
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo:11/2012                                                                                                                       

 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

napísaná v priebehu riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva, konaného v dvoch dňoch: 8.6.2012 

a 19.6.2012   

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:   dňa 8.6.2012     dňa 19.6.2012    

Miesto konania zasadania:               Obecný úrad Raková                                     Areál zdravia U Matysa             
Jozef Beleščák    Jozef Beleščák 

   František Broš    František Broš 

Mgr. Milan Bukovan   Mgr. Milan Bukovan 

Mgr. Mária Bzdilíková   Mgr. Mária Bzdilíková 

Stanislav Grečmal    Anna Dolná 

Peter Kultan    Stanislav Grečmal  

Ing. Miroslav Mareček   Peter Kultan 

JUDr. Miroslav Mariak   Ing. Miroslav Mareček 

Miroslav Strýček    Miroslav Strýček 

Ing. Marián Šuška    JUDr. Jozef Šamaj 

Mgr. Viera Urbaníková   Ing. Marián Šuška 

     Mgr. Viera Urbaníková 

 

Ospravedlnení poslanci:                 JUDr. Jozef Šamaj    JUDr. Miroslav Mariak 

                                                              Anna Dolná 

                            

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

zastupiteľstva  boli  písomne včas pozvaní. Bolo konštatované, že z celkového počtu 13 poslancov Obecného 

zastupiteľstva  je prítomných dňa 8.júna 2012 celkom 11 poslancov a dňa 19.júna 2012 celkom 12  poslancov,  

zasadanie Obecného zastupiteľstva  v zmysle § 12 odst.7 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom  zriadení je 

uznášania schopné. 
Za overovateľov zápisnice menuje: 

1.  p. Miroslav Strýček                                                              2.  Stanislav Grečmal 

 

P R O G R A M:  

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

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

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

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

5. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2012 

6. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

7. VZN o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu 

- vypustené z rokovania OZ 

8. VZN Obce Raková o udeľovaní ocenení obce Raková  

9. Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 2 Územného plánu obce Raková 

10. Rozpočtové opatrenie č.1 Obce Raková a jej organizácii 

11. Rôzne 

12. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

13. Záver 



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

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

otvoril a viedol starosta obce Anton Heglas o 9:00 h.  

Poverená zapisovaním: Chovancová Mária, prac.OcÚ 

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

    2/  p. Stanislav Grečmal, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

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

       2/   Mgr. Bukovan Milan, člen NK          

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

                                                       2/ Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  

                    p. Broš František) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan                                                                       9   

                                                               

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva: 

Pripomienky – návrhy: 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

Návrh na vypustenie bodu 7 VZN o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 

úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu z dôvodu, že NR SR dňa 19.6. sa bude zaoberať 

úpravou zákona č. 448/2008 Z.z. Je pravdepodobné, že sa schváli návrh úpravy a následne budú 

musieť obce upravovať VZN. 

JUDr. Miroslav Mariak, posl. OZ  - naniesol pripomienku, aby  VZN boli  zaradené do komisie, 

VZN – opatrovateľská služba, závažný materiál, ktorým sa  mala komisia dlhšie zaoberať, nebol 

zaradený do programu. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – materiál do komisie si pripravuje predseda komisie spolu 

s tajomníčkou komisie, nevidí problém prerokovať materiál v komisii. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – VZN v minulosti prechádzali komisiami, konkrétne 

toto VZN sa pripravovalo narýchlo, tak aby sa stihlo prerokovať v zmysle zákona. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – návrh k programu rokovania: 

-    vypustenie bodu č. 7,  

- ďalší návrh, kt. vyšiel aj z OR: rokovanie OZ o  9:45 h. prerušiť, o 10:00 h. sv. omša a  

slávnostné odovzdania ceny „Čestného občianstva“ v zasadacej miestnosti obecného úradu, 

následne slávnostný obed. Vzhľadom na rozsiahly program navrhuje sa pokračovať 

v rokovaní iný deň. 

 

Na tomto rokovaní sa dohodlo pokračovať v rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 19. júna 

2012 o 9.00 h. v Areáli zdravia U Matysa. 
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OZ schválilo program s vypustením bodu č.7 – VZN opatrovateľská služba . 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  

                    p. Broš František) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan                                                                       9   

                                                               

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

 

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

obecného zastupiteľstva 

    Ing.  Miroslav Mareček, zástupca starostu informoval k bodu. Materiál je prílohou zápisnice. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce  -  v súvislosti s Palárikovou Rakovou vyšiel článok v Prahe, čo 

je veľmi potešujúca informácia. Zároveň vyslovil poďakovanie  všetkým, ktorý sa podieľali na 

tejto významnej udalosti - OKVS,  CVČ, zamestnancom OcÚ. 

     

     Pripomienky do diskusie k tomuto bodu neboli, OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

1/ OZ berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  

                    p. Broš František) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan                                                                       9   

                                                               

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

 

2/ OZ berie na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  

                    p. Broš František) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan                                                                       9   

                                                               

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 
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4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

    Správu predložil Kulla František, hlavný kontrolór k termínu 15.5.2012 a je prílohou zápisnice. 

Odporučil v rámci  prideľovania dotácii prísnejšie posudzovať žiadosti o dotácie. Zdôvodnil to, 

že sa  často opakujú z roka na rok veci, ktoré aj vzhľadom na terajšiu situáciu FP, sa javia 

neefektívne.  

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – v septembri zaoberať sa VZN o dotáciách, apeloval 

na prítomných, aby predkladali návrhy na zlepšenie efektívnosti prideľovaných dotácii. Možnosť 

úpravy formulára žiadosti a dokladovanie dotácii – ich efektívnosť, činnosť. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – dotácie schvaľovať za určitých podmienok, slúžia na podporu  

a rozvoj občianskych aktivít. 

p. Strýček Miroslav,  poslanec OZ – prihliadať na to, že niektoré spolky, organizácie si dokážu 

privyrobiť FP v porovnaní s ostatnými.  

p. Grečmal Stanislav, poslanec OZ – z jeho pohľadu  je  potrebné si vážiť, že tieto spolky v obci 

pracujú, čo nám závidia ostatné obce a mestá. 

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu –  ku kontrolnej správe HK, že obec má lesy , bolo by 

dobre venovať sa tomuto – v akom stave má obec využitie pozemkov, nakladanie s majetkom 

obce. Navrhol zahrnúť aj toto to do úloh HK. 

Obec nie je aktívna v spoločenstve lesov - poveriť niekoho za obec. 

 

Plán činnosti  hlavného  kontrolóra obce 
- predložil p. Kulla František, hlavný kontrolór.  

Diskusia: 

Ing. Marián Šuška, poslanec OZ – pozemky prevedené na štát, následne mali byť delimitované na 

obec – upozornil, že aj tie údaje, ktoré sú na KÚ ešte stále nie sú úplné – pozrieť aj toto. 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – preveriť nedokončené stavby, pri inventúre sa nevedelo 

zistiť, každý rok sa to opakuje a je potrebné aj tomuto sa venovať. Ak nie je stavba skolaudovaná, 

treba uviesť v čom je problém. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – spracovaná PD – je to začlenené do stavieb – sú také stavby 

ktorá sa nebude realizovať, sú také stavby  potrebné vyčistiť 

Plán činnosti je prílohou zápisnice a z diskusie vyplynulo jeho doplnenie: 

bod 6/ Kontrola správy majetku obce so zameraním  na pozemky vo vlastníctve a správe obce, 

nedokončené investície a ich stav, revízia delimitácie pozemkov a stavieb vo vl. štátu na obec. 

