise detí, ktorý sa uskutoční v máji. Momentálne má 151 detí, 8.trieda bola 

schválená pri zápise 137 detí. 

Diskusia ukončená – návrhy na úpravu zo strany prítomných neboli a OZ hlasovalo o návrhu na 

uznesenie: 

1/Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie: 

a) Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej organizácie  

na rok 2019-2020 nasledovne: 

 

OBEC RAKOVÁ 2 019   2 020 

    €   € 

PRÍJMY         

Bežné príjmy obce  2 894 005   2 894 005 

Bežné príjmy RO 217 744   217 744 

Bežné príjmy spolu 3 111 749   3 111 749 

Kapitálové príjmy 2 000   2 000 

Finančné operácie 50 000   50 000 

Spolu   3 163 749   3 163 749 

          

VÝDAVKY       

Bežné výdavky obce  1 229 314   1 229 314 

Bežné výdavky RO 1 477 473   1 477 473 

Bežné výdavky spolu 2 706 787   2 706 787 

Kapitálové výdavky 0   0 

Finančné operácie 217 214   211 739 

Spolu   2 924 001   2 918 526 

HOSPODÁRENIE 

OBCE 239 748   245 223 
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Rozpočtové organizácie 
  ZŠ M. 

Mravca 2 019   2 020  

    €   € 
 

Bežné príjmy 133 000   
133 

000  

Bežné 
výdavky  923 779   

923 

779  

     
 

MŠ Fojstvo 2 019   2 020 
 

    €   € 
 

Bežné príjmy 59 680   
59 

680  

Bežné 
výdavky 363 000   

363 

000  

     
 

MŠ Korcháň 2 019   2 020 
 

    €   € 
 

Bežné príjmy 23 400   
23 

400  

Bežné 
výdavky 115 950   

115 

950  

     
 

CVČ Raková 2 019   2 020 
 

    €   € 
 

Bežné príjmy 1 664   1 664 
 

Bežné 
výdavky 74 744   

74 

744  

     
 

Príspevková organizácia 
  OKVS 

Raková 2 019   2 020  

    €   € 
 

Bežné príjmy 436 010   
436 

010  

Bežné 
výdavky 436 010   

436 

010  

 

b) Programový rozpočet Obce Raková  na roky 2019-2020. 

c) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Raková na rok 2018. 

Hlasovanie:  

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák, Ing. Ján Turoň, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná                                                                                12 

Proti:              JUDr. Miroslav Mariak                                                                                            1 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 
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Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:  

1/Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácií, príspevkovej organizácie na rok 

2018 nasledovne: 

 

OBEC RAKOVÁ 2 018 

    € 

PRÍJMY     

Bežné príjmy obce  2 909 209 

Bežné príjmy RO 217 885 

Bežné príjmy spolu 3 127 094 

Kapitálové príjmy 2 000 

Finančné operácie 250 000 

Spolu   3 379 094 

      

VÝDAVKY   

Bežné výdavky obce  1 229 314 

Bežné výdavky RO 1 477 473 

Bežné výdavky spolu 2 706 787 

Kapitálové výdavky 385 290 

Finančné operácie 220 448 

Spolu   3 312 525 

HOSPODÁRENIE 

OBCE 66 569 

 
Rozpočtové organizácie 

ZŠ M. 
Mravca 2 018  

    € 
 

Bežné príjmy 133 000 
 

Bežné 
výdavky  923 779  

   
 

MŠ Fojstvo 2 018 
 

    € 
 

Bežné príjmy 59 680 
 

Bežné 
výdavky 363 000  

   
 

MŠ Korcháň 2 018 
 

    € 
 

Bežné príjmy 23 400 
 

Bežné 
výdavky 115 950  

   
 

CVČ Raková 2 018 
 

    € 
 

Bežné príjmy 1 805 
 

Bežné 
výdavky 74 744  



   
 

Príspevková organizácia 

OKVS 
Raková 2 018  

    € 
 

Bežné príjmy 436 010 
 

Bežné 
výdavky 436 010  

 

Hlasovanie:  

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák, Ing. Ján Turoň, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná                                                                                12 

Proti:              JUDr. Miroslav Mariak                                                                                            1 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

 

2/ Programový rozpočet Obce Raková na rok 2018 

Hlasovanie:  

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák, Ing. Ján Turoň, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná                                                                                12 

Proti:              JUDr. Miroslav Mariak                                                                                            1 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

11. Správa o poskytovaní sociálnych služieb poskytovaných Obcou Raková 

   

      Správa o poskytovaní sociálnych služieb poskytovaných obcou je prílohou zápisnice. 

Opatrovateľská služba je  od 1.1.2005 financovaná z podielu obce, z výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb. 
Príjmy spolu:                                                                                   104  080,40 €    

výdavky k 30.9.2017 spolu:                                                          -   95 524,24 €     

Rozdiel:                                                                                               8 556,16 €     

Obec je od 1.5. 2016 zapojená do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. K 30.9.2017 je 

zaradených do výkonu 6 opatrovateliek/ľov: 4 opatr. na plný úväzok a 2 opatr. na polovičný 

úväzok. Podľa predbežných informácii projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ končí 

k 30.4.2018. Do konca septembra 2017 bolo vydaných Obcou Raková 8 rozhodnutí 

o odkázanosti na soc. službu – opatrovateľskú službu a 9 rozhodnutí o odkázanosti na domov pre 

seniorov. V súčasnosti narastá  počet žiadateľov o opatrovateľskú službu i o umiestnenie 

v domove pre seniorov.    
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Pripomienky k bodu neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej berie na vedomie správu o poskytovaní sociálnych služieb 

poskytovaných Obcou Raková. 

