
 

O B E C    R A K O V Á 
 Číslo:13/2012                                                                                                                      V Rakovej, dňa 22.11.2012 

 

Z Á P I S N I C A 

 
 

napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22.11.2012   

v zasadacej miestnosti Obecného úradu  v Rakovej 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                 Jozef Beleščák 

     František Broš 

Bc. Milan Bukovan 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Jozef Šamaj 

Ing. Marián Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková 

Ospravedlnení poslanci:                                JUDr. Miroslav Mariak 

                                                                       Miroslav Strýček  

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

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

1.  Beleščák Jozef                                                                         2. Kultan Peter  

P R O G R A M:  

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

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

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

4. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

5. Správa o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková v šk.r.2011/2012 ich finančné zabezpečenie 

a príprava na nový školský rok 20112/2013 

6. Návrh na Úpravu VZN  o výške príspevku  zák. zást. dieťaťa na čiast. úhr. Nákladov v školách a školských  

zariadeniach  Obce Raková 

7. Správa o výbere miestnych daní a poplatkov 

8. Návrh VZN Obce Raková o miestnych daní a poplatku 

9. Návrh VZN Obce Raková, ktorým  určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní soc. služieb  

Obcou Raková   

10. Návrh VZN o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Obce Raková 

11. Návrh VZN o používaní miestnych komunikácii a chodníkov na území Obce Raková  

12. Správa o plnení rozpočtov obce Raková a jej organizácii k 30.9.2012, Rozpočtové  opatrenie č.3/2012 

13. Dotácie obce Raková na rok 2013 

14. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2013 

15. Rozpočty obce Raková a jej organizácii na roky 2013-2015 

16. Program rokovaní OZ, OR, komisii OZ  a plán činnosti hlavného kontrolóra  na rok 2013 

17. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

18. Rôzne 

19. Záver 



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

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

otvoril a viedol starosta obce,  Mgr. Anton Heglas. 

Poverená zapisovaním: Chovancová Mária, prac.OcÚ 

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

    2/  Kultán Peter, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

Voľba návrhovej komisie:            1/  Dolná Anna, predseda NK 

       2/  Mgr. Bzdilíková Mária, člen NK          

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

                                                       2/ Mgr. Urbaníková Viera, zástupkyňa  starostu 

 

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

                                          Ing. Šuška Marian, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    Mgr. Bukovan Milan                                                                                                    8                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         8 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Schválenie programu zasadania: 

    Pripomienky k programu  zo strany prítomných neboli. 

     

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

                                          Ing. Šuška Marian, p.Grečmal Stanislav) 

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

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

                    Mgr. Bukovan Milan                                                                                                    8                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         8 

Návrh bol prijatý.                                                                                     

Program zasadania bol prijatý v zmysle pozvánky. 

 

 Na zasadanie OZ sa dostavili občania, kt. starosta udelil slovo. 

p. Gašperáková, miestna časť Fojstvo – vystúpila s požiadavkou  o riešenie nevyhovujúceho 

stavu kanalizácie, kde niektorí občania v prebehu dňa čerpajú svoju žumpu do kanalizácie. 

Pripojenie na kanalizáciu ich stalo nemalé prostriedky, majú možnosť sa aj ostatní  pripojiť, 

žiadala doriešiť postih ľudí. Ďalej  naniesla problém radovej zástavby, kt. má dva spoločné 

prechody a majú problém sa dostať do zadnej časti RD, nakoľko niektorí tento spoločný pozemok 

zamedzili skládkami, je tam neporiadok a pod.  Požiadala prítomných, aby zaujali stanovisko 

a vyriešili daný problém. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta – v súvislosti s kanalizáciou reagoval, že je potrebné toto 

zadokumentovať, aby mohli byť voči vinníkom zaujaté kroky. Počas pracovnej doby v pracovné 

dní je možné nahlásiť to na obecný úrad a mimo prac. hodín nahlásiť na políciu, ktorá je povinná 

toto zadokumentovať. Podobných prípadov v obci je viac.  Pokiaľ priestupok nebude 

zadokumentovaný je to tvrdenie voči tvrdeniu. V I. stupni rieši obec tento priestupok pokutou, 

v prípade, že sa občan odvolá, nasleduje konanie na ObÚ v Čadci.   

    Čo sa týka verejných priestorov, obec vyzve na odstránenie skládok, ak tak neurobia, musí sa 

odkázať na súd, ktorý nariadi odstránenie.  Nie je možné nakladať s cudzím majetkom aj keď je 

to na pozemku obce.  Poznamenal, že Obec Raková je tretia najlepšia v napojení na kanalizáciu. 

Občan musí preukázať akou formou likviduje svoj odpad v prípade ak sa nenapojí na kanalizáciu. 

p. Gašperáková, miestna časť Fojstvo – na základe informácie uviedla, že bude konkrétna 

v prípade priestupku odvedenia odpadu do kanalizácie. Poďakovala za vypočutie a rokovaciu 

miestnosť opustila. 

p. Zvercová, občan  - vystúpila s požiadavkou o vyjadrenie sa prešetrenia pozemku v miestnej 

časti U Turiaka (byv. Slovšport), problematikou sa mal zaoberať p. Kulla, hlavný kontrolór. 

Žiadajú aj písomné materiály.  

p. Kulla František, hlavný kontrolór – problematikou sa podrobne zaoberal, prešiel materiál 

ohľadom GP geodetky p. Tomašcovej.  Prešiel aj staršie GP (1973-1975), nie je kompetentný, 

aby toto posúdil. Odporúča dať podnet na Správu katastra v Čadci na preverenie GP 

vypracovaného p. Tomašcovou, geodetkou. Nemá na to vzdelanie, aby toto dokázal posúdiť.  

Následne prečítal vyjadrenie geodetky ku GP 124/2011 zo dňa 25.9.2012 (fotokópia  je prílohou 

zápisnice). 

Mgr. Anton Heglas, starosta – vyjadril sa, že za obec bola objednaná odborne spôsobilá osoba, 

geodetka potvrdila správnosť GP, taktiež nedokáže posúdiť správnosť, doporučuje sa obrátiť na 

inšpekciu geodétov, aby toto posúdila.  

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ –  keď sa robilo mapovanie, vtedy rozhodovali komisie  o sporných 

hraniciach. Bolo na to určené časové obdobie, ktoré opomenuli ich predchodcovia. Nemôžu  

dávať vinu na obec, niekto bol poverený úkonom  - odborný orgán, ktorý toto zabezpečoval na 

základe zákonných povinnosti, v zmysle platnej legislatívy.  

p. Zvercová, občan  - akým spôsobom došlo, že GP je na obec a nezostalo to pôvodným 

vlastníkom. V zákone sa cituje, že do roku 1948 si môžu spätne uplatniť svoje vlastnícke práva. 

Prečo obec nepočkala, kým sa ROEP ukončí a zapracujú sa tieto mapy vlastníkov. Myslí si, že 

keď sa hlásia k pozemku, preukážu nejaké doklady majú právo na vysporiadanie predmetného 

pozemku. 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ – v minulosti možno Kysuca viedla inakiaľ, toto nik nevie posúdiť x 

rokov dozadu. Nechce spochybňovať vlastnícke práva, ale legislatíva bola taká, že pozemky sa 

dostali na obec. ROEP je dlhodobá záležitosť, obec môže disponovať vlatnickým právom aj 

počas toho, keď ROEP prebieha, pokiaľ preukáže a zároveň chce narábať s pozemkom.  Taktiež 

aj oni ako vlastníci disponujú počas ROEP s nejakými pozemkami a nik im v tom nebráni. Ak 

spochybňujú vlastníctvo obce musia dokázať a preukázať, že obec nemá pravdu. Nebráni sa im, 

aby urobili kroky v tejto veci a ak sa preukáže, obec urobí opatrenia, resp. OZ zaujme k tomu 

stanovisko. OZ zastupuje občana, ktorý žije v tejto obci. 

p. Zvercová, občan  - tvrdia, že Ing. Tomašcová, geodetka pochybila, chcú napraviť chybu, chcú 

hranice posunúť . Obrátila sa na HK o písomné stanovisko k tejto veci. 

p. Kulla František, hlavný kontrolór – vyjadril sa, že písomné stanovisko im bude doručené 

v priebehu budúceho týždňa. 
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3. Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie a o plnení uznesení 

obecného zastupiteľstva 

Ing. Kormanec Jaroslav, prednosta OcÚ oboznámil k bodu. Správa o činnosti obecnej rady a obce 

Raková a o plnení uznesení OZ tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Zo strany prítomných 

poslancov OZ neboli pripomienky a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

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

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                 9                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

1/ OZ berie na vedomie plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Rakovej 

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                 9                                         

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý. 