 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

1/ OZ schvaľuje správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  

                    p. Broš František) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan                                                                       9   

                                                               

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 
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2/  Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 (doplnenie bodu 6) 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária,  

                    p. Broš František) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav 

                    Ing. Šuška Marian, Bc. Bukovan Milan                                                                       9   

                                                               

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

 

          Po prerokovaní tohto bodu obecné zastupiteľstvo prerušilo rokovanie o 9:45 h. s príležitosti 

udelenia „Čestného občianstva“. 

Slávnostná časť  
Po sv. omši  za účasti  prítomných poslancov a verejnosti starosta obce Bc. Anton Heglas privítal 

v obradnej sále Obecného úradu v Rakovej vzácnych hostí: 

- Jeho eminenciu Kardinála Polykarpa Penga, arcibiskupa Dar-es Salaam v Tanzánii 

- Pátra Andrzeja Urbańskeho, SDS, generálneho predstaveného rehole salvatoriánov (Poľsko) 

kt. bolo udelené „Čestné občianstvo“ a ktorí  dlhé roky svojimi návštevami významne  obohacujú 

duchovný a kultúrny život našej obce. 

V úvode bola pustená hymna, nasledovalo vystúpenie deti CZŠ, počas ceremónie prekladal pán 

riaditeľ CZŠ, František Kulla.  

Po slávnostnej ceremónii nasledoval spoločný obed za účasti vzácnych hostí. 

 

x.x.x. 

 

ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RAKOVEJ DŇA 19.6.2012 

Mgr. Anton Heglas,  starosta obce otvoril a viedol pokračovanie zasadania obecného 

zastupiteľstva zvolané v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení s oznámením, že 

ukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia – verejná správa a regionálny rozvoj. 

 

5. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2012 

    Bc. Urbaník Miroslav, predložil plán opráv a údržby MK v obci pre rok 2012, ktorý je 

prílohou zápisnice. Podľa  finančných možnosti začať náterom jednotlivých lávok (U Matúška, 

Zemana, Skákalov). 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – doplnil, že tento  plán je postavený na reálnych 

veciach  a je závislý od FP. 

Ing. Šuška Marian, posl. OZ – pozabudlo sa na zasypanie bažiny pri Areáli zdravia U Matysa. 

Bc. Urbaník Miroslav, riaditeľ OKVS – považuje za dôležitejšie upraviť komunikácie pre 

občanov ako okolo Kysuce.  

 Mgr. Anton Heglas,  starosta obce – zvážiť nákup technológie na údržbu MK, obec vynakladá 

veľké FP firmám, ktoré nám tieto práce realizujú.  Čo sa týka dopravného značenia v obci, 

niektoré osadenie značiek sa realizovalo, technické normy stanovujú osadenie značiek pri 

vozovke na hliníkovej pätke. 

Diskusia ukončená. 
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OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje plán opráv a údržby MK v roku 2012 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav,) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav,  

                    Ing. Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária    

11                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

6.Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

    Mgr. Anton Heglas,  starosta obce predložil správu o postupe prác na nasledovných stavbách, 

ktorá je prílohou záspisnice. 

1. Dostavba telocvične pri ZŠ   

   V súvislosti s telocvičňou, komunikuje sa s dodávateľom stavby Pozemstav, sú tam viaceré 

nezrovnalosti. Skutočnosťou je, že súčasné ceny stavebných prác nekorešpondujú s cenovou 

hladinou roku 2006. Oslovil nezávislého stavebného inžiniera pána Kormanca na spracovanie 

kompletného pasportu tejto stavby. Musí sa upresniť, čo sa prestavalo, aké sú chyby PD a pod. 

Týka sa to množstva veci, ktoré je potrebné vydiskutovať a vyčistiť.  

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – je množstvo veci, ktoré je potrebné doriešiť, 

zúčastňoval sa KD, viaceré nezrovnalosti. 

Mgr. Anton Heglas,  starosta obce – pre ozrejmenie stavba sa nebrzdí, momentálne sa vyberie 

dodávateľ okien, podotkol, že aj tu sa našli chyby. Spomenul v spojení so školou, kde projektant 

spôsobil škodu – cca 35 tis. eur, v mesiaci september sa predloží po prejednaní s právnym 

zástupcom návrh v tejto veci, na základe ktorého OZ rozhodne či ísť do súdneho sporu. 

2. Cyklotrasa vzájomnosti 

     Mgr. Anton Heglas,  starosta obce – doplnil, že vznikne nová stavba – altánok za 

Pohostinstvom na Korcháni. V rámci verejného obstarávania cez elektronickú aukciu bol vybraný 

dodávateľ stavby firma RISS Kysucké Nové Mesto. Pre zaujímavosť cena diela z predpokladanej 

hodnoty zákazky 28 tis. eur sa dostala na  19 700 eur. 

3. Prestavba Základnej školy na Materskú školu – stavba taktiež riešenia cez elektronickú 

aukciu, cena diela z predpokladanej zákazky 76 tis. eur sa dostala na 58 tis. eur. Túto stavbu bude 

realizovať na základe elektronického VO firma Solár zo Žiliny. Riaditeľka MŠ bol predložený 

minimálny nutný rozsah prác, avšak po zadaní projektantovi, išiel do rozsahu prác, ktorý je 

potrebný pre splnenie legislatívy. Ak obec má ísť do tohto zámeru súhlasí  s návrhom 

projektanta, nemá význam realizovať náter zhnitých okien, starých radiátorov. 

         Stavby Cyklotrasa vzájomnosti a Prestavba ZŠ na MŠ – ich realizácia by mala prebiehať 

začiatkom mesiaca júl. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – požiadal o informáciu v súvislosti s naplnenosťou tried MŠ do 

budúcnosti. Čo sa týka FP je to takmer raz tak ako bolo deklarované, a ani suma 58 tis. eur nie je 

konečná suma, bude potrebné realizovať pre deti ihrisko, oplotenie. 

Mgr. Anton Heglas,  starosta obce – na základe porovnania tohto a minulého roku, vývoj detí 

neklesá (ročne 60-65 deti), naplnenosť tried bude. Na tomto objekte je potrebné znížiť tepelné 

straty, jednou z možnosti je výmena okien, radiátorov.  
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Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu – čo sa týka školy, investícia je vyššia ako sa 

predpokladalo, na druhej strane, ak by sa opravy na tomto objekte neurobili, budova zanikne. 

Druhý rok je snaha objekt prenajať niekomu, kto by zainvestoval. Tým, že sa vytvoria ďalšie 

priestory  pre deti MŠ, tieto deti zostanú v školách obce, čo je pre nás prínosom. Musíme sa 

pozerať aj z tohto hľadiska, nielen z hľadiska finančného. 

Diskusia ukončená. 

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie správu o postupe prác na stavbách v obci Raková za 

obdobie od 15.3.2012 do 23.5.2012  

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav,  

                    Ing.Šuška Marian, Mgr. Bukovan Milan, p.Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária    11                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

7.VZN o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytnutú 

opatrovateľskú službu- vypustené z rokovania OZ 

Mgr. Anton Heglas,  starosta obce informoval, že sa pripravuje novelizácia zákona, na 

nasledujúcom rokovaní OZ sa predloží návrh. 

    Na podnet poslanca Ing. Šušku Mariana OZ ukladá Bc. Olešňaníkovej vyčísliť presné náklady 

na činnosť opatrovateľskej služby  po položkách (mzdy, odvody do poisť., režijné náklady). 

Hlasovanie: Za 11 z prítomných 11 poslancov (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak 

Miroslav). 