 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

12. Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Rakovej na rok 2018 

 

       Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že obecná rada doporučuje plán rokovania OZ 

a OR schváliť tak jako je predložený s tým, že obecné zastupiteľstva sú plánované v piatok 

o 13:00 hod. Termíny jednotlivých zasadaní sú orientačné a podľa potreby je možná ich zmena. 

Plán rokovania OZ a OR na rok 2018 tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

 

Návrh na uznesenie: 

OZ schvaľuje návrh plánu rokovania obecného zastupiteľstva a obecnej rady na rok 2018.  

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

13. Plán činnosti komisií pri OZ na rok 2018 a plán činnosti hlavného kontrolóra na I. 

polrok 2018  

           Plán činnosti komisii pri OZ na rok 2018 predložili predsedovia jednotlivých komisií. p. 

Kulla František, hlavný kontrolór predložil plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018, 

tento bol zverejnený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Materiál k tomuto bodu tvorí samostatnú prílohu. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -  poprosil predsedu komisie školstva, kultúry a športu ak 

by to bolo možné, aby komisia pozvala na prejednávanie žiadosti o dotácie jednotlivých 

predsedov organizácii a spolkov, tam kde nejakú dotáciu obec poskytuje. Ďalšia prosba je, aby 

sme pri tvorbe rozpočtu v budúcom roku dopredu schválili koľko a čo ideme investovať. Aby sa 

vedelo do akej výšky sa môžu pohybovať, keď sa prejednávali dotácie nevedeli do akej výšky sa 

môžu pohybovať. Lebo ak nie, treba komisie zrušiť, zvážiť akým spôsobom do budúcna 

postupovať. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce – váži si prácu každej komisie, ak sa niečo v komisii prerokuje, 

tak sa to  vo väčšine prípadov aj schváli. Je vidieť, že komisie robia veľa práce a sú nápomocné. 

Na dnešnom rokovaní bol schválený rozpočet na roky 2018-2020, nie je problém ak v septembri 

2018 schvália úpravu rozpočtu na rok 2019. Už teraz máme rozpočet delený na viaceré sekcie 

a treba sa dohodnúť, či sa bude podporovať kultúra, sociálna sféra, šport, životné prostredie 

a pod. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ – súhlasí s tým, čo povedal starosta, ona je konkrétne v socialno-

zdravotnej komisii, kde sa veľa veci prejedná. Osobne navštívila niektoré rodiny, kt. sa pomohlo 

vybaviť niektoré veci. Ako poslankyňa sa zúčastnila viacerých komisii a vie ako pracujú. 

Komisie sú dôležité a ide veľa podnetov od nich. 

p. Marián Šuška, poslanec OZ  - je záujem pomôcť organizáciám a spolkom, ale je potrebné 

vychádzať aj z toho, čo nám dovolí momentálna situácia. Prioritou je dokončiť telocvičňu a aj 

týmto sa napríklad znížia náklady pre šport tým, že budú trénovať v telocvični. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – to čo naniesol poslanec JUDr. Mariak si môžu riešiť v rámci 

komisii koho si prizývajú, obecné zastupiteľstvo rozhoduje o predložených návrhoch. Pre 

informáciu, ak prejde návrh novely zákona, budú sa musieť zverejňovať aj zápisnice zo zasadaní 

z komisií.  

p. František Broš, poslanec OZ – váži si taktiež prácu v komisiách, je to pomocný orgán 

obecného zastupiteľstva.  Do budúcna bude navrhovať pomerné zastúpenie v komisiách. 

Zdôvodnil, že výška finančných prostriedkov na financovanie komisií sa určuje pomerne podľa 

počtu mandátov získaných v obecnom zastupiteľstve, je to na úvahu do budúcna.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – návrh novely zákona o obecnom zriadení rieši aj toto, má sa 

znižovať počet poslancov, znižovať nároky na odmeny poslancov a členov komisií. 

Diskusia ukončená. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Plán činnosti komisií pri OZ na rok 2018 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

 

         Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 predložil hlavný kontrolór, p. Kulla 

František, tento bol vyvesený pred zasadaním OZ v stanovenej lehote – 1.12.2017. 

Návrhy na doplnenie neboli. 
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Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018  

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

14. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

  

       p. Kulla František, hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrolnej činnosti, ktorá tvorí 

samostatnú prílohu zápisnice. Na základe plánu činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2017, 

schválený uznesením OZ v Rakovej zo dňa 16.06.2017, uz. č. 16.20/2017 a v súlade s 

ustanoveniami § 18 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov 

vykonal hl. kontrolór k 30.09.2017 následnú kontrolnú činnosť. 

1/  Kontrola vybavenia sťažnosti a petícií za 1 polrok 2017 

2./ Návrh plánu činnosti hl. kontrolóra na 1. polrok 2018 

3./  Stanovisko hl. kontrolora k návrhu rozpočtu Obce Raková na rok 2018. 