                                                                                   

4.Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

K bodu oboznámil Ing. Kormanec Jaroslav, prednosta OcÚ, správa je prílohou zápisnice.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  oboznámil v súvislosti so stavbou telocvične, že im bola v deň 

OZ predložená indikatívna ponuka VÚB Banky na odkúpenie pohľadávky (150.000,-€), ktorá 

vznikne na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme. Firma Pozemstav, stavebno-

obchodná spoločnosť spol. s r.o. Čadca požaduje od Obce Raková, aby splnila záväzky voči 

firme, nakoľko sa nachádzajú v zlej finančnej situácii.  Sú tam veci, ktoré sú sporné, ale 

realizovalo sa veľa prác, ktoré boli v súlade s pôvodnou zmluvou. V zmysle ponuky VÚB je 

štandardný úrok. Je na zváženie odstúpenie od zmluvy a zvyšok realizovať svojpomocne, 

prácami cez OKVS, kde by sa dosiahla obrovská úspora. Niektoré veci riešiť malými 

dodávateľmi. Na základe jednaní  s dodávateľom Pozemstav cca 30 tis. € je sporných  a 150 tis.€ 

bude musieť obec uhradiť.  Vzmysle obchodného zákonnika je možné zmluvu vypovedať aj 

dohodou. Zmluva o dielo bola daná na posúdenie právnemu zástupcovi.  Následne k tomuto bodu 

otvoril diskusiu. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – bolo povedané už pred niekoľkými rokmi, že s dodávateľom 

ukončí obec zmluvu a prekvapilo ho, že Pozemstav začal ďalšiu časť realizovať na stavbe. Už 

v minulosti boli sporné veci. Tejto firme to vyhovuje a rieši im to neprimeraný zisk na tejto 

stavbe, projekt je nadhodnotený.  Je potrebné hľadať právnu stránku , bol na to aj dostatok času 

riešiť tieto veci a boli dôvody, aby sme ako investor ukončili s dodávateľom zmluvu. 

Jednoznačne navrhuje povedať stanovisko a finančné vysporiadanie až následne. Najserióznejšie 

odstúpenie zmluvy vidí dohodou.  
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce  -  na stavbe je prestavaných 150 tis.€, sporných 30 tis.€, je 

odsúhlasený nový rozpočet. Projekt požiarnej ochrany v roku 2006 nemusel byť, v súčasnosti 

toto je potrebné. Práce na stavbe boli  prerušené,  nepokračuje sa. Obec znižuje bežné výdavky 

(5-10%), 100 tis. € sa navrhuje vyčleniť na stavbu telocvične pre budúci rok. Navrhuje si 

vysporiadať záväzky voči firme Pozemstav, vysporiadať záväzok voči ministerstvu, kde bol 

prísľub, že pri poskytnutí FP obec taktiež vyčlení v rozpočte FP.  Prostriedky  vo výške 100 tis.€ 

vyčlenené v rozpočte sa použijú v budúcom  roku na splatenie pohľadávky banke. Ak obec 

nezíska FP nejakým spôsobom, realizácia na stavbe je predpokladaná až v roku 2014. To čo 

v rámci verejnej správy obec ušetrí bude použité v kapitalových výdavkoch na splátku úveru.   

Podotkol, že sa nevie  aké budú podielové dane, mení sa spôsob financovania CVČ.  

       Ďalšie pripomienky v rámci diskusie neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na 

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

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                10                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

 

OZ poveruje starostu obce Raková jednaním s firmou Pozemstav, stavebno-obchodná spoločnosť 

spol. s r.o. Čadca na ukončenie zmluvného vzťahu a vysporiadanie vzájomných záväzkov. 

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                10                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

 

5. Správa o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková v šk.r.2011/2012 ich 

finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok 20112/2013 

       Správu vypracovala RNDr. Brisudová Edita, sšú, ktorá sa ospravedlnila zo zasadania OZ. 

K bodu informoval Ing. Kormanec Jaroslav, prednosta OcÚ. Podkladom na vypracovanie správy 

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. 

   Podrobná správa je prílohou zápisnice.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  -  doplnil, že  ministerstvo zrušilo dohodovacie konania, toto 

funguje len na kreditové príplatky. Situácia speje k tomu, že v rámci šetrenia finančných 

prostriedkov, žiaci sa budú vyučovať v hlavnej budove v ZŠ.  Týmto sa bude potrebné zaoberať 

po zápise detí do 1. ročníka. V rámci preneseného výkonu je menej finančných prostriedkov od 

štátu. Na základe analýzy 207-2012 je výška FP na žiaka nižšia. 
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Čo sa týka štrajku učiteľov, na základe oznámenia riaditeľov škôl – zúčastní sa ZŠ 950 a MŠ 

Fojstvo.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – neprekvapuje ho to čo povedal starosta, svoj názor hovoril už 

v minulosti  a došlo k tomu. Obecné zastupiteľstvo bude  musieť sa týmto zaoberať ako 

zriaďovateľ, kt. v minulosti pomohol zriadiť CZŠ, spoločne riešiť problematiku. Vyjadril sa za 

to, aby sa zahusťovali triedy využila aj CZŠ. Ako zástupcovia obce  mali by sa urobiť kroky, aby 

deti boli rovnocenné, hľadať cesty, aby to bolo najpriaznivejšie. Malo sa toto koordinovať 

a zadeklarovať počet tried. Chýba 20-30 tis.€ riešiť už teraz, redukovať triedy. 

Ing. Kormanec Jaroslav, prednosta OcÚ – od 1.9.2013 bude platný nový školný zákon – nebude 

možnosť zlučovanie tried. OZ môže upraviť počty žiakov zlúčením tried v mesiaci júl, aby sa 

nabehlo na nový systém.  

p. Grečmal Stanislav, posl. OZ – žiakov zo ZŠ v Trstenej presunúť do ZŠ Ústredie čím by sa 

dosiahla úspora. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  - v mesiaci marec, po zápise do 1. ročník,   venovať sa na OZ  

počtom žiakov – zredukovaním tried. 

      Z diskusie vyplynul návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo ukladá riaditeľovi ZŠ Raková 950 pripraviť na rokovanie OZ  do marca  

racionalizáciu opatrení tak, aby na prevádzkovanie základnej školy postačovala dotácia 

Ministerstva školstva SR. Pri riešení  doporučuje spolupracovať s CZŠ Raková v našej obci. 

Termín: do marca 2013 

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                10                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

 

V rámci tohto bodu boli predložené zriaďovacie listiny škôl, ktoré je potrebné upraviť na základe 

zmien.   Do budúcna  navrhuje zvážiť myšlienku pomenovanie v súvislosti s novým námestím 

pre MŠ Fojstvo 1253  pomenovať “Námestie Jána Palárika 1253“.  

OZ hlasovalo o jednotlivých zriaďovacích listinách škôl samostatne : 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1/ Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy, Fojstvo 1253, Raková 

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                10                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 
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2/ Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy, Korcháň 1070, Raková  

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                10                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

 

3/ Dodatok č.4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Raková 950 

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                10                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: OZ berie na vedomie správu o činnosti základných škôl a 

materských škôl v obci Raková v školskom roku 2011/2012 ich finančné zabezpečenie a príprava  

na nový školský rok. 2012/2013. 

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                10                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

 

Po ukončení tohto bodu prestávka 10:55 – 11:05. 

 

6.Návrh na Úpravu VZN  o výške príspevku  zák. zást. dieťaťa na čiast. úhr. nákladov 

v školách a školských  zariadeniach  Obce Raková 

   K Návrhu  úpravy VZN informoval Ing. Jaroslav Kormanec, prednosta OcÚ. Na základe 

návrhu vedúcej školskej jedálne (po rokovaní so SŠÚ) sa predkladá návrh na zmenu finančných 

pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov (podľa 

finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín 

vrátane diétneho systému stravovania, ktoré zverejňuje MŠVVaŠ SR v zmysle zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov platné od 01. 09. 2011).  

    Na základe žiadosti MŠ Korcháň 1070 o návyšenie rodičovského poplatku od 1.1.2013 sa 

navrhuje upraviť v prílohe č. 1 tabuľka č. 1 zo 7 € na 9 € . 
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Návrh Úpravy VZN bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 7.11.2012 v zmysle § 6 ods. 3 

zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení pred zasadaním OZ. 

     Pripomienky  k návrhu Úpravy VZN zo strany prítomných neboli a OZ hlasovalo o návrhu na 

uznesenie: 

 

     OZ schvaľuje Úpravu VZN Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková s doplnením 

o návyšenie rodičovského poplatku v MŠ Korcháň od 1.1.2013,  príloha č. 1 tabuľka č. 1 zo 7 € 

na 9 € . 