 

8.VZN Obce Raková o udeľovaní ocenení obce Raková  

       Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu, ktorý vypracoval predmetné VZN oboznámil, že 

účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je stanoviť podmienky 

udeľovania prípadne odobratia ocenení obce Raková a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.  

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

OZ schvaľuje Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Raková 

o udeľovaní ocenení Obce Raková. 

Hlasovanie: Za 11 z prítomných 11 poslancov (neprítomní: JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak 

Miroslav). 

Materiál je prílohou zápisnice. 

 

9.Všeobecne záväzné nariadenie o záväzných častiach Zmeny a doplnku č. 2 Územného 

plánu obce Raková 

      Mgr. Anton Heglas,  starosta obce informoval k tomuto bodu. Toto všeobecne záväzné  

nariadenie vymedzuje   záväzné   časti  Zmeny a doplnku č.2 územného  plánu obce  Raková.  

Týka sa hlavne čerpacej stanice  U Zemana, preložky autobusovej zástavky z dôvodu lepšej 

dopravnej obslúžnosti, zaradenie pozemkov na výstavbu RD na vyšnom konci a úprava hraníc pri 

kotolni Sihly – CHKO a ŽP toto odobrili. 
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Ing. Mareček Miroslav, zást. starostu – prioritou by malo byť zvýšenie tonáže mostu . 

Ing. Šuška Marián, posl. OZ – článok 5, bod 2b) – aby objekty nestali medzi domami, navrhuje 

doplniť do plochy 400 m
2
. 

Mgr. Anton Heglas,  starosta obce – do pozornosti dal čl. 4 (štvrtá odrážka) kde sa uvádza max. 

70% pozemku. (mení sa na základe požiadaviek občanov), zvyšok zeleň.  

Ing. Mareček Miroslav, zást. starostu – poznamenal, že tento návrh sa predkladá na OZ v tejto 

podobe a OZ buď ho schváli, alebo neschváli.  Doplnenie VZN vyžaduje  znova prejsť celým 

procesom, kde by sa museli vyjadriť dotknuté organizácie a pod. Informoval smerom na poslanca 

Ing. Šušku, že toto VZN mohol minimálne 3 mesiace pripomienkovať tak, aby to prešlo 

schvaľovacími organizáciami. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – pripomienkoval, aby sa nestal z tohto závažného dokumentu len 

kus papiera, myslí v tom zmysle, aby sa územný plán neprerábal každý rok (na podnet nejakej 

logistickej skupiny. Sú tu líniové veci (dialnice, tunely, elektr. zámery atď.) , s ktorými nič 

neurobíme. Mala  by byť od nás určitá blokácia, nakoľko tento dokument je vážny. 

Mgr. Anton Heglas,  starosta obce – územný plán je strednodobý dokument, navrhuje venovať sa 

dokumentu „stratégia rozvoja obce“ – zadefinovať minimálne na 15 rokov dopredu. V roku 2009 

bol schválený prvý kľúčový územný plán obce a momentálne v r. 2012 máme už druhý doplnok.  

Ing. Mareček Miroslav, zást. starostu – nemyslí si, žeby sa zásadne menil spôsob veci, realizácie 

v obci. Na druhej strane môže prísť investor, ktorý je zaujímavý  pre obec a ak je všeobecný 

záujem môže sa meniť.  

Mgr. Anton Heglas,  starosta obce – v budúcom roku končí PHSR, je potrebné sa tomuto 

venovať.  Informoval, že momentálne vzniká problém pri oblúkovom moste na VK (označenie 

16 tón). Pokiaľ VÚC nezmení tonáž na 40 tón – hoci tam prechádzajú kamióny, investor nemá 

záujem, pokiaľ vidí označenie na 16 tón. AVC má priestor, kde by investori mohli pôsobiť.  

V rámci obchvatu sme sa dostali späť – dozadu z dôvodu, že VÚC si vo svojom územnom pláne, 

aj na základe protestov obcí, svoj obchvat cesty II/487 Čadca – Makov dala z návrhu do výhľadu. 

Do cca 15 rokov sa s obchvatom neuvažuje. 

Ing. Mareček Miroslav, zást. starostu – aj keď to nemá súvis s predkladaným VZN, navrhol 

prijať uznesenie, aby obec požiadala VÚC o urýchlené riešenie tonáže oblúkového mostu na VK. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ –  začína byť situácia neúnosná na samotnej ceste, zadeklarované 

celé územie VUC bolo potvrdené zákonom, ktorý sa odobril ešte v minulosti, musel sa 

rešpektovať zákon, ktorý bol vydaný a nik ho ešte nezrušil.  

Ing. Mareček Miroslav, zást. starostu – nevie sa z akých podkladov vychádzala VÚC, toto 

nevyriešime, zo strany obce je možné žiadať od VÚC, aby sa zaoberala tonážou mosta. Čo sa 

týka územného plánu – naďalej sa zbierajú návrhy na zmenu č.3, minimálne je evidovaných 5-6 

návrhov občanov. Väčšinou sa to týka zmeny stavebných pozemkov.  

Mgr. Anton Heglas,  starosta obce – nie je dobre každý rok robiť zmenu  územného plánu 

z dôvodu, že to stojí nemalé FP, administratívne je to náročné. Územný plán by mal byť 

zmenami a doplnkami menený raz za 4 roky. Na druhej strane keď príde investor, ktorý 

zafinancuje zmenu a doplnky územného plánu, prípadne verejný záujem nemusí sa čakať na 

štvorročné obdobie.  

Diskusia ukončená. 
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1/ Hlasovanie o návrhu na zmenu – doplnenie, kt. predložil poslanec Ing. Šuška: článok 5, bod 

2b) doplniť do plochy 400 m
2
. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

Za:               Ing. Šuška Marian                                                                                                        1 

Proti:         Ing. Mareček Miroslav                                                                          1 

Zdržal sa:     p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p. Strýček Miroslav, p. Broš František, 

                    Mgr.Urbaníková Viera, p.Grečmal Stanislav, JUDr. Šamaj Jozef, 

                    Mgr. Bukovan Milan, p. Dolná  Anna, Mgr. Bzdilíková Mária                                   

10                                                                                                                                                   

Prítomných :                                                                                       12 

Návrh nebol prijatý. 

 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ  - navrhol tieto veci zapracovať do textovej časti pri ďalšej zmene  

územného plánu. 

 

2/  OZ prijalo k bodu uznesenia: 

Berie na vedomie 

   - Dôvodovú správu k návrhu Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN-O) 

Raková ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce o záväzných častiach Zmeny 

a doplnku č.2 územného plánu obce (ZaD č. 2 ÚPN – O) Raková. 

 

Konštatuje, že 

a) Návrh Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková vrátane jej 

záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších  predpisov 

ako i v súlade s vyhláškou č.55/2001 Z.z. 

b) Návrh  Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková vrátane 

návrhu jej záväzných častí bol zverejnený v obci na uplatnenie pripomienok zo strany 

fyzických i právnických osôb podľa platnej legislatívy. 

c) Do návrhu Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu obce  (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková vrátane 

návrhu jej záväzných častí boli zahrnuté podľa „Vyhodnotenia pripomienkového konania“ 

všetky obcou akceptované pripomienky. 

d) Krajský stavebný úrad v Žiline vydal k návrhu Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce 

(ZaD č.2 ÚPN – O) Raková ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce 

o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN – O) 

Raková kladné stanovisko. 

 

Schvaľuje 

a) Návrh Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN – O)  Raková. 

b) Všeobecne záväzné  nariadenie obce o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.2 územného 

plánu obce (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková. 