Diskusia: 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – vo vzťahu vykonanej kontroly v ŠJ, odmietol podpísať 

zápisnicu z dôvodu , že to nebolo v poriadku. Nie je možné zobrať stroj, dať ho opraviť, použiť 

na to financie obce a  dodatočne zaeviduje. Vyslovil názor, že to nie je správne. Či boli, alebo 

neboli prijaté opatrenia, nerieši to. Podnet vychádzal z anonymu.  

p. Kulla František, hlavný kontrolór – správa z vykonanej kontroly bola podaná na obecnom 

zastupiteľstve, je to jeho stanovisko a obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenia, prípadné 

rozhodnutia. On predkladá čo sa zistilo kontrolou.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  -  ozrejmil ohľadom kontroly – kuchynský robot, ako štatutár 

a zriaďovateľ v prvom rade oslovil vedúcu školskej jedálne, či je nutné mať aj druhý kuchynský 

robot. Ona musí dať stanovisko. Ak by sa vyjadrila, že je zbytočný, zasadne škodová komisia 

a tieto veci rieši.  Na základe vyjadrenia vedúcej ŠJ je v prevádzke. Tento kuchynský robot je 

veľmi dobrý oproti novším typom, aj keď je starší. Došlo k zasadaniu inventarizačnej komisie, 

ktorá na základe trhových cien týchto typov robotov, kuchynský robot zaradila do majetku na 

základe darovacej zmluvy a je v prevádzke. Je to pochybenie riaditeľa ZŠ, ale na druhej strane 

nemôže o všetkom vedieť.  Venovala sa tomu rada školy. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – nehovorí a nespochybňuje či je kvalitný, či nám ho je 

treba, je v ŠJ ako záložný. 

p. Kulla František, hlavný kontrolór – na základe vyjadrenia vedúcej ŠJ, robot je v prevádzke po 

oprave, aby sa vychytali chyby. V prípade zlyhania jedného, a na množstvo stravníkov aké 

máme,  je dobre keď máme záložný. 
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Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ – je členom školskej rady, riešili to,  riaditeľ dostal tento 

kuchynský robot darovacou zmluvou, dal ho do evidencie, do stavu, aby bol prevádzkyschopný. 

Chybou bolo, že zabudol dať do evidencie tento stroj a aj si priznal túto chybu. Neurobil však 

nič, čím by sa obohatil, prípadne privlastnil. Nevidí dôvod, aby sa to stále riešilo, nedošlo 

k sprenevere majetku, financií, navrhuje túto záležitosť uzatvoriť.  

Diskusia ukončená. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra 

Obce Raková k 30.11.2017 

 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

 

15. Rôzne  

        Počas rokovania OZ sa dostavili do zasadacej miestnosti zástupcovia Futbalového klubu 

Raková – Junior pán Eugen Konečný a Pavol Čišecký, ktorým bolo udelené slovo.  

Pavol Čišecký – v zastupení vedenia mládežníckého futbalu a najmä rodičov detí požiadal 

o navýšenie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu. V písomnej podobe 

predložili žiadosť o finančnú podporu pre mládež, v ktorej je uvedená činnosť a prehľad ročných 

výdavkov na mládež. Žiada o finančné prostriedky pre deti, ide tu o ich budúcnosť, zabezpečiť 

zdravý telesný vývoj po fyzickej stránke, po duševnej vzťah k zodpovednosti. Myslí, že ide 

o pozitívne výsledky a malo by sa toto podporovať. Chápe, že nie je finančných prostriedkov 

dostatok, ale zvážiť a pokúsiť sa pomôcť mládežníckemu oddielu.  

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – požiadal o vysvetlenie, či tento oddiel pracuje mimo FK 

Polom, ktorému sa  pri prerokovaní dotácii schválilo 12 000 €.  

Eugen Konečný, zástupca FK Raková – Junior – nie je to iná organizácia, majú problém 

z dôvodu, že sa dostali do II. ligy a náklady na dopravu sú vysoké. Požadujú o príspevok na 

mládež, čiastka ktorá bola schválená pre FK Polom Raková postačuje na mládež a na dorast. 

V konečnom dôsledku doplácajú ešte na dorast, minulý rok vyplatili peniaze na dorast, 

prispievajú na trénerov.  Reprezentujú obec, chceli aspoň nejakou čiastkou prispieť – na dopravu. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – vystupujú za nejaké združenie a žiadajú pre FK Polom, je treba 

si toto ujasniť a ani zo žiadosti, ktorú im predložili nie je zrejmé, kto žiada o príspevok. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – v žiadosti o dotáciu FK Polom Raková, ktorú predložil 

predseda klubu,  sa uvádza, že výdavky sú vo výške 24 t. €. Dotazoval sa, či okrem tejto čiastky 

sú výdavky na II. ligu vo výške 10300 €, ktoré uvádzajú vo svojej žiadosti. V žiadosti  FK Polom 

Raková sa spomína spolufinancovanie 6 mládežníckych družstiev a muži. 
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Eugen Konečný, zástupca FK Raková – Junior – 10 300 € slúžia pre ich mládežnícky klub, je to 

mimo FK Polom Raková. Uviedol, že v žiadosti FK Polom môže mať asi mzdy, čo doplácajú na 

mzdy trénerom. 

Mgr. Jana Hnidková, poslankyňa OZ – v žiadosti, kt. predložili je veľa veci nejasné, musia 

predložiť nejakú analýzu. 

p. František Broš, starosta obce – z jeho pohľadu, robil sám 8 rokov predsedu futbalového zväzu, 

skutočne náklady boli a budú a v tom čase to bolo v slovenských korunách cca 730 tis. Sk. Ocenil 

aj výsledky, ktoré sú – postup do II. ligy. Ak je len požiadavka na dopravu, nejakým spôsobom to 

riešiť, aj keď predložili žiadosť, ale túto prekvalifikovať na niekoho, komu by sme mohli prispieť 

na tu dopravu. Vie, že náklady sú určite opodstatnené v porovnaní s minulosťou aké boli, chcel to 

len pre porovnanie ozrejmiť a hľadať spôsob ako im pomôcť. Na základe podanej žiadosti, tak 

ako bola podaná, nevie ako sa to dá realizovať. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – vzhľadom k tomu že bol rozpočet schválený na toto 

rokovaní, bolo by možné to riešiť formou, ako iné organizácie v obci.  