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav                                                                10                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý 

 

7. Správa o výbere miestnych daní a poplatkov 

    Správu o výbere dane z nehnuteľnosti a dane za psa predniesla p. Badžgoňová Jarmila, 

prac.OcÚ. K správe o výrube a priebehu platieb poplatku za TKO za rok 2012 predložila 

p.Zbořilová Katarína, prac. OcÚ.  Správa je doložená v prílohe zápisnice.  

 

Diskusia: 

Ing. Mareček Miroslav, posl. OZ – ako je ukončený výber za vodu. 

p. Zbořilová Katarína, prac.OcÚ – boli zaslané všetkým výzvy, ak nebudú reagovať na výzvu 

bude toto odstúpené právnemu zástupcovi na vymoženie pohľadávky.  Na základe žiadosti je 

možnosť uhradiť nedoplatky na základe splátkového kalendára. Teraz môžu pripraviť iba rok 

2008.  

Ing. Šuška Marián, posl. OZ – týmto sa zaoberala finančná komisia, niektoré pohľadávky sú 

malé, ale pokiaľ by sa skumulovali – rok 2008 by sa odpísala  pohľadávka  cca 1900 €, rok 2009 

2300 €, rok 2010 – 2800 €. 

p. Zbořilová Katarína, prac.OcÚ – reagovala, že nejde o pohľadávky ktoré sú na odpis, na 

finančnú komisiu boli predložené celkové pohľadávky. Nedobytné pohľadávky odpísať iba 

u tých, ktorí sú zomrelí, alebo kde nie je možnosť zistiť kde sa neplatič nachádza. Obec má 

povinnosť pohľadávku evidovať v účtovníctve minimálne 5 rokov. Čo sa týka premlčania – ak 

pošle výzvu, urobí v danej veci akýkoľvek úkon, opätovne plynie lehota 5 rokov, nie od 

vyrubenia poplatku. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – obec nebude odpisovať pohľadávky, ktoré nebudú detailne  

preskúmané. Tým, ktorí  majú záujem splatiť pohľadávku v menších čiastkach, toto je umožnené.  

Diskusia ukončená. 
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OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výbere 

miestnych daniach a poplatku 

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

Za:               p. Kultan Peter, , JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, p.Grečmal Stanislav,  

                    Mgr. Bukovan Milan, p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    Ing. Mareček Miroslav, p. Beleščák Jozef                                                                   9                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                         9 

Návrh bol prijatý 

 

8.Návrh VZN Obce Raková o miestnych daní a poplatku 
      Mgr. Anton Heglas, starosta obce v úvode informoval, že  návrh bol prerokovaný na OR, 

avšak po školeniach a prekonzultovaní by navrhoval zmeny hlavne čo sa týka sadzieb za 

pozemky a stavby.   

       K prvej časti až štvrtej časti návrhu VZN o miestnych daniach  informovala p. Badžgoňová 

Jarmila, prac.OcÚ. Tak ako bolo povedané sú zmeny oproti pôvodnému návrhu, zmeny vyplynuli 

zo školenia, ktoré sa konalo v utorok, dňa 20.11.2012 v Martine. Sadzby ktoré boli platné v roku 

2012 by zostali aj  pre rok 2013. Podrobne boli nanesené obecnému zastupiteľstvu navrhované 

zmeny oproti pôvodnému  návrhu VZN. 

       V piatej časti  - poplatok, kt. sa týka za komunálne odpady informovala p. Katarína 

Zbořilová. Zo zákona nemôže byť poskytovaná úľava (tzn. rušia sa úľavy občanom nad 70 rokov, 

ZŤP úľavy) – toto sa mení oproti pôvodnému návrhu. 

Reálny poplatok  za TKO je vyčíslený na 21 €, sadzba poplatku sa na OR navrhuje na 16 €.  

Obec má povinnosť separovať odpad. Ak sa prijme novela zákona pre budúci rok o odpadoch, 

poplatok, ktorý bude zvýšený za uloženie na skládke odpadov, bude pre obec takmer neúnosný. 

Obec sa bude musieť snažiť odpad separovať, aj keď za vyseparovaný odpad dostaneme menej. 

Minulý rok za vyseparovanie tony skla  obec dostala 32 €, teraz je to takmer polovica – 16€.  

Diskusia: 

JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ  - rád zahlasuje za zvýšenie, keď bude rozumná argumentácia na 

zvýšenie týchto poplatkov. Už niekoľko rokov robíme na tom, aby sme povedali občanovi, že 

budeme odvážať kvalitne vyseparovaný odpad s tým, že budeme znižovať tieto poplatky – tým, 

že sa bude separovať. Bol zakúpený nový kukavoz a ďalšie veci spojené s týmto, ale nie je zo 

strany obce, toho kto prevádzkuje, doslovne rozšpecifikované náklady, ktoré budú zaťažovať 

zber komunálneho odpadu.  V prvomrade toto predložiť a hľadať cesty ako zefektívniť, aby sa 

nedoplácalo, nezaťažovali sme občana a ešte aj  obec. Urobiť tieto veci, aby záťaž na občana bola 

minimálna. Hľadať iný spôsob, možno  situovať zberný dvor, aby fungoval  tak, že pôvodca 

odpadu bude zvážať odpad na zberný dvor, len určitú časť zvážať spred domu. Postupne to takto 

nastaviť. 

p. Broš František, poslanec OZ – čo sa týka uskladnenia odpadu na skládkach, separovaného 

odpadu v r. 2000, v súčasnosti sú ceny na skládkach iné, náklady na odpad sú vyššie. 

Ing. Mareček Miroslav, posl. OZ  -   boli zavedené vrecia, kódy, malo byť zvýhodnenie pre 

občanov, čo je podľa jeho názoru veľmi nereálne. Zaujímavé by bolo, keby zberný dvor fungoval 

ako zberné suroviny,  možno viac by sa oplatilo dať par centov za komodity, ktoré si občan 

dovezie na zberný dvor, ako teraz pri zvoze OKVS.  Muselo by sa toto spropagovať a musel by 

zberný dvor fungovať počas víkendu aspoň v sobotu, nájsť ďalšie propagačné veci. 
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JUDr. Šamaj Jozef, posl. OZ  - náklady na odvoz separovaného zberu sú ďaleko vyššie, ktoré 

možno presahujú aj náklady za uskladnenie TKO. 

Bc. Urbaník Miroslav, riaditeľ OKVS -  je treba prísť na zberný dvor, veľa veci, ktoré odznelo sa 

robia. Minimálne 10 ľudí  denne dovezie na zberný dvor odpad, komodity sa lisujú. V minulosti 

sa snažili v nadväznosti na firmu, ktorá odoberá odpad, ale táto nemala záujem o vysunuté 

pracovisko.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  -  vstúpil do diskusie s tým, že si treba uvedomiť, že výdavky  

za TKO, na jeho likvidáciu stúpajú a budú sa navyšovať, je to celoslovenský problém. Z tohto 

dôvodu bol poplatok za TKO symbolický navýšený o 1 €.  Je na zváženie, či pre obec nie je 

lacnejšie znížiť frekvenciu zvozu odpadu. 

Bc. Urbaník Miroslav, riaditeľ OKVS -  vidí problém, ako odsledovať, aby odpad nezostal na 

čiernych skládkach.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce  -  obec dostáva ako tak finančné prostriedky na recykláciu 

skla, plastov a papiera. Keď tu čiastku dáme pre občanov s tým, že nám odpad privezú na zberný 

dvor, pre nás to znamená znížené prevádzkové náklady na odvoz, zostane len triedenie. 

Samozrejme, že sa musí aj zachovať zvoz. Čo sa týka systému vriec, kódov pre domácnosti, 

týmto sa sledovalo odkontrolovanie separovaného odpadu, zrýchlil sa zvoz odpadu a docielila sa 

lepšia čistota separovaných komodít. Zákon nedovoľuje zvýhodnenie, separovať musia všetci. 

Obec na základe písomnej žiadosť poplatok odpustí za obdobie tým, ktorí vydokladujú, že  sú 

viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo obce, t.j. nezdržiaval sa na území obce. Obec musí 

na začiatku roka vyrubiť plnú sumu  poplatok za TKO, následne pri zdokladovaní potvrdenia na 

odpustenie poplatku za obdobie (prepočíta sa počet dní), musí obec ďalším rozhodnutím poplatok 

znížiť a vrátiť. V roku 2013 si budú musieť všetci zaplatiť plnú sadzbu poplatku  a v roku 2014, 

po zdokladovaní potvrdenia – vierohodných dokladov, bude musieť obec vydať rozhodnutie 

o znížení poplatku a následne poplatok vrátiť.  

       Diskusia bola ukončená, starosta  zhrnul zmeny v návrhu VZN, k návrhu sadzby poplatku 16 

€ ročne – iné návrhy neboli.  