 

Ukladá 

- Obecnému úradu riadiť urbanisticko architektonický rozvoj dotknutého územia obce podľa   

schválených dokumentov. 
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Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, p. Dolná   

                     Anna,  JUDr. Šamaj Jozef, Mgr. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária              11                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                    Ing. Šuška Marian                                                                                         1 

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 

 

3/ Návrh na uznesenie: 

OZ ukladá p. Larišovej, prac. OcÚ pri najbližšom obstarávaní Zmeny a doplnku č.3 územného 

plánu obce zapracovať návrh na úpravu článku 5, odst.2 písm. b) (objekty občianskej vybavenosti 

navrhnúť max. dvojpodlažné s podkrovím) o dodatok do výmery 400 m
2
. 

Hlasovanie: Za 12 z prítomných 12 poslancov (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav). 

 

10.Rozpočtové opatrenie č.1 Obce Raková a jej organizácii 

1/OKVS Raková – predložil riaditeľ OKVS, Bc. Urbaník Miroslav 

OZ hlasovalo o  predloženom návrhu. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

                    Ing. Šuška Marian, Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal  

                   Stanislav, p. Dolná Anna,  JUDr. Šamaj Jozef, Mgr. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková  

                   Mária                                                                                                                           12                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                    -                                                                                                                    0 

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 

 

2/MŠ Korcháň – predložila riaditeľka MŠ, Alena Hanuláková 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – informoval, že návrh RO  sa týkal aj výmeny okien, 

podlahového kúrenie. Časť prác je zrealizovaných, časť sa bude realizovať v rámci rozpočtu obce 

(obec je vlastník objektu).  

OZ hlasovalo o  predloženom návrhu. 

Hlasovanie: (neprítomný: JUDr. Mariak Miroslav) 

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

                    Ing. Šuška Marian, Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal  

                   Stanislav, p. Dolná Anna,  JUDr. Šamaj Jozef, Mgr. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková  

                   Mária                                                                                                                           12                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                    -                                                                                                                    0 

Prítomných :                                                                                        12 

Návrh bol prijatý. 
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3/ ZŠ Ústredie 950 – predložil Mgr. Haviar Jozef, riaditeľ ZŠ  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce ospravedlnil neúčasť riaditeľa Mgr. Haviara, ktorý je 

neprítomný z dôvodu prebiehajúceho projektu cezhraničnej spolupráce v Starej Vsi nad 

Onřejnici. 

    Zásadný problém je zmena dodávateľa zemného plynu, prešlo sa k novému alternatívnemu 

dodávateľovi, ktorý ponúkol výhodnejšiu cenu ako SPP, avšak  pre výpočet zálohových platieb 

dodávateľ používa ceny r.2010 a tým vznikla väčšia zálohová platba. Aj keď pri ZŠ vznikli 

úspory v r. 2011 pri spotrebe plynu vďaka zatepleniu objektu, vznikla vyššia zálohová platba. 

Bude sa musieť rozpočet navýšiť o tieto zálohové platby a v budúci rok vznikne preplatok. 

Oboznámil podrobne s rozpočtom ZŠ po položkách a o úsporách v rámci rozpočtu v zmysle 

prijatých opatrení. Čo sa týka stravníkov, bude sa vedieť v septembri podľa počtu stravníkov, 

následne prerátať výšku príspevkov. 

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

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, 

                   p. Dolná Anna,  JUDr. Šamaj Jozef, Mgr. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková  

                   Mária                                                                                                                           11                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                    -                                                                                                                    0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

4/ MŠ Fojstvo  - predložila riaditeľka Mgr. Makuchová Adriana 

- úprava zvýšenie príjmov 1540 eur  ( prijatie  nových detí, príspevky od rodičov, poistná 

udalosť) 

- výdavky – vzniká nové elok. pracovisko školy – navyšenie 

    Obec pri zostavovaní rozpočtu nedala do príjmov takú čiastku, aká sa očakávala od štátu, 

čiastka na stránkach MF SR, kt. by mala isť do obce z podielových daní postačuje na pokrytie, 

nebude sa musieť vo veľkom škrtať. Sú to FP na prevádzku, musí sa riešiť aj rekonštrukciu 

objektov. V tomto roku štát pre obec uvoľní podielové dane vyššie ako sa plánovalo v rozpočte 

v mesiaci december.  

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

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, 

                   p. Dolná Anna,  JUDr. Šamaj Jozef, Mgr. Bukovan Milan, Mgr. Bzdilíková Mária    

11                                                                                                                                                                                                                                                                     

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                    -                                                                                                                    0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

5/ CVČ – predložila RNDr. Brisudová, riaditeľka. 

Nové pódium na námestí, je potrebné spustiť info kanceláriu, aby bol stály dohľad a neničilo sa 

to, bola by možnosť zakúpenia propagačných materiálov, zakúpenie nealko a pod. tak, aby toto 

námestie žilo a niekto sa staral o toto. Je návrh, že obec vybaví túto kanceláriu  nábytkom, 

kamerovým systémom s tým, že  prevádzkovateľom by bolo Skicentrum, ktoré túto činnosť môže 

zabezpečovať. Náklady na toto by sa riešili presunom FP na obec. 
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- návrh na úpravu z OZ: položka 632: - 5000 eur  a položka 635: 5000 eur.  

Iné návrhy neboli a OZ hlasovalo o RO č.1 CVČ 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, Ing. Šuška Marian, p. Broš František, JUDr. Šamaj Jozef) 

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

                   Mária, Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav,  

                    p. Dolná Anna,  Mgr. Bukovan Milan                                                                         9                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                    -                                                                                                                    0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

6/ Rozpočtové opatrenie č. 1 Obce  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval k materiálu. V príjmovej časti tak ako bolo 

povedané, odhad podielových daní bol podhodnotený, výnosy podielových daní sa upravujú 

o 51 377 eur a celkovo sú bežné príjmy zvýšené o 59 801 eur. Následne informoval 

k jednotlivým úpravám.  

Jednotlivé návrhy RO č.1 sú prílohou zápisnice. 

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

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

                    Ing. Šuška  Marian, Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal  

                    Stanislav, p. Dolná Anna,  Mgr. Bukovan Milan                                                       10                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                    -                                                                                                                    0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo RO č. 1 obce a jej organizácii nasledovne: 

OBEC RAKOVÁ       

  
Schválený 

rozpočet Návrh na úpravu o Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy 2 301 159,00 53 535,00 2 354 694,00 

Bežné príjmy RO 27 920,00 6 266,00 34 186,00 

Bežné príjmy spolu 2 329 079,00 59 801,00 2 388 880,00 

Kapitálové príjmy s 266 180,00 73 000,00 339 180,00 

Finančné operácie 41 000,00 143 370,00 184 370,00 

SPOLU 2 636 259,00 276 171,00 2 912 430,00 

        

Bežné výdavky 1 024 432,00 71 221,00 1 095 653,00 

Bežné výdavky RO 1 146 996,00 6 700,00 1 153 696,00 

Bežné výdavky spolu 2 171 428,00 77 921,00 2 249 349,00 

Kapitálové výdavky 353 300,00 216 040,00 569 340,00 

Finančné operácie 89 691,00 0,00 89 691,00 

SPOLU 2 614 419,00 293 961,00 2 908 380,00 
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Organizácia pre 

kultúru a verejné 

služby       

  
Schválený 

rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 328 630,00 8 750,00 337 380,00 

        

Bežné výdavky spolu 328 630,00 8 750,00 337 380,00 

    

Centrum voľného času       

  
Schválený 

rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

        