Eugen Konečný, zástupca FK Raková – Junior – doprava je nákladná a ak by sa nepomohlo, 

predstavovalo by to vyššie výdavky pre rodičov. Začínajú od mesiaca marec, ak by sa pomohlo, 

stačí im to v tom období. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – treba si uvedomiť, a informoval už pri prerokovaní dotácii, 

o nákladoch, ktoré obec uhradila z rozpočtu  Futbalovému klubu Polom Raková v roku 2017 

okrem dotácie. Celkom aj s dotáciou sa jednalo o čiastku 19 312,96 €. Zástupcovi futbalového 

klubu Junior poskytol prehľad, čo všetko bolo uhradené z rozpočtu obce v r.2017, nejedná sa len 

o schválenú dotáciu vo výške 11 500 €, obec uhradila mzdové a poistné náklady hospodára, 

výdavky na elektriku, hasiace prístroje a pod. Vie, že to nepokryje všetky výdavky, ale snaží sa 

im pomôcť či už dotáciou, ale aj inou formou. CVČ nie je zarátané v tejto čiastke, kde je taktiež 

spolufinancovanie miezd.   

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – ozrejmil, že v tom čase počet družstiev bol taký ako predtým.  

Zo žiadosti nie je zrejme kto ju predkladá a koľko žiadajú. 

p. Miroslav Strýček, poslanec OZ   - vieme, že dnes bol schválený rozpočet, aby sa rokovanie 

posunulo, na marcovom zasadaní OZ sa bude robiť úprava rozpočtu a môže sa to poriešiť v rámci 

tejto úpravy.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – konštatoval smerom k zástupcovi FK Junior, že chýba 

jednotnosť futbalového klubu, mali by sa ujednotiť v rámci svojho klubu.  Dnes žiadajú na 

dopravu a možno o ďalší mesiac príde niekto iný z futbalového klubu  a bude žiadať financie na 

niečo iné. Ujednotiť, kto bude žiadosti predkladať, kto za nich vystupuje. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – FK Polom Raková podal oficiálnu žiadosť, ktorej sa ako 

poslanci venovali v určitom čase a ktorej bola schválená dotácia. Dnes bola predložená druhá 

žiadosť zástupcami FK Junior, z ktorej nie je zrejme kto žiada a koľko žiadajú. Nevie do akej 

miery je v súlade, alebo nie je, nakoľko v obidvoch žiadostiach sa argumentuje mládežou. Vždy 

zahlasoval „za“ počas troch rokov, vždy sa hľadali spôsoby ako pomôcť, aj myšlienka hospodára 

vzišla od neho, pomohlo sa s prevádzkovaním a podobne, tak ako už tu bolo spomenuté.  

Pavol Čišecký – ak by bol možný predbežný prísľub, aby vedeli, nakoľko majú sedenie 

s rodičmi, aby vedeli informovať čo ďalej. 

Mgr. Jana Hnidková, poslankyňa OZ – na základe žiadosti, ktorú predložili, nevedia kto 

predkladá, o akú organizáciu sa jedná, sú tam len podpisy ľudí. Navrhuje, aby pripravili nejakú 

analýzu, je snaha pomôcť, na základe toho čo predložili je ťažko sa vyjadriť.  
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Diskusia ukončená, zástupcovia FK Polom Junior poďakovali a opustili rokovaciu miestnosť.  

 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce predložil materiál, ktorý bol zaslaný poslancom OZ  do bodu 

rôzne: 

1► OZ v mesiaci október, 13.10.2017 schválilo zámer odpredaja pozemku p. Michnáčovi 

Jozefovi, Raková 1389 a p. Zvercovej Jane, Raková 662.Je potrebné schváliť odpredaj pozemku. 

Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a elektronický v lehote (15 dní pred zasadaním OZ). 

p. Miroslav Strýček,poslanec OZ –  minule upozorňoval na to, aby sme zabránili tomu, aj keď 

chodník ide po druhej strane, ale do budúcna sa to môže využiť a aby sa nebránilo ďalšiemu 

rozvoju. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – zámer bol na minulom zasadaní schválený, dnes sa schvaľuje 

predaj, môže sa to dať zamerať, teraz sa predkladá návrh na odpredaj predmetnej časti pozemku. 

A/Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov– ako prípad osobitého zreteľa: 

v prospech : Jozef Michnáč, Raková 1389 

parcela: CKN č. 2878/4  o výmere  86 m2   

CKN č. 2878/3  o výmere  15 m2   

za cenu 10 €/m2, ktorá je vo vlastníctve obce Raková na LV 7401  

Odôvodnenie: 

Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí sa dá použiť  ustanovenie §9a ods.8 písm.e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný 

zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetný pozemok bol vyčistený 

žiadateľom a jeho rodičmi, na vlastné náklady a je ohradený s pozemkami žiadateľa.    

Obec túto  časť pozemku nevyužíva. 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                                                     12 

Proti:             Miroslav Strýček                                                                                                        1 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

B/Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku podľa §9 ods. 8  

písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov– ako prípad 

osobitého zreteľa: v prospech : Jana Zvercová, Raková 662 

parcela: CKN č. 2878/5 o výmere  440 m2   

za cenu 10 €/m2 ,ktorá je vo vlastníctve obce Raková na LV 7401  

Odôvodnenie: 

Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 138/1991 Zb.o majetku 

obcí sa dá použiť  ustanovenie §9a ods.8 písm.e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný 

zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetný pozemok využíva žiadateľka pri  

rodinnom dome už cca 40 rokov .Obec túto  časť pozemku nevyužíva. 
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Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

2► Návrh na výmaz miestneho národného výboru z príslušného registra. 