 

Kalendár zvozu – nie je prílohou VZN, navrhuje sa  4 týždňový cyklus separovaného odpadu, 

čím sa znížia náklady na zvoz. Všeobecný záujem väčšiny poslancov za: 10, zdržal sa: 1 (Ing. 

Šuška) vyjadrili súhlas s návrhom na zvoz.  

 

OZ hlasovalo o celom návrhu VZN Obce Raková o miestnych daniach a poplatku. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian, 

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

                    Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František                                  11                                       

Proti:   -                                                                           0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý 

     

      Na doplnenie starosta obce oboznámil, že sa čaká na výzvu, kde by bolo možné získať 

finančné prostriedky na nadstavbu (zametaciu nadstavbu, čistenie chodníkov, priepustov a pod.). 
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9.Návrh VZN Obce Raková, ktorým  určuje postup, podmienky a výška úhrady pri 

poskytovaní soc. služieb Obcou Raková   

   Mgr. Anton Heglas, starosta obce ozrejmil k tomuto, že obec  má  veľký počet žiadostí 

o opatrovateľskú službu.  Nový zákon hovorí, že každý kto požiada o opatrovateľskú službu, 

doloží lekársky posudok, obec mu poskytne opatr. službu. Problém je v tom, čím viac je 

zaopatrovaných obec má, tým menej hodín vieme poskytnúť. FP v rozpočte určené na toto sú 

vyčerpané. Predkladá sa aj návrh poplatku za dovoz obedov. Následne udelil slovo prac. OcÚ, 

aby informovala k návrhu VZN. 

      Návrh VZN okrem iného hovorí o navyšení poplatku za opatrovateľskú službu  - návrh OR 

0,80/hod., návrh komisie sociálno-zdravotnej 0,60/hod. OZ bolo  podrobne oboznámené 

s návrhom.  

Návrhy: 

- p. Broš František, posl. OZ – návrhuje 0,80/hod. 

- 1. návrh komisie socialno-zdravotnej – 0,60/hod. 

 

    OZ najskôr hlasovalo o protinávrhu poslanca p. Broša za 0,80/hod. za opatrovateľskú službu –

tak ako návrh VZN bol predložený a vyvesený. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František       8                                       

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

Zdržal sa:    Ing. Šuška Marian                                                                                                         1 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh VZN bol prijatý. 

 

10.Návrh VZN o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy 

Obce Raková 
    O návrhu tohto VZN informoval starosta obce, Mgr. Anton Heglas. Toto Všeobecne záväzné 

nariadení upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení 

výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností fyzických a právnických osôb a 

postup pri vybavovaní petícií v orgánoch verejnej správy a nimi zriadených organizáciách. 

 

   Pripomienky zo strany prítomných neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

OZ schvaľuje  Všeobecne záväzné nariadenie o postupe pri vybavovaní snažností a petícií 

v podmienkach samosprávy Obce Raková. 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav                                                                                                 9                                       

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

Zdržal sa:                -                                                                                                                         0 

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 
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11.Návrh VZN o používaní miestnych komunikácii a chodníkov na území Obce Raková  
    K návrhu informoval prednosta OcÚ, Ing. Kormanec Jaroslav. Toto Všeobecne záväzné 
nariadenie upravuje výstavbu, užívanie a ochranu miestnych komunikácií, účelových komunikácií a 
verejných priestranstiev, práva a povinnosti vlastníkov a správcov MK a ich užívateľov, ako aj 
pôsobnosť orgánov štátnej správy   a orgánov štátneho odborného dozoru vo veciach MK.  
Na základe diskusie sa z návrhu vypúšťa: 

- Čl.11 – bod 1doplňa sa : podrobné postupy upravuje vyhláška č. 35/1984 Zb., kt. sa 
vykonáva zákon o poz. komunik. 

- Čl 11 – bod 2 nahrádza sa: O povolenie na zvláštne užívanie MK je žiadateľ povinný 
požiadať obec osobitnou žiadosťou. 

- Čl. 11 – bod 3 – vypúšťa sa a nahrádza sa – povolenie a zvláštne užívanie MK podlieha 
správnym poplatkom. 

- Čl. 19 – bod 1 písm. i) vypúšťa sa 
      -     Čl. 20 – bod 2 sa upravuje nasledovne: Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú  

a)  Starosta obce  

b)  Poverení zamestnanci Obce Raková  

c)  Hlavný kontrolór 

 
OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie VZN s navrhovanými úpravami: 

OZ schvaľuje Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  o používaní 

miestnych komunikácii a chodníkov na území Obce Raková 
 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian                                                                10                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:     JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                       1                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

V rámci tohto bol predložený Plán zimnej údržby miestnych komunikácii obce Raková v zmysle 

uznesenia OZ č.12.25/2012 zo dňa 27.9.2012 – predložil Mgr. Urbaník Miroslav, riaditeľ OKVS. 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán zimnej údržby miestnych komunikácii obce Raková 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 
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12.Správa o plnení rozpočtov obce Raková a jej organizácii k 30.9.2012, Rozpočtové  

opatrenie č.3/2012 
     K bodu bola prizvaná Mgr. Jakubíková Martina, účt. OcÚ. Materiál k tomuto bodu tvorí 

samostatnú prílohu tejto zápisnice.  

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že po OZ v mesiaci september  prijal rozpočtové 

opatrenie č. 2, o ktorom informoval. Na tomto zasadaní bolo predložené rozpočtové opatrenie 

č.3/2012.  Následne bola podaná informácia v rámci jednotlivých škôl, OKVS a CVČ.  

 

Do diskusie sa nik nehlásil, starosta dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 

1/ OZ berie na vedomie správu o plnení rozpočtov obce a jej organizácii k 30.9.2012. 

 

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                10                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

 

2/  OZ schvaľuje  Rozpočtové opatrenie Obce Raková č. 3/2012 

 

    

OBEC RAKOVÁ       

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu o Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy 2 354 694,00 -45 898,00 2 308 796,00 

Bežné príjmy RO 34 186,00 5 350,00 39 536,00 

Bežné príjmy spolu 2 388 880,00 -40 548,00 2 348 332,00 

Kapitálové príjmy s 339 180,00 78 100,00 417 280,00 

Finančné operácie 184 370,00 -4 050,00 180 320,00 

SPOLU 2 912 430,00 33 502,00 2 945 932,00 

        

Bežné výdavky 1 117 183,00 -33 816,00 1 083 367,00 

Bežné výdavky RO 1 132 166,00 -9 650,00 1 122 516,00 

Bežné výdavky spolu 2 249 349,00 -43 466,00 2 205 883,00 

Kapitálové výdavky 569 340,00 26 540,00 595 880,00 

Finančné operácie 89 691,00 54 100,00 143 791,00 

SPOLU 2 908 380,00 37 174,00 2 945 554,00 

    

Organizácia pre kultúru 

a verejné služby       

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 324 380,00 0,00 324 380,00 

        

Bežné výdavky spolu 324 380,00 0,00 324 380,00 

    

Centrum voľného času       
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  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

        

Bežné výdavky spolu 271 875,00 -15 000,00 256 875,00 

    

    

Materská škola Fojstvo       

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 9 950,00 0,00 9 950,00 

        

Bežné výdavky MŠ 170 839,00 0,00 170 839,00 

Bežné výdavky ŠJ 32 397,00 0,00 32 397,00 

SPOLU  203 236,00 0,00 203 236,00 

        

    

Materská škola Korchaň     

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 3 611,00 1 100,00 4 711,00 

        

Bežné výdavky MŠ 51 389,00 500,00 51 889,00 

Bežné výdavky ŠJ 21 445,00 600,00 22 045,00 

SPOLU  72 834,00 1 100,00 73 934,00 

Základná škola 950      

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 20 625,00 4 250,00 24 875,00 

        

Bežné výdavky ZŠ 478 416,00 -1 750,00 476 666,00 

Bežné výdavky ŠKD 47 970,00 0,00 47 970,00 

Bežné výdavky ŠJ 57 835,00 6 000,00 63 835,00 

SPOLU  584 221,00 4 250,00 588 471,00 

 

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

Za:               p. Kultan Peter, , Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                10                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 
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13.Dotácie obce Raková na rok 2013 

 

    Na základe prijatého VZN o dotáciách, žiadosti sa predkladali do 15. novembra, následne sa  

nimi zaoberala komisia finančná. Materiál k tomuto bodu je prílohou zápisnice a bol predložený 

poslancom OZ.  

     Mgr. Urbaníková Viera, preds. finančnej komisie  oboznámila, že komisia prehodnotila 

jednotlivé žiadosti dňa 19.11.2012, finančné prostriedky sú obmedzené. Pre rok 2013 je 

vyčlenená čiastka na dotácie organizáciám celkom 15 tis. €, navrhujú prerozdeliť 13 tis.€ 

a ponechať rezervu pre starostu na dotácie v priebehu  budúceho roku  vo výške 2000 €.     