Bežné výdavky spolu 276 875,00 0,00 276 875,00 

    

    

Materská škola 

Fojstvo       

  
Schválený 

rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 8 410,00 1 540,00 9 950,00 

        

Bežné výdavky MŠ 150 749,00 27 790,00 178 539,00 

Bežné výdavky ŠJ 30 888,00 1 509,00 32 397,00 

SPOLU  181 637,00 29 299,00 210 936,00 

        

    

Materská škola Korchaň     

  
Schválený 

rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 3 510,00 101,00 3 611,00 

        

Bežné výdavky MŠ 50 389,00 0,00 50 389,00 

Bežné výdavky ŠJ 21 445,00 0,00 21 445,00 

SPOLU  71 834,00 0,00 71 834,00 

        

        

Základná škola 950      

  
Schválený 

rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 16 000,00 4 625,00 20 625,00 

        

Bežné výdavky ZŠ 512 890,00 -27 074,00 485 816,00 

Bežné výdavky ŠKD 48 750,00 0,00 48 750,00 

Bežné výdavky ŠJ 55 010,00 4 475,00 59 485,00 

SPOLU  616 650,00 -22 599,00 594 051,00 
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Rokovanie prerušené prestávkou 12:30 – 13:30 h. 

 

11.Rôzne 

     Mgr. Anton Heglas,  starosta obce obeznámil s materiálom do bodu rôzné: 

►  ČSOB: 

1/ Prijatie krátkodobého úveru pre financovanie ZŠ a Cyklotrasy 

      2/ Odkúpenie pohľadávky na Rekonštrukciu ZŠ na MŠ 

Materiál je prílohou zápisnice, na základe verejného obstarávania bolo finančné vyčíslenie 

upresnené. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – dotazoval sa z čoho budú vykryté úroky 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – čo sa týka Cyklotrasy, ide o projekt, ktorý ma kapitálový 

pôžitok, niečo vybudované v obci a bude sa to musieť narátať do vlastných zdrojov – výdavky 

obce. Čo sa týka  ostatných projektov je na zváženie či podať žalobu voči štátu za neplnenie 

zmluvy o poskytnutí NFP. Projekty cezhraničnej spolupráce sa robia vždy refundáciou a obec 

musí dopredu znášať náklady až do vyplatenia.  Konštatoval, že na druhej strane sa vždy niečo 

v obci vybuduje, zveľadí.  

 

OZ schválilo: 

1/ Prijatie Krátkodobého prekleňovacieho úveru od ČSOB na spolufinancovanie projektu 

„Cyklotrasa vzájomnosti“ schváleného v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce 

SR a ČR 2007-2013  v limite  26 000 Eur 

- splatnosť do 12 mesiacov jednorázovo po obdržaní FP z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja  

- zabezpečenie vlastná blankozmenka 

 

2/ Prijatie Krátkodobého prekleňovacieho úveru od ČSOB na preklenutie časového nesúladu 

medzi splatnosťou a úhradu faktúr na projekte „Rekonštrukcia ZŠ Raková“ a „Regenerácia 

verejných priestranstiev“ v limite 81 000 Eur 

- splatnosť do 12 mesiacov jednorázovo po obdržaní FP z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja  

- zabezpečenie vlastná blankozmenka 

 

3/ Postúpenie  strednodobej pohľadávky  od ČSOB s postupnou splatnosťou voči Obci Raková na 

Postupcu -  zhotoviteľa diela na projekt „Rekonštrukcia ZŠ na MŠ Raková“ v  limite  58 000 Eur. 

- zabezpečenie vlastná blankozmenka alebo iný spôsob po  vzájomnej dohode 

- splatnosť do 5 rokov  pravidelnými mesačnými/štvrťročnými splátkami podľa dohodnutého 

plánu splácania 

   

Hlasovanie:  za:10 z prítomných 10 (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, Mgr. Mária Bzdilíková, 

p. Broš Fantišek) 
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►  Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková 705 – Poďakovanie Obecnému zastupiteľstvu 

v Rakovej za pomoc s príležitosti osláv 20 výročia školy . 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Rakovej berie na vedomie List – poďakovanie 

Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705, za pomoc s príležitosti osláv 20 výročia 

školy. 

Hlasovanie:  za:10 z prítomných 10 (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, Mgr. Mária Bzdilíková, 

p. Broš Fantišek) 

 

► Prerokovanie žiadosti – Andrea Smrečková, Raková 1277 o odkúpenie prípadne prenájom 

časti pozemku KN-C 9574/1 pri RD č. 1277.  

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia pri OZ v Rakovej zo 

dňa 16.5.2012: 

      Komisia na základe obhliadky v teréne doporučuje odpredaj časti pozemku žiadateľke (cca 3 

metre) so zriadením vecného bremena (na pozemku sa nachádzajú inž.siete). Následne ponúknuť 

odpredaj časti pozemku p. Mariakovi, Raková č. 1375, ktorý susedí s predmetným pozemkom. 

Komisia doporučuje zachovať prístup pre zásobovanie k priľahlým RD, ktoré sa nachádzajú 

v tejto lokalite.  

Stanovisko obecnej rady –23.5.2012 

OR vzhľadom k tomu, že sa jedná o pozemok, na ktorom nie je možné stavať  doporučuje jeho 

odpredaj s  uplatnením vecného bremena  na jestvujúce inžinierske siete. Požadovaná minimálna 

cena za odpredaj   20 €/m
2
. 

 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – reagoval, že pozemky, ktoré sú v radovkách sú ohraničené tak, že 

majú prístup z boku aj zo zadnej strany. Časť pozemku má zostať aj z hľadiska požiarneho, ale aj 

z hľadiska obslužného. V tejto lokalite sa urobil kompromis, odpredaj časti pozemku pre 

prístavbu RD a kraj pozemku zasahuje k inžinierskym sieťam, ktoré k pozemkom vedú. Obecný 

vodovod – využitie rezerváru a predajom pozemku tam nebude možný prechod, znemožnil by sa 

prechod a aj z hľadiska požiarneho ponechať.  

p. Strýček Miroslav, poslanec OZ a predseda komisie – komisia vykonala obhliadku na mieste, 

pozemok na stavbu RD nepostačuje, žiadateľka požaduje odkúpenie cca 2 - 3 metre, čo sa týka 

prejazdu je to dosť široké a neskomplikovalo by to prístup do zadnej časti za RD. 

Mgr. Heglas Anton, starosta obce – navrhol prípadne zvážiť dlhodobý prenájom, nájomnú 

zmluvu s vecným bremenom s prihliadnutím na siete, ktoré sú v tejto lokalite bez náhrady škody.  

Konštatoval, že z diskusie prítomných poslancov vyplynulo, že odpredaj pozemku nepripadá do 

úvahy. 

1/ Návrh poslanca JUDr. Šamaja – zamietnuť žiadosť z dôvodu inžinierskych sieti, ktoré  je 

potrebné rekonštruovať a opravovať. 

2/ Návrh poslanca p. Strýčka – prenajať pozemok žiadateľke s vecným bremenom na umožnenie 

prístupu k inžinierskym sieťam. 

 

     Mgr. Heglas Anton, starosta obce ozrejmil prítomným, že na základe nového zákona 

o majetku obcí je možné na tomto zasadaní schváliť len zámer odpredaja, príp. prenájmu  

pozemku.  

Z diskusie vyplynuli dva návrhy na uznesenie: 

1/ Návrh poslanca JUDr. Šamaja zamietnuť  žiadosť z dôvodu inžinierskych sieti, ktoré  je 

potrebné rekonštruovať a opravovať. 