Okresný súd Žilina, oddelenie obchodného registra upozornil listom zo dňa 20.10.2017 č. 25 

Exre 145/2017 obec Raková na výmaz z Obchodného registra miestny národný výbor Raková, so 

sídlom Raková, Čadca. Obec ako zriaďovateľ (právny nástupca) je povinná podať na Okresný 

súd návrh na výmaz MNV z obchodného registra.  K tomuto je potrebné rozhodnutie obecného 

zastupiteľstva o zrušení miestneho národného výboru bez právneho nástupcu.  

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 

369/1990 Zb. zrušenie Miestneho národného výboru Raková so sídlom Raková, Čadca 

zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Pšn, vložka číslo: 10042/L ku 

dňu 15.12.2017 bez právneho nástupcu.  

 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

       

 

3► Obecná rada doporučuje spoločne s komisiou finančnou, rozpočtu a správy majetku oceniť 

pozemky, ktoré má Obec Raková na liste vlastníctva a nie sú v evidencií podľa zákona č. 

582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ceny jednotlivých kultúr pozemkov: 

- Orná pôda       0,1417 €/m2 

- Zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy  1,85 €/m2 

- Lesné pozemky, vodné plochy     0,20 €/m2 

- Záhrada        1,85 €/m2 

- Trvalý trávnatý porast     0,0202 €/m2 
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Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák,  

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

Materiál do bodu rôzne bol vyčerpaný. 

Mgr. Jana Hnidková, posl. OZ -  cesta Pod Bukovinou, ktorá bola upravená, je tam navýšenie 

asfaltu a pri obchádzaní aut je to úzke, ak by bolo možné vysypať kamením v určitých miestach, 

aby sa mohli auta obchádzať. 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – upozornil na znečistený tok Rakovky, doposiaľ nik 

neidentifikoval odkiaľ to je a deje sa to v nepravidelných intervaloch, naniesol požiadavku na 

OcÚ,  smerom k prednostke, aby sa týmto zaoberalo. 

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce poveril zástupcu Ing. Miroslava Marečka vedením 

rokovania. 

p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – naniesol požiadavku občanov miestnej časti U Kukoľa 

a U Matysa, momentálne sa v tejto časti stavia veľká hala pri Molitase. Ľudia sa domnievajú, 

respektíve sa dopočuli, že k tejto hale bude jediná prístupová cesta, ktorá vedie k areálu zdravia 

a jednoducho nechcú, aby tade viedla doprava. Nevie, či bola prístupová komunikácia  k novej 

hale, v rámci stavebného povolenia, práve po tejto komunikácii, alebo zo zadnej časti cez býv. 

Javorinku. V tejto časti je  problém aj s výjazdom na hlavnú cestu. Už teraz je doprava preťažená 

a nie, aby tade prechádzal kamión za kamiónom. Bolo by dobre, keby obec do toho vstúpila 

a riešila to cez byv. Javorinku, iná možnosť tam nie je.  

p. František Broš, poslanec OZ – aj Molitas nikdy nechcel prístup z hlavnej cesty, ak je to tak, nie 

je to dobré, treba to riešiť nejakým spôsobom to, čo bolo aj v minulosti plánované. Je dôležité, 

ako bolo vydané stavebné povolenie. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – požiadal prednostku OcÚ, aby sa tým zaoberala 

a informovala na budúcom OZ.Ďalšie pripomienky zo strany prítomných poslancov neboli a Ing. 

Mareček Miroslav predložil informáciu o zmene platu starostu. Plat starostu bol riešený do 

31.12.2017, predkladá sa návrh do výšky 45 % (960 € navýšenie) na ďalších 12 mesiacov s tým, 

aby sa jeho plat nezvýšil viac ako bol doteraz. 

JUDr. Miroslav Mareček, poslanec OZ – navrhol 25 % 

p. František Broš, poslanec OZ – návrh na celkový plat 2800 brutto.  

Ďalšie návrhy neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o jednotlivých návrhoch. 

Hlasovanie o návrhu poslanca JUDr.Mariaka – 25 % navýšenie 

Hlasovanie:  (neprítomný: Jaroslav Petrák) 

Za:                JUDr. Miroslav Mariak                                                                                              1 

Proti:             Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Milan Bukovan                                                           2 

Zdržal sa:       Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová,  

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                         9 

Prítomných :                                    12 

Návrh nebol prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu poslanca Broša – 2800 brutto (cca 27 %) 

Hlasovanie:  (neprítomný: Jaroslav Petrák) 

Za:                JUDr. Miroslav Mariak, Anna Dolná,  Broš František                                               3 

Proti:             Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Milan Bukovan. Mgr. Janka Hnidková                       3 

Zdržal sa:       Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová,  

                      Marian Šuška, Ing. Martin Golis, Miroslav Strýček, Ing. Ján Turoň                         6                                        

Prítomných :                                    12 

Návrh nebol prijatý. 