 

Diskusia:  

p. Stanislav Grečmal, poslanec OZ – čo sa týka FK Polom Raková, navrhovaná dotácia je nízka, 

nepostačuje, vyjadril nespokojnosť. Majú neuhradené faktúry, financovala sa výstavba tribúny, 

ktorej hodnota je minimálne 50 tis. eur a ďalšie veci. Celková hodnota, ktorú vytvorili môže byť 

až cca 70 tis. eur. Dostali sa do zlej finančnej situácie, udržiavajú dve hracie plochy. To čo 

vybudovali má vysokú hodnotu, zastrešená tribúna.  Do činnosti sa aktívne zapája mládež, 

celková hodnota je malá a obrátil sa na prítomných poslancov OZ, aby zvážili pridelenie dotácie.  

Rátal so znížením 10 % oproti vlaňajšiu.  Reprezentujú obce oproti iným organizáciám.  Krúžok 

futbalistov sa aktívne deťom venuje. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – v súčasnosti je situácia taká, že sa znižujú finančné 

prostriedky aj v rámci rozpočtu.  Treba zvažovať, či je potrebné dávať dotácie, kt. si o ne 

požiadali.  Navrhol, aj vzhľadom k tomu, že FK Polom Raková zabezpečuje športové vyžitie pre 

deti,  podporiť FK Polom a nedávať drobným organizáciám. Taktiež je vo viacerých spolkoch, 

platia si – činnosť je zabezpečená a tieto spolky fungujú.  

p. Broš František, posl. OZ – za organizáciu, v ktorej pôsobí, si vedia veľa veci zabezpečiť. Sú 

organizácie – spolky, ktoré obec reprezentujú a robia jej dobre meno aj v rámci Slovenska. Riešia 

financie aj cez iných, niektoré veci nie je možné utiahnuť. Je potrebné prihliadať na organizácie, 

ktoré sú prospešné pre obec. Čo sa týka Areálu zdravia U Matysa, vybudovaný altán, kde sa  

pripravuje  vybudovanie centrálneho ohniska, ktoré bude slúžiť pre spoločnosť a využitie aj 

v rámci detí a mládeže. Je pyšný na to, že sa v obci tieto organizácie udržali. Navrhuje  ponechať 

pre TK Raková 400 ako je návrh komisie, ale pre TK – správca areálu navýšiť o 200, t.j celkom 

800 eur, nakoľko je tam spoluúčasť a SZCH navyšiť tiež o 200 €. 

Mgr. Heglas Anton, starosta obce – ako poslanci vedia ovplyvniť rozpočet, pokiaľ sa zdá 

neúmerná čiastka vyčlenená v rozpočte na dotácie, požiadal o návrhy.  

p. Dolná Anna, posl. OZ – navrhla 2000 € vyčlenené na rezervu – navyšiť dotáciu pre FK Polom 

Raková a ostatné návrhy ponechať. 

Mgr. Heglas Anton, starosta obce –  zhrnul návrhy: 

- návrh komisie finančnej  

- návrh p. Dolnej, posl. OZ – 2000 € rezervu pre TJ Polom Raková, ostatné ponechať ako 

navrhuje komisia finančná 

- návrh JUDr. Šamaja, posl. OZ – 15 000 € pre TJ Polom Raková, ostatným neposkytovať 

dotácie. 
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OZ hlasovalo o návrhu p. Dolnej, posl. OZ - 2000 € rezervu pre TJ Polom Raková, ostatné 

ponechať ako navrhuje komisia finančná. 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna, p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, 

                    p.Grečmal Stanislav, Ing. Šuška Marian                                                                      6 

Proti:         Mgr. Bzdilíková Mária, Mgr.Urbaníková Viera, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef                                                                 5                                     

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

OZ schválilo dotácie z rozpočtu obce  na rok 2013 nasledovne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Hlavné úlohy obce Raková na rok 2013 

    Mgr. Heglas Anton, starosta obce informoval, že v r. 2013 bude sa bude samospráva 

obce venovať hlavne konsolidácií bežných výdavkov. Je potrebné znížiť bežné výdavky obce 

Raková o 10%, pričom výdavky na mzdy zamestnancov vo verejnej správe budú ponížené 

o minimálne 5%. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na splatenie časti istiny úverov, 

ktoré prijala obec v minulom období a financovanie dostavby telocvične. Okrem tejto aktivity 

bude obec zabezpečovať každoročné spoločenské  kultúrne podujatia a výkon funkcií v zmysle 

platnej právnej legislatívy. 
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P.č.                   Organizácia Výška dotácie na 
rok 2013  

v € 

    

    

1 Futbalový klub Polom Raková 11 100 

2  Turistický klub Polom Raková 400 

 Turistický klub Polom Raková-správca areálu 600 

3 Slovenský zväz záhradkárov 200 

4 Slovenský zväz chovateľov 200 

5 Dobrovoľný hasičský zbor 1 000 

6 Hokejbalový klub Raková  200 

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

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

8 Zväz telesne postihnutých Raková 150 

9 Jednota dôchodcov na Slovensku Raková 150 

10  Ženská FS Rakovanka 100 

  SPOLU 15 000 



Ďalej doplnil informáciu, že 5. 12. sa uskutoční výjazdové rokovanie vlády, otázka je čo sa týka 

telocvične aké dotácie obec získa či už z havarijného fondu, ak nie splatenie formou postúpenia 

banke. Tie veci, ktoré zahŕňali hlavné úlohy v minulosti – ako regulácia toku Rakovky, 

nepredpokladá sa, že Povodie Váhu bude toto realizovať, finančné prostriedky boli viazané na ich 

rozpočet. 

 

Do diskusie pripomienky neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Hlavné úlohy obce Raková na rok 2013 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

15.Rozpočty obce Raková a jej organizácii na roky 2013-2015 
     Mgr. Anton Heglas, starosta obce, tak ako už povedal smerovanie našej obce  je ku 

konsolidácii výdavkov.  Uvedené šetrenie bude mať vplyv na personálne obsadenie pracovníkov 

obec. úradu a OKVS. Nevie sa aká bude výška podielových daní na rok 2013.  Tento materiál bol 

vypracovaný tak, ako sa predpokladajú jednotlivé položky napĺňať, samozrejme v priebehu roka 

sa rozpočet bude upravovať.   

 

      Poslanci OZ boli podrobne oboznámení s rozpočtom obce a jej organizácii na roky 2013-

2015, hlavný kontrolór p. Kulla František predložil stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2013. 

Návrh rozpočtu je prebytkový, schodok v kapitálovom rozpočte a finančných operáciách je 

možné uhradiť z bežného rozpočtu. Výdavková časť rozpočtu je oproti roku 2012 znížená o 653 

538 €. Na základe jeho stanoviska a skutočností v ňom uvedených predložený návrh rozpočtu 

obce odporúča poslancom schváliť. 

 

OZ hlasovalo o návrhu  na uznesenie: 

1/ OZ schvaľuje Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej 

organizácie na rok 2013 nasledovne: 

 

OBEC RAKOVÁ   2 013 

      € 

PRÍJMY       

Bežné príjmy obce    2 213 535 

Bežné príjmy RO   43 810 

Bežné príjmy spolu   2 257 345 

Kapitálové príjmy   0 

Finančné operácie   0 

Spolu     2 257 345 

        

VÝDAVKY     

Bežné výdavky obce    908 022 

Bežné výdavky RO   1 090 713 
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Bežné výdavky spolu   1 998 735 

Kapitálové výdavky   123 480 

Finančné operácie   132 627 

Spolu     2 254 842 

HOSPODÁRENIE 

OBCE   2 503 

    

Rozpočtové organizácie 

ZŠ RAKOVÁ   2 013 

      € 

Bežné príjmy   25 960 

Bežné výdavky    587 713 

    

MŠ Fojstvo   2 013 

      € 

Bežné príjmy   13 000 

Bežné výdavky   252 895 

    

MŠ Korcháň   2 013 

      € 

Bežné príjmy   4 850 

Bežné výdavky   82 724 

    

CVČ Raková   2 013 

      € 

Bežné príjmy   0 

Bežné výdavky   167 381 

    

Príspevková organizácia 

OKVS Raková   2 013 

      € 

Bežné príjmy   310 010 

Bežné výdavky   310 010 

 

2/ OZ schvaľuje Programový rozpočet Obce Raková na rok 2013 

3/ OZ berie na vedomie Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej 

organizácie na roky 2014-2015 nasledovne: 

OBEC RAKOVÁ   2 014   2 015 

      €   € 

PRÍJMY           

Bežné príjmy obce    2 213 535   2 213 535 

Bežné príjmy RO   42 010   42 010 

Bežné príjmy spolu   2 255 545   2 255 545 

Kapitálové príjmy   0   0 

Finančné operácie   0   0 

Spolu     2 255 545   2 255 545 
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VÝDAVKY         