14 



2/ OZ schvaľuje zámer prenájmu časti pozemku KN-C 9574/1 o výmere: na základe zamerania GP,  

žiadateľke  Andrei Smrečkovej, Raková č. 1277 podľa osobitného zreteľa z dôvodu, že sa 

nachádza pozemok v blízkosti RD, pozemok majú záujem zveľaďovať a udržiavať. Nájomca 

bude pri užívaní pozemku akceptovať, že na prenajatom pozemku sa nachádzajú viaceré typy 

inžinierskych sieti, ktoré je potrebné v budúcnosti  rekonštruovať, respektíve opravovať. 

Nájomca je povinný strpieť akékoľvek spôsobené škody na prenajatom pozemku spojené s   

       Pre prijatie uznesenia je potrebné 3/5 všetkych poslancov, t.j. 8 a v prípade schválenia 

uznesenia  cena bude určená na nasledujúcom OZ. 

Hlasovanie o návrhu poslanca Strýčka – zámer prenájmu 

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

Za:             p.Kultan Peter, p. Strýček Miroslav,  Mgr. Bukovan Milan                                    3  

Proti:          Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška  Marian,  p. Beleščák Jozef,             

                   JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                   4 

Zdržal sa:   Mgr.Urbaníková Viera, p.Grečmal Stanislav, p. Dolná Anna                                 3                      

Prítomných :                                                                                   10 

Návrh nebol prijatý. 

Hlasovanie o návrhu poslanca JUDr. Šamaja – žiadosť zamietnuť 

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

Za:              Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška  Marian,  p. Beleščák Jozef,  p. Dolná Anna           

                   JUDr. Šamaj Jozef, Mgr.Urbaníková Viera, p.Grečmal Stanislav,                         7                                                                              

Proti:          p. Strýček Miroslav,  Mgr. Bukovan Milan                                                             2 

Zdržal sa:   p.Kultan Peter,                                                                                                         1                      

Prítomných :                                                                                   10 

Návrh bol prijatý. 

OZ žiadosť neschválilo.  

 

► Žiadosť o riešenie spoločného problému prístupu k RD – Rudolf Heglas a manž., Raková 856 

a Ing. Ignác Maslík, Raková č. 1573.p. Maslík  žiada vstup priamo od námestia.  

     OR doporučuje OZ schváliť zámer  odpredaja  pozemku podľa osobitného zreteľa na základe 

žiadosti  o riešenie spoločného problému prístupu k RD – Rudolf Heglas a manž.,  Raková 856 

a Ing. Ignác Maslík,  Raková č. 1573. 

     Zo strany prítomných poslancov bol všeobecný záujem žiadosť neschváliť, bol ústretový krok 

na riešenie vstupu a platí ponuka ako bola. 

Návrh na uznesenie: 

OZ zamieta žiadosť  Rudolfa Heglasa a manž., Raková 856 pre odkúpenie pozemku Ing. 

Ignácovi  Maslíkovi, Raková č. 1573 na riešenie prístupu k RD. 

 

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

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

                   JUDr. Šamaj Jozef, Mgr.Urbaníková Viera, Mgr. Bukovan Milan, 

                   p. Strýček Miroslav                                                                                                  8                

Proti:                  -                                                                                                                         0 

Zdržal sa:           -                                                                                                                         0 

Nehlasovali:    p. Dolná Anna, p. Grečmal Stanislav                                                                  2                                                                                                                             

Prítomných :                                                                                   10 

Návrh bol prijatý. 
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► Návrh na odpredaj  majetku, ktorý je v prenájme SOTE Čadca 

Stanovisko OR 23.5.2012 

OR doporučuje odpredaj majetku, ktorý má v prenájme SOTE, s r.o. Čadca. Minimálna 

požadovaná cena za predaj nehnuteľnosti 500.000 €. 

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval, že cena 500 000 € bola prejednaná s nájomcom, 

kt. súhlasil, táto čiastka sa navrhuje  účelovo viazať na dostavbu telocvične. Obec nemá možnosť 

ísť do dlhodobého úveru a preto prichádza do úvahy odpredaj budovy a pozemkov 

prislúchajúcich k stavbe, technológia bola už odpredaná v minulosti. Pre nás je nevýhodné 

verejno-obchodnou súťažou, v zmysle nájomnej zmluvy je výpovedná lehota tri roky a začína 

plynúť nasledujúci rok po doručení, tzn. 4 roky. Ďalší problém je , že v prípade od odstúpenia 

nájomnej zmluvy sme povinní zaplatiť kompletne kúpnu cenu za odpredaj technológie, ďalej 

v roku 2015 končí povolenie na prevádzkovanie tepelného zdroja.  Ďalej informoval, že okrem 

týchto prostriedkov do budúcna obec získa na dani z nehnuteľnosti cca 3200 Eur. 

 

      Po ozrejmení niektorých náležitostí súvisiacich s návrhom na odpredaj majetku kotolne OZ 

pristúpilo k hlasovaniu návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje  

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Raková  prebytočnosť majetku a zámer 

odpredaja  pozemkov a stavieb podľa osobitného zreteľa a to :  
KN-C č.  12614/3 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 3833 m² 

KN-C č.  12614/4 – ostatné plochy o výmere 2266 m² 

KN-C č.  12614/5/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m² 

KN-C č.  12614/5/2 – orná pôda o výmere 407 m² 

KN-C č.  12614/5/3 – trvalé trávnaté porasty o výmere 59 m² 

KN-C č.  12614/5/4 – vodné plochy o výmere 42 m² 

KN-C č.  12614/6/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m² 

KN-C č.  12614/6/2– orná pôda o výmere 107 m² 

KN-C č.  12614/7/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 579 m² 

KN-C č.  12614/7/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 262 m² 

KN-C č.  12614/7/3 – orná pôda o výmere 9m² 

KN-C č.  12614/8 – ostatné plochy o výmere 52m² 

KN-C č.  12614/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m² 

KN-C č.  12614/10 – ostatné plochy o výmere 1764 m² 

KN-C č.  12614/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m² 

KN-C č.  12614/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m² 

KN-C č.  12614/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m² 

KN-C č.  12614/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1665 m² 

KN-C č.  12614/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m² 

KN-C č.  12614/16 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 31 m² 

KN-C č.  12614/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m² 

 

 

a stavieb evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako : 

(a) sed. jama na parcele KN č. 12614/8 

(b) žumpa na parcele KN č. 12614/9 

(c) sklad paliva na parcele KN č. 12614/10 

(d) zauhl. mreža na parcele KN č. 12614/11 

(e) sklad na parcele KN č. 12614/12 
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(f) komín na parcele KN č. 12614/13 

(g) kotolňa čs. 47 na parcele KN č. 12614/14 

(h) vodáreň na parcele KN č. 12614/15 

(i) vchod zauhl. na parcele KN č.12614/16 

(j) sklad na parcele KN č. 12614/17 

 

a DKP podľa priloženého inventárneho zoznamu. 

záujemcovi: SOTE, s.r.o. Májová ul. 1578, Čadca 

V cene : 500 000,- eur  

Odôvodnenie : 

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

znení neskorších zmien, sa dá použiť ustanovenie § 9a,ods.8,písm. e) – Výnimočný postup, 

nakoľko osobitný zreteľ  nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ. Spoločnosť SOTE, s.r.o. má 

predmet predaja v prenájme už od roku 2003. Dňa 30.novembra 2006 došlo k odpredaniu 

zariadenia a technológie kotolne na základe kúpnej zmluvy medzi Obcou Raková a spoločnosťou 

SOTE, s.r.o..  