Hlasovanie o návrhu : 45 % 

Hlasovanie:  (neprítomný: Jaroslav Petrák) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis,  

                      Ing. Miroslav Mareček,  Miroslav Strýček, Ing. Ján Turoň                                      9 

Proti:             JUDr. Miroslav Mariak,  Broš František                                                                   2                                                          

Zdržal sa:      Anna Dolná                                                                                                                1                                                                                                                                                                                                                                                                          

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Plat starostu obce Raková vo výške 3.095,75 €, čo predstavuje 45 %-tné  zvýšenie platu v zmysle 

§ 4 ods, 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR  o právnom postavení a platových pomeroch 

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

01.12.2017. 

 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu naniesol návrh na mimoriadne odmeny poslancom, 

predsedom, členom a tajomníkom komisií. Informoval ako boli schválené minule. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadne odmeny za rok 2017 v zmysle čl. 6 Zásad 

odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva  v Rakovej - poslanci, 

členovia  a tajomníci komisií pri OZ.  

a/ Poslanci OZ  v Rakovej (okrem zástupcu starostu): 

70 % z celkovej odmeny za  každú osobnú účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, 

obecnej rady a na uznášania sa schopnom zasadnutí komisie pri OZ  za rok 2017. 

b/ Poslanec OZ – zástupca starostu: 

70 % z celkovej odmeny, ktorá je vyplácaná pravidelne mesačne  za vykonávanie funkcie 

zástupcu starostu  za rok 2017. 

c/ Členovia (neposlanci) komisií  OZ v Rakovej: 

100 % z celkovej odmeny za účasť na uznášania sa schopnom zasadnutí komisie pri OZ  za rok 

2017.   

d/ Tajomníci  komisií  OZ v Rakovej: 

150 % z celkovej odmeny za účasť na uznášania sa schopnom zasadnutí komisie pri OZ  za rok 

2017.   
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Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                  11 

Proti:             JUDr. Miroslav Mariak,  Miroslav Strýček                                                               2 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

 

e/ Hlavný kontrolór obce 30 % za rok 2017. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Miroslav Strýček) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Broš František 

                      Ing. Miroslav Mareček,  Jaroslav Petrák, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                  11 

Proti:             JUDr. Miroslav Mariak                                                                                              1 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce prevzal vedenie rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

 

      Mgr. Viera Urbaníková,  preds. NK spracovala prijaté uznesenia  z  rokovania obecného 

zastupiteľstva.  

 

                       O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.  

 

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie číslo: 

 

21.1 – 21.32/2017 

 
uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice. 
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16.Záver 

 

        Mgr. Anton Heglas, starosta obce poďakoval za účasť,  pozornosť, ich podnety do diskusie.  

Požiadal poslancov, aby si v ďalšom roku 2018 našli čas a podporili svojou účasťou  podujatia, 

ktoré sú v rámci obce organizované. Poprial im radostné a pokojne vianočné sviatky a úspešný 

Nový rok. Rokovanie obecného zastupiteľstva  o 18.00 h. ukončil.  

       

                                                                 *** 
Zapísala: Mária Chovancová, zamest. OcÚ 

 

 

 

 

Mgr. Janka Čičová                                                                 Mgr. Anton Heglas 

prednostka OcÚ                                                                      starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

p. Anna Dolná                                                                           p. František Broš 

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 15. decembra  2017, uznesenia č. 21.1 - 21. 32/2017 

 

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   NA V E D O M I E  

21.1 Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková. 

21.2 Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 15.12.2017 

21.3 Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce Raková 

21.4 Správu o výbere miestnych daní a poplatkov 

21.5 Správu o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková v školskom 

roku 2016/2017, ich finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok 

2017/2018 

21.6 Vyhodnotenie hlavých úloh obce Raková za rok 2017 

21.7 Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej 

organizácie na rok 2019-2020 nasledovne: 

OBEC RAKOVÁ 2 019   2 020 

    €   € 

PRÍJMY         

Bežné príjmy obce  2 894 005   2 894 005 

Bežné príjmy RO 217 744   217 744 

Bežné príjmy spolu 3 111 749   3 111 749 

Kapitálové príjmy 2 000   2 000 

Finančné operácie 50 000   50 000 

Spolu   3 163 749   3 163 749 

          

VÝDAVKY       

Bežné výdavky obce  1 229 314   1 229 314 

Bežné výdavky RO 1 477 473   1 477 473 

Bežné výdavky spolu 2 706 787   2 706 787 

Kapitálové výdavky 0   0 

Finančné operácie 217 214   211 739 

Spolu   2 924 001   2 918 526 

HOSPODÁRENIE 

OBCE 239 748   245 223 

 

 

1 

 



Rozpočtové organizácie 
  ZŠ M. 

Mravca 2 019   2 020  

    €   € 
 

Bežné príjmy 133 000   133 000 
 

Bežné 
výdavky  923 779   923 779  

     
 

MŠ Fojstvo 2 019   2 020 
 

    €   € 
 

Bežné príjmy 59 680   59 680 
 

Bežné 
výdavky 363 000   363 000  

     
 

MŠ Korcháň 2 019   2 020 
 

    €   € 
 

Bežné príjmy 23 400   23 400 
 

Bežné 
výdavky 115 950   115 950  

     
 

CVČ Raková 2 019   2 020 
 

    €   € 
 

Bežné príjmy 1 664   1 664 
 

Bežné 
výdavky 74 744   74 744  

Príspevková organizácia 
  OKVS 

Raková 2 019   2 020  

    €   € 
 

Bežné príjmy 436 010   436 010 
 

Bežné 
výdavky 436 010   436 010  

21.8 Programový rozpočet Obce Raková na roky 2019 – 2020 

21.9 Odborné stanovisko hlavného kontrol odborné stanovisko hl. kontrolóra  

k návrhu rozpočtu Obce Raková na rok 2018. 