Bežné výdavky obce    908 022   908 022 

Bežné výdavky RO   1 090 713   1 090 713 

Bežné výdavky spolu   1 998 735   1 998 735 

Kapitálové výdavky             100 800                100 000 

Finančné operácie   131 963   99 586 

Spolu     2 231 498   2 198 321 

HOSPODÁRENIE 

OBCE    24 047   57 224 

      

      

Rozpočtové organizácie   

ZŠ RAKOVÁ   2 014   2 015 

      €   € 

Bežné príjmy   24 160   24 160 

Bežné výdavky    587 713   587 713 

      

      

MŠ Fojstvo   2 014   2 015 

      €   € 

Bežné príjmy   13 000   13 000 

Bežné výdavky   252 895   252 895 

      

      

MŠ Korcháň   2 014   2 015 

      €   € 

Bežné príjmy   4 850   4 850 

Bežné výdavky   82 724   82 724 

      

      

CVČ Raková   2 014   2 015 

      €   € 

Bežné príjmy   0   0 

Bežné výdavky   167 381   167 381 

      

Príspevková organizácia   

OKVS Raková   2 014   2 015 

      €   € 

Bežné príjmy   310 010   310 010 

Bežné výdavky   310 010   310 010 

 

4/ Programový rozpočet Obce Raková na roky 2014 – 2015 
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Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

5/ Obecné zastupiteľstvo v Rakovej berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu Obce Raková na rok 2013 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav, Mgr. Bukovan Milan) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                10                                      

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 

 

      

16.Program rokovaní OZ, OR, komisii OZ  a plán činnosti hlavného kontrolóra  na rok 

2013  
     Materiál k tomuto bodu tvorí samostatnú prílohu zápisnice. Program rokovaní OZ a OR bol 

vypracovaný termínovo tak ak doposiaľ – obecná rada v stredu a vo štvrtky zasadania obecného 

zastupiteľstva. Termíny jednotlivých zasadnutí sú orientačné a podľa potreby sa môžu meniť.  

Následne  hlavný kontrolór predložil plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.  

Za komisie pri OZ predložili plán činnosti na rok 2013 predsedovia komisii.  

Návrhy na doplnenie zo strany prítomných neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1/ Plán rokovania Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva v Rakovej na rok 2013 

2/ Plán činnosti komisii pri OZ na rok 2013 

3/ Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 
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17.Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
     p. Kulla František, hlavný kontrolór predložil správu o kontrolnej činnosti k 1.11.2012. 

Materiál je prílohou zápisnice. Pripomienky zo strany prítomných neboli. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra k 1.11.2012 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

18. Rôzne 

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

 

1► Na minulom OZ bol schválený sadzobník poplatkov za obed pre cudzích stravníkov,  kt. 

nemohol byť realizovaný, tento poplatok je potrebné dať na právu mieru a zmeniť tak, ako sa 

predkladá v návrhu. Zároveň sa predkladá návrh poplatku pre dôchodcov pri donáške stravy 

vozidlom, ktoré zabezpečuje rozvoz stravy. 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Zmenu a doplnenie sadzobníka poplatkov v  položkách: 

1/ cena obeda v stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková pre 

stravníkov 15 a viac ročných s účinnosťou od 1.12.2012 nasledovne: 

- pre ŠJ MŠ Fojstvo                     1,32  €      +  náklady na nákup potravín 

- pre ŠJ MŠ Korcháň                   1,36  €      +  náklady na nákup potravín 

- pre ŠJ ZŠ Raková č.950            0,90  €      +  náklady na nákup potravín 

2/ cena obeda v stravovacom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková pre stravníkov 

– dôchodcov pri donáške stravy vozidlom určeným na rozvoz stravy: 

- ŠJ ZŠ Raková č. 950       0,90 €    +  náklady na nákup potravín  + 0,20 € poplatok 

za rozvoz stravy 

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

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                10                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        10 

Návrh bol prijatý. 
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2► Žiadosť  Oľga Počová FOTO-Fantasy, Raková 270 o odpustenie časti nájmu, prípadne 

zníženie nájmu na obdobie počas materskej dovolenky. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 31.10.2012 

     OR  nedoporučuje odpustenie časti nájmu, prípadne zníženie nájmu p. Oľge Počovej FOTO – 

Fantasy, Raková 270 počas materskej dovolenky s tým, že doporučuje umožniť prenájom 

priestorov počas MD prípadnému záujemcovi. 

 

      OZ zamieta žiadosť Oľgy Počovej FOTO-Fantasy, Raková 270 o odpustenie časti nájmu, 

prípadne zníženie nájmu na obdobie počas materskej dovolenky. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

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

v objekte obce - prevádzka OKVS  Raková. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 31.10.2012 

        OR  doporučuje  prenájom priestorov o výmere 20,47 m
2 

v objekte obce - prevádzka OKVS 

Raková pre Cleanex-Cleanex Raková 248 na  dobu určitú – prechodné obdobie 1 rok za 16,50 

€/m
2
. 

OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje zámer p r e n a j a ť podľa §9a ods. 9, písm. c) 

Zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších zmien majetok obce:  

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

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

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

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

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

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

pribúdajúci počet zamestnancov požiadal o rozšírenie priestorov.  

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

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

nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ.  

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 
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4► Zámena pozemkov medzi obcou Raková a Mariakom Milanom, bytom Školská 1697/11 

Čadca a manž. Stanislavou Mariakovou Vojtkovou, bytom Mierová 2120/17 Čadca. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje  

zámenu pozemkov podľa osobitného zreteľa v časti Raková – U Surovky medzi obcou Raková a 

Mariakom Milanom, bytom Školská 1697/11 Čadca a manž. Stanislavou Mariakovou Vojtkovou, 

bytom Mierová 2120/17 Čadca. 

- Obec Raková pozemok C-KN č. 2075/6 o výmere 56 m2 ostatná plocha zapísaný na LV č. 

1835 zamieňa za pozemok C-KN č. 2106/3 o výmere 56 m2 orná pôda zapísaný na LV č. 

6944. 

- Pozemky sú zamerané GP č. 18/2012. 

- Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti podá kupujúci  

Odôvodnenie: Cez pozemok C-KN č. 2106/3, ktorý je vo vlastníctve Milana Mariaka a manž. 

Stanislavy je vytvorená časť prístupovej komunikácie, ktorá je súčasťou prístupovej komunikácie 

na parcele C-KN č. 2105. Cesta je takto užívaná dlhodobo. Pozemok C-KN č. 2075/6 svojou 

polohou a umiestnením je pre Obec Raková nevyužiteľný. 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.  

Zámer zámeny pozemkov bol schválený Uznesením OZ č. 12.22./2012 zo dňa 27.09.2012 a 

následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Raková 7.11.2012 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

5►  Srníček Milan ml., Raková 1270  - ponuka na výmenu pozemku  pre obec v zmysle GP 

68/2012, parcela KN-C 12450/11 o výmere 780 m
2
 za pozemok pri jej RD KN-C 9631/138 

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

2
 . 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa  7.11.2012 

      Komisia nedoporučuje zámenu pozemku v navrhovanej lokalite, nakoľko hodnota a využitie 

navrhovaného pozemku nezodpovedá pozemku v zastavanej časti. 

 

OZ prerokovalo návrh žiadateľky, ktorá ponúka pozemok na výmenu mimo zastavanej oblasti. 

Pozemok pri jej RD  dlhodobo užíva,  a má záujem o jeho vysporiadanie.  

Návrh poslanca p. Broša Františka – zámena pozemku a odpredaj za doplatok 2 €/m
2
, nakoľko 

pozemok vo vl. obce sa nachádza v zastavanej časti. 
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OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie. 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje Zámer  zámeny pozemkov  podľa osobitného zreteľa 

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

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

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

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

s doplatkom ceny za pozemok zo strany žiadateľa 2 €/ m
2 
z výmer parciel KN-C 9631/138 

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

2
 . 

záujemcovi :Milan Srníček ml., bytom Raková 1270 

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

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

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

pozemkov žiadateľa a obec pozemky nevyužíva. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 
 

6► Moskáľová Mária, Raková 130 – žiadosť o odkúpenie pozemku C-KN 1409/33 o výmere 74 

m
2
 v miestnej časti U Matúška.  

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia zo dňa  7.11.2012 

    Komisia doporučuje odpredaj predmetného pozemku. 

     OZ žiadosť odkladá pre nedostatok informácii a bude sa ňou zaoberať na najbližšom OZ. 