Predmet predaja pozemky a stavby sú súčasťou areálu Kotolňa Sihly. 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Broš František) 

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

                    Ing. Šuška  Marian, Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal  

                    Stanislav, p. Dolná Anna,  Mgr. Bukovan Milan, JUDr. Šamaj Jozef                      11                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                    -                                                                                                                    0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

Pozn.: V septembri po splnení kritérii bude predložený návrh odpredaja. 

 

► Úprava Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva v Rakovej 

- predložil zástupca starostu Ing. Miroslav Mareček. Úprava zásad je prílohou zápisnice, určuje 

sa odmena novému zástupcovi v prípade, že nebude na plný úväzok.  

 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  ozrejmil, že doterajší zástupca starostu funkciu zástupcu 

nebude vykonávať, nakoľko bol menovaný do funkcie  riaditeľa UPSVaR v Čadci. Do funkcie 

vymenuje Mgr. Urbaníkovú Vieru, posl. OZ, ktorá túto funkciu už vykonávala a túto funkciu 

prijíma. Následne bude vypísané nové verejné obstarávanie na funkciu prednostu. 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje Úpravu zásad odmeňovania poslancov 

a členov orgánov OZ v Rakovej. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Broš František) 

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

                    Mgr.Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, 

                    p. Dolná Anna,  Mgr. Bukovan Milan, JUDr. Šamaj Jozef                                      10                                                                                                                                                    

Proti:   -                                                                          0 

Zdržal sa:     Ing. Šuška  Marian                                                                                                     1 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 
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► pripomienky do rôzneho zo strany poslancov: 

Ing. Šuška Marian, posl. OZ – opatrovateľská služba, predložil dokument prepočtu úhrady za 

poskytovanie služby  - nie je to v súlade s VZN, treba to dať do poriadku. 

Ing. Miroslav Mareček, zást. starostu – táto skutočnosť sa preverí u pracovníčky na úseku 

sociálnom. 

p. Strýček Miroslav, posl. OZ – navrhol prijať uznesenie v súvislosti s tonážou oblúkového  

mosta na VK. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – myslí si, že by mal ísť list z obecného zastupiteľstva na VÚC 

vo veci riešenia tejto veci na základe prijatého uznesenia. 

    OZ prijalo uznesenie hlasovaním za: 11 z prítomných 11 (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Broš 

František) v znení: 

     OZ konštatuje, že technický stav cesty III/487026 a mostu na ceste II/487 je v neuspokojivom 

stave, ktorý bráni  ďalšiemu rozvoju obce ako aj žilinskému regiónu. Žiada vlastníka uvedených 

komunikácii, aby sa predmetnou problematikou urýchlene zaoberal.  

 

12.Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

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

rokovania obecného zastupiteľstva.  

      O prijatí jednotlivých uznesení poslanci hlasovali samostatne. 

 

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní, ktoré sa konalo v dvoch dňoch,  

uznesenia 

11.1. – 11.21./2012 
               Uznesenia sú súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva 

13.Záver 

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

ukončil o 14:30 hod.   

 

 

 

*** 
 

Zapísala: Mária Chovancová , prac.OÚ 

 

 

Ing. Miroslav Mareček                           Mgr. Anton Heglas 

zástupca starostu:                                                                  starosta obce: 

 

 

 

p. Miroslav Strýček                                                               p. Grečmal Stanislav 

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

                           U Z N E S E N I A 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 8.6.2012, uznesenia č. 11.1. – 11.4./2012 

 

 

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

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

11.1. Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie 

11.2. Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  

11.3. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

         

B/     S C H V A Ľ U J E 

 

11.4.   Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012 

 

 

 

* * * 

 

 

                   Mgr. Anton Heglas 

starosta obce: 

 

 

 

 

 

p. Miroslav Strýček                                                               p. Grečmal Stanislav 

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 19.6.2012, uznesenia č. 11.5. – 11.21./2012 

 

 

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

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

11.5. Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

11.6.List Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705 – Poďakovanie Obecnému 

zastupiteľstvu v Rakovej za pomoc s príležitosti osláv 20 výročia školy  

11.7. Dôvodovú správu k návrhu Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu obce (ZaD č. 2 

ÚPN – O) Raková ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce o záväzných 

častiach Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN-O) Raková 

 

B/   K O N Š T A T U J E,  Ž E   

 

11.8. a) Návrh Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková 

vrátane jej záväzných častí bol prerokovaný v súlade so zák. č. 50/76 Zb. v znení 

neskorších  predpisov ako i v súlade s vyhláškou č.55/2001 Z.z. 

 

b)Návrh  Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková 

vrátane návrhu jej záväzných častí bol zverejnený v obci na uplatnenie pripomienok zo 

strany fyzických i právnických osôb podľa platnej legislatívy. 

 

               c)Do návrhu Zmeny a doplnku č. 2 územného plánu obce  (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková   

                  vrátane návrhu jej záväzných častí boli zahrnuté podľa „Vyhodnotenia  

                  pripomienkového konania“ všetky obcou akceptované pripomienky. 

 

               d)Krajský stavebný úrad v Žiline vydal k návrhu Zmeny a doplnku č.2 územného plánu   

                  obce (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková ako i k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

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

                  (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková kladné stanovisko. 

 

11.9.Technický stav cesty III/487026 a mostu na ceste II/487 je v neuspokojivom stave,  

         ktorý bráni  ďalšiemu rozvoju obce ako aj žilinskému regiónu. Žiada vlastníka  

        uvedených komunikácii, aby sa predmetnou problematikou urýchlene zaoberal.  
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C/ S C H V A Ľ U J E 

11.10. Plán opráv a údržby miestnych komunikácii v r.2012 

11.11. a)Návrh Zmeny a doplnku č.2 územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN – O)  Raková. 

                       b)Všeobecne záväzné  nariadenie obce o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.2  

                          územného plánu obce (ZaD č.2 ÚPN – O) Raková. 

11.12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o udeľovaní ocenení Obce Raková 

11.13. Rozpočtové opatrenie č.1 Obce Raková a jej organizácii následovne: 

OBEC RAKOVÁ       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu o Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy 2 301 159,00 53 535,00 2 354 694,00 

Bežné príjmy RO 27 920,00 6 266,00 34 186,00 

Bežné príjmy spolu 2 329 079,00 59 801,00 2 388 880,00 

Kapitálové príjmy s 266 180,00 73 000,00 339 180,00 

Finančné operácie 41 000,00 143 370,00 184 370,00 

SPOLU 2 636 259,00 276 171,00 2 912 430,00 

        

Bežné výdavky 1 024 432,00 71 221,00 1 095 653,00 

Bežné výdavky RO 1 146 996,00 6 700,00 1 153 696,00 

Bežné výdavky spolu 2 171 428,00 77 921,00 2 249 349,00 

Kapitálové výdavky 353 300,00 216 040,00 569 340,00 

Finančné operácie 89 691,00 0,00 89 691,00 

SPOLU 2 614 419,00 293 961,00 2 908 380,00 

    

Organizácia pre kultúru 

a verejné služby       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 328 630,00 8 750,00 337 380,00 

        

Bežné výdavky spolu 328 630,00 8 750,00 337 380,00 

    

Centrum voľného času       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

        

Bežné výdavky spolu 276 875,00 0,00 276 875,00 

    

    

Materská škola Fojstvo       

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 8 410,00 1 540,00 9 950,00 

        

Bežné výdavky MŠ 150 749,00 27 790,00 178 539,00 

Bežné výdavky ŠJ 30 888,00 1 509,00 32 397,00 

SPOLU  181 637,00 29 299,00 210 936,00 
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Materská škola Korchaň     