21.10 Informatívnu správu o poskytovaní sociálnych služieb poskytovaných Obcou 

Raková. 

21.11 Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Obce Raková k 30.11.2017 

 

B/    P R E R O K O V A L O 

21.12 Návrh Úpravy všeobecnej záväzného nariadenia Obce Raková č. 1/2013 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach Obce Raková. 

21.13 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 1/2017 o zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb. 

21.14 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 2/2017 o zrušení 

Všeobecne záväzného nariadenia o postupe pri vybavovaní sťažností a petícii 

v podmienkach samosprávy Obce Raková. 
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C/    S C H V A Ľ U J E 

 

21.15 Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 

 

OBEC RAKOVÁ Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy 2 866 142,00 32 831,00 2 898 973,00 

Bežné príjmy RO 71 569,00 1 614,00 73 183,00 

Bežné príjmy spolu 2 937 711,00 34 445,00 2 972 156,00 

Kapitálové príjmy s 147 952,00 -1 325,00 146 627,00 

Finančné operácie 608 245,00 0,00 608 245,00 

SPOLU 3 693 908,00 33 120,00 3 727 028,00 

Bežné výdavky 1 336 583,00 22 035,00 1 358 618,00 

Bežné výdavky RO 1 322 057,00 1 461,00 1 323 518,00 

Bežné výdavky spolu 2 658 640,00 23 496,00 2 682 136,00 

Kapitálové výdavky 816 344,00 6 031,00 822 375,00 

Finančné operácie 203 634,00 0,00 203 634,00 

SPOLU 3 678 618,00 29 527,00 3 708 145,00 

Hospodárenie obce 15 290,00 

 

18 883,00 

 

Centrum voľného času Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 2 039,00 367,00 2 406,00 

        

Bežné výdavky spolu 76 667,00 214,00 76 881,00 

    

ZŠ  M. Mravca  
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 46 170,00 0,00 46 170,00 

        

Bežné výdavky ZŠ 689 525,00 0,00 689 525,00 

Bežné výdavky ŠKD 58 310,00 0,00 58 310,00 

Bežné výdavky ŠJ 94 190,00 0,00 94 190,00 

SPOLU  842 025,00 0,00 842 025,00 

    MŠ Fojstvo Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 16 500,00 0,00 16 500,00 

        

Bežné výdavky MŠ 266 460,00 0,00 266 460,00 

Bežné výdavky ŠJ 41 890,00 0,00 41 890,00 

SPOLU  308 350,00 0,00 308 350,00 

    



MŠ Korchaň 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 6 860,00 1 247,00 8 107,00 

        

Bežné výdavky MŠ 74 545,00 982,00 75 527,00 

Bežné výdavky ŠJ 20 470,00 265,00 20 735,00 

SPOLU  95 015,00 1 247,00 96 262,00 

    Organizácia pre 

kultúru a verejné 

služby 
Schválený 

rozpočet po 

zmenách 

Návrh na 

úpravu o 

Rozpočet po 

úprave   

Bežné príjmy spolu 410 330,00 0,00 410 330,00 

        

Bežné výdavky spolu 410 330,00 0,00 410 0,00 

 

 

21.16 Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Rakovej na rok 2018 

21.17 Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

21.18 Plán činnosti komisií pri OZ na rok 2017 

21.19 Hlavné úlohy obce Raková na rok 2018 

21.20 Dotácie na rok 2018 z rozpočtu Obce Raková  nasledovne: 
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P.Č Žiadateľ o dotáciu 

Dotácie na 

rok 2018  

1 Futbalový klub Polom Raková 12 000 

2 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Raková 10 000 

3 Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková 1 500 

4 CK BIKING Raková 1 000 

5 Dobrovoľný hasičský zbor Raková 800 

6 Turistický klub Polom Raková 500 

7 Turistický klub Polom Raková 500 

 Spolu 26 300 



21.21 Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácií, príspevkovej 

organizácie na rok 2018 následne: 

 

OBEC RAKOVÁ 2 018 

    € 

PRÍJMY     

Bežné príjmy obce  2 909 209 

Bežné príjmy RO 217 885 

Bežné príjmy spolu 3 127 094 

Kapitálové príjmy 2 000 

Finančné operácie 250 000 

Spolu   3 379 094 

      

VÝDAVKY   

Bežné výdavky obce  1 229 314 

Bežné výdavky RO 1 477 473 

Bežné výdavky spolu 2 706 787 

Kapitálové výdavky 385 290 

Finančné operácie 220 448 

Spolu   3 312 525 

HOSPODÁRENIE OBCE 66 569 

 
Rozpočtové organizácie 

ZŠ M. 
Mravca 2 018  

    € 
 

Bežné príjmy 133 000 
 

Bežné 
výdavky  923 779  

   
 

MŠ Fojstvo 2 018 
 

    € 
 

Bežné príjmy 59 680 
 

Bežné 
výdavky 363 000  

 

MŠ Korcháň 2 018 

    € 

Bežné príjmy 23 400 

Bežné výdavky 115 950 

 

CVČ Raková 2 018 

    € 

Bežné príjmy 1 805 

Bežné výdavky 74 744 
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Príspevková organizácia 

OKVS 
Raková 2 018  

    € 
 

Bežné príjmy 436 010 
 

Bežné 
výdavky 436 010  

21.22 Programový rozpočet Obce Raková na rok 2018 

21.23 Odpredaj pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov– ako prípad osobitého zreteľa: 

                 v prospech : Jozef Michnáč, Raková 1389 

                         parcela: CKN č. 2878/4  o výmere  86 m2   

               CKN č. 2878/3  o výmere  15 m2   

za cenu 10 €/m2, ktorá je vo vlastníctve obce Raková na LV 7401  
Odôvodnenie: 

Podľa zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí sa dá použiť  ustanovenie §9a ods.8 písm.e/ - výnimočný postup, 

nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetný  

pozemok bol vyčistený žiadateľom a jeho rodičmi, na vlastné náklady a je  

ohradený s pozemkami žiadateľa.   Obec túto  časť pozemku nevyužíva. 