      

7► Nájomná zmluva medzi Obcou Raková a Slovenská pošta š.p.  Banská Bystrica 

  Návrh NZ predloženej  Slovenskou  poštou BB bol daný na vyjadrenie právnemu 

zástupcovi, OZ sa týmto nezaoberalo. 

 

8► Pridelenie Nájomného bytu 1586/1 v miestnej časti Pod Poľanou. 

       Na základe doporučenia komisie sociálno-zdravotnej, ktorá sa zaoberala žiadosťami 

o pridelenie nájomného bytu v obci a splnenia podmienok na prenájom bytu, komisia doporučuje 

prideliť byt pani Elene Novotnej, bytom Okružná, Čadca. 

         OZ schvaľuje pridelenie Nájomného bytu 1586/1 v miestnej časti  Pod Poľanou. 

pani Elene Novotnej, bytom Okružná, Čadca. 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 
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9► Prerokovanie indikatívnej ponuky VUB na odkúpenie pohľadávky – návrh doložený 

v prílohe zápisnice (informácia aj v rámci bodu č.4)  

- hodnota pohľadávky: 150 000 € 

- dodávateľ – postupca: Pozemstav stavebno – obch. spol. s r.o. Čadca 

Stanovisko hlavného kontrolóra na postúpenie pohľadávky v limite 150 000 € je prílohou 

zápisnice. 

OZ schválilo Indikatívnu ponuku na odkup pohľadávky v zmysle listu Všeobecnej úverovej 

banky, a.s. v Bratislave, zo dňa 21.11.2012. 

 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav) 

Za:               p. Kultan Peter,  Mgr. Bzdilíková Mária,  p. Dolná  Anna, Mgr.Urbaníková Viera,  

                    p. Beleščák Jozef, Mgr. Bukovan Milan, p.Grečmal Stanislav, p. Broš František 

                    Ing. Mareček Miroslav, Ing. Šuška Marian, JUDr. Šamaj Jozef                                11                                       

Proti:                        -                                                                                                                      0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                      0                                                                                     

Prítomných :                                                                                        11 

Návrh bol prijatý. 

 

Po prerokovaní materiálov do bodu rôzne, pripomienky zo strany prítomných neboli. 

   

         p. Dolná Anna,   preds. NK spracovala prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

 

                       O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.  

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenia 

 

13.1. – 13.36./2012 
                

          Uznesenia sú súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

19. Z á v e r       
          Mgr. Anton Heglas, starosta obce  poďakoval prítomným za účasť, pozornosť  a  zasadanie 

OZ ukončil o 18:30 hod.   

*** 

Zapísala: Mária Chovancová, prac.OcÚ 

 

 

Ing. Kormanec Jaroslav                          Mgr. Anton Heglas 

Prednosta OcÚ   :                                                                  starosta obce: 

 

 

p. Beleščák Jozef                                                                     p. Kultán Peter 

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

                           U Z N E S E N I A 
 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 22.11.2012, uznesenia č. 13.1. – 13.36./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 
 

13.1 Správu  o činnosti obecnej rady a Obce Raková  

13.2 Plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v Rakovej 

13.3 Správu o postupe prác na stavbách v obci Raková  

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

2011/2012 ich finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok. 2012/2013. 

13.5 Správu o výbere miestnych daniach a poplatku 

13.6 Správu o plnení rozpočtov obce a jej organizácii k 30.9.2012 

13.7 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Raková na rok 2013 

13.8 Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej organizácie 

na roky 2014-2015 nasledovne: 

OBEC RAKOVÁ   2 014   2 015 

      €   € 

PRÍJMY           

Bežné príjmy obce    2 213 535   2 213 535 

Bežné príjmy RO   42 010   42 010 

Bežné príjmy spolu   2 255 545   2 255 545 

Kapitálové príjmy   0   0 

Finančné operácie   0   0 

Spolu     2 255 545   2 255 545 

            

VÝDAVKY         

Bežné výdavky obce    908 022   908 022 

Bežné výdavky RO   1 090 713   1 090 713 

Bežné výdavky spolu   1 998 735   1 998 735 

Kapitálové výdavky             100 800                100 000 

Finančné operácie   131 963   99 586 

Spolu     2 231 498   2 198 321 

HOSPODÁRENIE 

OBCE    24 047   57 224 

Rozpočtové organizácie   

ZŠ RAKOVÁ   2 014   2 015 

      €   € 
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Bežné príjmy   24 160   24 160 

Bežné výdavky    587 713   587 713 

MŠ Fojstvo   2 014   2 015 

      €   € 

Bežné príjmy   13 000   13 000 

Bežné výdavky   252 895   252 895 

      

      

MŠ Korcháň   2 014   2 015 

      €   € 

Bežné príjmy   4 850   4 850 

Bežné výdavky   82 724   82 724 

      

      

CVČ Raková   2 014   2 015 

      €   € 

Bežné príjmy   0   0 

Bežné výdavky   167 381   167 381 

      

Príspevková organizácia   

OKVS Raková   2 014   2 015 

      €   € 

Bežné príjmy   310 010   310 010 

Bežné výdavky   310 010   310 010 

 

13.9 Programový rozpočet Obce Raková na roky 2014 – 2015 

13.10 Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra k 1.11.2012 

 

B/     S C H V A Ľ U J E 

 

13.11Plán zimnej údržby miestnych komunikácii obce Raková 

13.12Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy, Fojstvo 1253, Raková 

13.13Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy, Korcháň 1070, Raková  

13.14  Dodatok č.4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Raková 950 

13.15  Úpravu VZN Obce Raková o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková 

s doplnením o navyšenie rodičovského poplatku v MŠ Korcháň, príloha č.1, tabuľka č.1. 

13.16   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková o miestnych daniach a poplatku  

13.17 Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Raková ktorým sa určuje postup, podmienky 

a výška úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb  Obcou Raková 

13.18 Všeobecne záväzné nariadenie o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií 

v podmienkach samosprávy Obce Raková. 

13.19 Všeobecne záväzné nariadenie  o používaní miestnych komunikácii a chodníkov na 

území Obce Raková 
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13.20 Rozpočtové opatrenie Obce Raková č. 3/2012 

 

    

OBEC RAKOVÁ       

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu o Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy 2 354 694,00 -45 898,00 2 308 796,00 

Bežné príjmy RO 34 186,00 5 350,00 39 536,00 

Bežné príjmy spolu 2 388 880,00 -40 548,00 2 348 332,00 

Kapitálové príjmy s 339 180,00 78 100,00 417 280,00 

Finančné operácie 184 370,00 -4 050,00 180 320,00 

SPOLU 2 912 430,00 33 502,00 2 945 932,00 

 

 

        

Bežné výdavky 1 117 183,00 -33 816,00 1 083 367,00 

Bežné výdavky RO 1 132 166,00 -9 650,00 1 122 516,00 

Bežné výdavky spolu 2 249 349,00 -43 466,00 2 205 883,00 

Kapitálové výdavky 569 340,00 26 540,00 595 880,00 

Finančné operácie 89 691,00 54 100,00 143 791,00 

SPOLU 2 908 380,00 37 174,00 2 945 554,00 

 
 
    

Organizácia pre kultúru 

a verejné služby       

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 324 380,00 0,00 324 380,00 

        

Bežné výdavky spolu 324 380,00 0,00 324 380,00 

 
 
    

Centrum voľného času       

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

        

Bežné výdavky spolu 271 875,00 -15 000,00 256 875,00 
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Materská škola Fojstvo       

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 9 950,00 0,00 9 950,00 

        

Bežné výdavky MŠ 170 839,00 0,00 170 839,00 

Bežné výdavky ŠJ 32 397,00 0,00 32 397,00 

SPOLU  203 236,00 0,00 203 236,00 

        

 

 

 

 

    

Materská škola Korchaň     

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 3 611,00 1 100,00 4 711,00 

        

Bežné výdavky MŠ 51 389,00 500,00 51 889,00 

Bežné výdavky ŠJ 21 445,00 600,00 22 045,00 

SPOLU  72 834,00 1 100,00 73 934,00 

        

 

 

 

 

Základná škola 950      

  Upravený rozpočet Návrh na úpravu Rozpočet po úprave 

Bežné príjmy spolu 20 625,00 4 250,00 24 875,00 

        

Bežné výdavky ZŠ 478 416,00 -1 750,00 476 666,00 

Bežné výdavky ŠKD 47 970,00 0,00 47 970,00 

Bežné výdavky ŠJ 57 835,00 6 000,00 63 835,00 

SPOLU  584 221,00 4 250,00 588 471,00 

 

 

13.21 Hlavné úlohy obce Raková na rok 2013 
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13.22 Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových organizácii, príspevkovej organizácie 

na rok 2013 nasledovne: 

 