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 3 510,00 101,00 3 611,00 

        

Bežné výdavky MŠ 50 389,00 0,00 50 389,00 

Bežné výdavky ŠJ 21 445,00 0,00 21 445,00 

SPOLU  71 834,00 0,00 71 834,00 

        

        

Základná škola 950      

  Schválený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 16 000,00 4 625,00 20 625,00 

        

Bežné výdavky ZŠ 512 890,00 -27 074,00 485 816,00 

Bežné výdavky ŠKD 48 750,00 0,00 48 750,00 

Bežné výdavky ŠJ 55 010,00 4 475,00 59 485,00 

SPOLU  616 650,00 -22 599,00 594 051,00 

 
11.14. Úpravu Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného zastupiteľstva  

                v Rakovej 

11.15. a)Prijatie Krátkodobého prekleňovacieho úveru od ČSOB na spolufinancovanie 

               projektu „Cyklotrasa vzájomnosti“ schváleného v rámci Operačného programu  

              cezhraničnej spolupráce SR a ČR 2007-2013  v limite  26 000 Eur 

- splatnosť do 12 mesiacov jednorázovo po obdržaní FP z Európskeho fondu   

            regionálneho rozvoja  

- zabezpečenie vlastná blankozmenka 

 

b)Prijatie Krátkodobého prekleňovacieho úveru od ČSOB na preklenutie časového 

nesúladu medzi splatnosťou a úhradu faktúr na projekte „Rekonštrukcia ZŠ 

Raková“ a „Regenerácia verejných priestranstiev“ v limite 81 000 Eur 

- splatnosť do 12 mesiacov jednorázovo po obdržaní FP z Európskeho fondu   

            regionálneho rozvoja  

- zabezpečenie vlastná blankozmenka 

 

c) Postúpenie  strednodobej pohľadávky  od ČSOB s postupnou splatnosťou voči 

Obci Raková na Postupcu -  zhotoviteľa diela na projekt „Rekonštrukcia ZŠ na 

MŠ Raková“ v  limite  58 000 Eur. 

- zabezpečenie vlastná blankozmenka alebo iný spôsob po  vzájomnej   

            dohode 

- splatnosť do 5 rokov  pravidelnými mesačnými/štvrťročnými splátkami  

             podľa dohodnutého plánu splácania 
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11.16.  V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Raková  prebytočnosť 

majetku a zámer odpredaja  pozemkov a stavieb podľa osobitného zreteľa a to :  

 
KN-C č.  12614/3 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 3833 m² 

KN-C č.  12614/4 – ostatné plochy o výmere 2266 m² 

KN-C č.  12614/5/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 257 m² 

KN-C č.  12614/5/2 – orná pôda o výmere 407 m² 

KN-C č.  12614/5/3 – trvalé trávnaté porasty o výmere 59 m² 

KN-C č.  12614/5/4 – vodné plochy o výmere 42 m² 

KN-C č.  12614/6/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 376 m² 

KN-C č.  12614/6/2– orná pôda o výmere 107 m² 

KN-C č.  12614/7/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 579 m² 

KN-C č.  12614/7/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 262 m² 

KN-C č.  12614/7/3 – orná pôda o výmere 9m² 

KN-C č.  12614/8 – ostatné plochy o výmere 52m² 

KN-C č.  12614/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 87 m² 

KN-C č.  12614/10 – ostatné plochy o výmere 1764 m² 

KN-C č.  12614/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m² 

KN-C č.  12614/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 205 m² 

KN-C č.  12614/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m² 

KN-C č.  12614/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1665 m² 

KN-C č.  12614/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m² 

KN-C č.  12614/16 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 31 m² 

KN-C č.  12614/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m² 

 

a stavieb evidovaných v katastri nehnuteľnosti ako : 

(k) sed. jama na parcele KN č. 12614/8 

(l) žumpa na parcele KN č. 12614/9 

(m) sklad paliva na parcele KN č. 12614/10 

(n) zauhl. mreža na parcele KN č. 12614/11 

(o) sklad na parcele KN č. 12614/12 

(p) komín na parcele KN č. 12614/13 

(q) kotolňa čs. 47 na parcele KN č. 12614/14 

(r) vodáreň na parcele KN č. 12614/15 

(s) vchod zauhl. na parcele KN č.12614/16 

(t) sklad na parcele KN č. 12614/17 

 

a DKP podľa priloženého inventárneho zoznamu. 
záujemcovi: SOTE, s.r.o. Májová ul. 1578, Čadca 

V cene : 500 000,- eur  

 

Odôvodnenie : 

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

majetku obcí v znení neskorších zmien, sa dá použiť ustanovenie § 9a,ods.8,písm. e) – 

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

Spoločnosť SOTE, s.r.o. má predmet predaja v prenájme už od roku 2003. Dňa 

30.novembra 2006 došlo k odpredaniu zariadenia a technológie kotolne na základe 

kúpnej zmluvy medzi Obcou Raková a spoločnosťou SOTE, s.r.o..  

Predmet predaja pozemky a stavby sú súčasťou areálu Kotolňa Sihly. 
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D/ N E S C H V A Ľ U J E 
11.17. Žiadosť Andrei Smrečkovej, Raková 1277 o odkúpenie, prípadne prenájom časti  

              pozemku KN-C 9574/1 pri RD z dôvodu jestvujúcich inžinierskych sieti, ktoré je  

              potrebné rekonštruovať a opravovať. 

11.18. Žiadosť Rudolfa Heglasa a manž., Raková 856 pre odkúpenie pozemku  

              Ing. Ignácovi  Maslíkovi, Raková č. 1573 na riešenie prístupu k RD. 

 

          E/     U K L A D Á 
         

11.19. Obecnému úradu riadiť urbanisticko architektonický rozvoj dotknutého územia  

               obce podľa  schválených dokumentov. 

11.20. Pri najbližšom obstarávaní Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce zapracovať  

              návrh na úpravu článku 5, odst.2 písm. b) (objekty občianskej vybavenosti  

               navrhnúť max. dvojpodlažné s podkrovím) o dodatok do výmery 400 m
2
. 

              Zodp.: p. Larišová Jana, prac.OcÚ 

11.21. Vyčísliť presné náklady na činnosť opatrovateľskej služby  po položkách (mzdy,  

               odvody do poisť., režijné náklady...). 

              Zodp.: Bc. Olešňaníková, prac. OcÚ 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

Mgr. Anton Heglas 

starosta obce: 

 

 

 

 

 

p. Miroslav Strýček                                                               p. Grečmal Stanislav 

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 



 

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  8.6 a 19.6.2012 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 8.6.2012 

3. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 19.6.2012 

4. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková  

5. Správa o plnení uznesení OZ  

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra k 15.5.2012 

7. Návrh plánu činnosti hl. kontrolóra  na II. polrok  

8. Plán opráv a údržby  miestnych komunikácii v r.2012 

9. Správa o postupe prác na stavbách v obci Raková  

10. Návrh VZN – opatrovateľská služba – vypustené z rokovania 

11. VZN Obce Raková o udeľovaní ocenení obce Raková 

12. VZN o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.2 Územného plánu obce Raková 

13. Úprava odmeňovania poslancov a členov orgánov OZ 

14. Rozpočtové opatrenie č.1 Obce Raková a jej organizácii 

15. Ponuka financovania ČSOB 

16. Materiál do rôzneho 

17. Pracovný materiál návrhovej komisie – prijaté uznesenia 

 

 

 