 

           Hlasovanie:                         Za:                              Proti:                        Zdržal sa: 

            Prítomní:     13                     12                                1                                0 

 

21.24 V súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. zrušenie Miestneho 

národného výboru Raková so sídlom Raková, Čadca zapísaného v Obchodnom 

registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Pšn, vložka číslo: 10042/L ku dňu 

15.12.2017 bez právneho nástupcu.  

21.25 Ceny jednotlivých kultúr pozemkov: 
- Orná pôda                       0,1417 €/m2 
- Zastavané plochy, nádvoria, ostatné plochy   1,85 €/m2 
- Lesné pozemky, vodné plochy      0,20 €/m2 
- Záhrada        1,85 €/m2 
- Trvalý travnatý porast                  0,0202 €/m2 

21.26 Odpredaj pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov– ako prípad osobitého zreteľa: v prospech :  

Jana Zvercová, Raková 662 

                   parcela: CKN č. 2878/5 o výmere  440 m2   

                   za cenu 10 €/m2, ktorá je vo vlastníctve obce Raková na LV 7401  
Odôvodnenie: 

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

dá použiť  ustanovenie §9a ods.8 písm.e/ - výnimočný postup, nakoľko osobitný zreteľ 

nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Predmetný pozemok využíva žiadateľka pri rodinnom 

dome už cca 40 rokov .Obec túto  časť pozemku nevyužíva. 

 

           Hlasovanie:                         Za:                              Proti:                        Zdržal sa: 

            Prítomní:     13                     13                                0                                0 



21.27   Plat starostu obce Raková vo výške 3.095,75 €, čo predstavuje 45 %-tné  zvýšenie platu 

v zmysle § 4 ods, 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. Zákon NR SR  o právnom postavení 

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

a doplnkov, s účinnosťou od 01.12.2017. 

21.28 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje mimoriadne odmeny za rok 2017 v zmysle čl. 6 Zásad 

odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva  v Rakovej - poslanci, 

členovia  a tajomníci komisií pri OZ.  

 

a/ Poslanci OZ  v Rakovej (okrem zástupcu starostu): 

    70 % z celkovej odmeny za  každú osobnú účasť na zasadnutiach obecného    

     zastupiteľstva, obecnej rady a na uznášania sa schopnom zasadnutí komisie  

    pri OZ  za rok 2017. 

 

b/ Poslanec OZ – zástupca starostu: 

    70 % z celkovej odmeny, ktorá je vyplácaná pravidelne mesačne  za vykonávanie 

    funkcie zástupcu starostu  za rok 2017. 

 

c/ Členovia (neposlanci) komisií  OZ v Rakovej: 

    100 % z celkovej odmeny za účasť na uznášania sa schopnom zasadnutí komisie  

     pri OZ  za rok 2017.   

 

d/ Tajomníci  komisií  OZ v Rakovej: 

    150 % z celkovej odmeny za účasť na uznášania sa schopnom zasadnutí komisie  

    pri OZ  za rok 2017.   

 

       e/ Hlavný kontrolór obce 30 % za rok 2017. 

 

D/    U Z N Á Š A   S A 

 

21.29 Na Úprave všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 1/2013 o výške 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach Obce Raková. 

21.30 Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 1/2017 o zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb. 

21.31 Na Všeobecnom záväznom nariadení Obce Raková č. 2/2017 o zrušení 

Všeobecne záväzného nariadenia o postupe  pri vybavovaní sťažností a petícii 

v podmienkach samosprávy Obce Raková. 
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E/    P O V E R U J E 

 

21.32  Starostu obce konečnými zmenami rozpočtu obce k 31.12.2017 podľa skutočného 

čerpania a následne informovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom zasadaní. 

 

 

X.X.X. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Anton Heglas 

                                                                                                         starosta obce: 

 

 

 

 

 

p. Anna Dolná                                                                           p. František Broš 

I. overovateľ:                                                                            II. overovateľ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  15.12.2017 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2017 

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

  Plnenie uznesení  obecného zastupiteľstva 

       Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

4. Správa o výrube a priebehu platieb k 1.12.2017 

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

2016/2017 ich finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok 2017/2018 

6. Úprava VZN 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach obce Raková 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia 

o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Raková 

9. Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2018 

Vyhodnotenie hlavných úloh Obce Raková za rok 2017 

10. Dotácie na rok 2018 z rozpočtu obce – návrhy  

11. Rozpočty obce Raková a jaj organizácie na roky 2018-2020  

Rozpočtové opatrenie č. 4/2017 

- Žiadosť OKVS o zakúpenie teplovzdušného kotla 

12. Informatívna správa o zabezpečení úloh na úseku opatrovateľskej služby v obci Raková 

k 30.9.2017 

13. Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Rakovej na rok 2018 

14. Plán činnosti komisii pri OZ na rok 2018 a plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2018 

15. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra k 30.11.2017 

16. Materiál do bodu rôzne 

- Žiadosť o finančnú podporu pre mládež FK Junior 

17. Uznesenia spracované návrhovou komisiou  v pracovnej podobe  

 

 

 