OBEC RAKOVÁ   2 013 

      € 

PRÍJMY       

Bežné príjmy obce    2 213 535 

Bežné príjmy RO   43 810 

Bežné príjmy spolu   2 257 345 

Kapitálové príjmy   0 

Finančné operácie   0 

Spolu     2 257 345 

        

VÝDAVKY     

Bežné výdavky obce    908 022 

Bežné výdavky RO   1 090 713 

Bežné výdavky spolu   1 998 735 

Kapitálové výdavky   123 480 

Finančné operácie   132 627 

Spolu     2 254 842 

HOSPODÁRENIE 

OBCE   2 503 

    

Rozpočtové organizácie 

ZŠ RAKOVÁ   2 013 

      € 

Bežné príjmy   25 960 

Bežné výdavky    587 713 

    

    

MŠ Fojstvo   2 013 

      € 

Bežné príjmy   13 000 

Bežné výdavky   252 895 

    

MŠ Korcháň   2 013 

      € 

Bežné príjmy   4 850 

Bežné výdavky   82 724 

    

CVČ Raková   2 013 

      € 

Bežné príjmy   0 

Bežné výdavky   167 381 
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Príspevková organizácia 

OKVS Raková   2 013 

      € 

Bežné príjmy   310 010 

Bežné výdavky   310 010 

 

13.23 Programový rozpočet Obce Raková na rok 2013 

13.24 Dotácie z rozpočtu Obce Raková na rok 2013 

 

 

 

 

 

 

13.25 Plán rokovania Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva v Rakovej na rok 2013 

13.26 Plán činnosti  komisii pri OZ na rok 2013 

13.27 Plán činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 

13.28 Zmenu a doplnenie sadzobníka poplatkov v  položkách: 

                  1/ cena obeda v stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  

                      Raková pre stravníkov 15 a viac ročných s účinnosťou od 1.12.2012 nasledovne: 

- pre ŠJ MŠ Fojstvo                     1,32  €      +  náklady na nákup potravín 

- pre ŠJ MŠ Korcháň                   1,36  €      +  náklady na nákup potravín 

- pre ŠJ ZŠ Raková č.950            0,90  €      +  náklady na nákup potravín 

 

                  2/ cena obeda v stravovacom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková  

                      pre stravníkov – dôchodcov pri donáške stravy vozidlom určeným na rozvoz  

                     stravy: 

       -  ŠJ ZŠ Raková č. 950       0,90 €    +  náklady na nákup potravín  + 0,20 €  

            poplatok za rozvoz stravy 
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P.č.                   Organizácia Výška dotácie na 
rok 2013  

v € 

    

    

1 Futbalový klub Polom Raková 11 100 

2  Turistický klub Polom Raková 400 

 Turistický klub Polom Raková-správca areálu 600 

3 Slovenský zväz záhradkárov 200 

4 Slovenský zväz chovateľov 200 

5 Dobrovoľný hasičský zbor 1 000 

6 Hokejbalový klub Raková  200 

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

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

8 Zväz telesne postihnutých Raková 150 

9 Jednota dôchodcov na Slovensku Raková 150 

10  Ženská FS Rakovanka 100 

  SPOLU 15 000 



 

13.29 Zámenu pozemkov podľa osobitného zreteľa v časti Raková – U Surovky medzi 

obcou Raková a Mariakom Milanom, bytom Školská 1697/11 Čadca a manž. 

Stanislavou Mariakovou Vojtkovou, bytom Mierová 2120/17 Čadca. 

- Obec Raková pozemok C-KN č. 2075/6 o výmere 56 m2 ostatná plocha zapísaný 

na LV č. 1835 zamieňa za pozemok C-KN č. 2106/3 o výmere 56 m2 orná pôda 

zapísaný na LV č. 6944. 

- Pozemky sú zamerané GP č. 18/2012. 

- Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti podá kupujúci  

Odôvodnenie: Cez pozemok C-KN č. 2106/3, ktorý je vo vlastníctve Milana Mariaka 

a manž. Stanislavy je vytvorená časť prístupovej komunikácie, ktorá je súčasťou 

prístupovej komunikácie na parcele C-KN č. 2105. Cesta je takto užívaná dlhodobo. 

Pozemok C-KN č. 2075/6 svojou polohou a umiestnením je pre Obec Raková 

nevyužiteľný. 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.  

Zámer zámeny pozemkov bol schválený Uznesením OZ č. 12.22./2012 zo dňa 

27.09.2012 a následne zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Raková 

7.11.2012 

13.30 Pridelenie Nájomného bytu 1586/1 v miestnej časti  Pod Poľanou  

          pani Elene Novotnej, bytom Okružná, Čadca. 

13.31Zámer prenajať podľa §9a ods. 9, písm. c) Zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších 

zmien majetok obce:  

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

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

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

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

Kukurdíkom                    

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

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

Vzhľadom na pribúdajúci počet zamestnancov požiadal o rozšírenie priestorov.  

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

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

nakoľko osobitný zreteľ nekonkretizuje a je to v kompetencii OZ.  

13.32 Zámer  zámeny pozemkov  podľa osobitného zreteľa v k.ú obce Raková medzi 

Milanom Srničkom ml., bytom Raková 1270 a Obcou Raková. 

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

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

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

s doplatkom ceny za pozemok zo strany žiadateľa 2 €/ m
2 
z výmer parciel KN-C 

9631/138 o výmere 315 m
2
   a  KN-C 9631/139 o výmere 273 m

2
 . 

záujemcovi :Milan Srníček ml., bytom Raková 1270 

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

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

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

Pozemky sú súčasťou zastavaných pozemkov žiadateľa a obec pozemky nevyužíva. 
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13.33 Indikatívnu ponuku na odkup pohľadávky v zmysle listu Všeobecnej úverovej banky, 

a.s. v Bratislave, zo dňa 21.11.2012. 

 

 

C/     U K L A D Á 

 

13.34Riaditeľovi ZŠ Raková 950 pripraviť na rokovanie OZ  do marca racionalizáciu 

opatrení tak, aby na prevádzkovanie základnej školy postačovala dotácia Ministerstva 

školstva SR. Pri riešení  doporučuje spolupracovať s CZŠ Raková v našej obci. 

Termín: do marca 2013 

 

D/     P O V E R U J E 

 

13.35 Starostu obce Raková jednaním s firmou Pozemstav, stavebno-obchodná spoločnosť 

spol. s r.o. Čadca na ukončenie zmluvného vzťahu a vysporiadanie vzájomných 

záväzkov. 

 

E/     Z A M I E T A 

 

13.36 Žiadosť Oľgy Počovej FOTO-Fantasy, Raková 270 o odpustenie časti nájmu, 

prípadne zníženie nájmu na obdobie počas materskej dovolenky. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

 

p. Beleščák Jozef                                                                     p. Kultán Peter 

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

zo dňa  22.11.2012 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 22.11.2012 

3. Vyjadrenie ku GP 124/2011 – Ing. Tomašcová Anna, geodetka Čadca 

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

obecného zastupiteľstva 

5. Správa o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

6. Správa o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková v šk.r.2011/2012 ich 

finančné zabezpečenie a príprava na nový školský rok 20112/2013 

7. Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy, Fojstvo 1253, Raková 

8. Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine Materskej školy, Korcháň 1070, Raková  

9. Dodatok č.4 k zriaďovacej listine Základnej školy, Raková 950 

10. Úprava VZN  o výške príspevku  zák. zást. dieťaťa na čiast. úhr. Nákladov v školách 

a školských zariadeniach  Obce Raková  

- žiadosť o navýšenie rodičovského poplatku  MŠ Korcháň - fotokópia 

11. Správa o výbere miestnych daní a poplatkov 

12. VZN Obce Raková o miestnych daní a poplatku 

13. Kalendár zvozu 2013 

14. VZN Obce Raková, ktorým  určuje postup, podmienky a výška úhrady pri poskytovaní 

soc. služieb Obcou Raková   

15. VZN o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Obce 

Raková 

16. VZN o používaní miestnych komunikácii a chodníkov na území Obce Raková  

17. Plán zimnej údržby MK Obce Raková 

18. Správa o plnení rozpočtov obce Raková a jej organizácii k 30.9.2012, Rozpočtové  

opatrenie č.3/2012 

19. Dotácie obce Raková na rok 2013 – návrh 

20. Hlavné úlohy obce Raková na rok 2013 

21. Rozpočty obce Raková a jej organizácii na roky 2013-2015 

22. Program rokovaní OZ, OR, komisii OZ  a plán činnosti hlavného kontrolóra  na rok 2013 

23. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

24. Sadzobník poplatkov obce Raková 

25. Materiál do rôzneho 

26. Indikatívna ponuka VÚB zo dňa 21.11.2012 

- Stanovisko HK na postúpenie pohľadávky  

27. Pracovný materiál návrhovej komisie – prijaté uznesenia 

 

 


