
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 22/2018                                                                                                                    V Rakovej, dňa 9.3.2018 

Z Á P I S N I C A 

 
 
napísaná v priebehu riadneho  zasadania Obecného zastupiteľstva v Rakovej, konaného dňa 9.3.2018 

 na Obecnom úrade  v Rakovej 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                František Broš  

Mgr. Milan Bukovan 

Anna Dolná 

Ing. Martin Golis 

Mgr. Miroslava Grušpierová 

Mgr. Janka Hnidková 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Miroslav Strýček 

Marian Šuška 

Ing. Ján Turoň   

                                          Mgr. Viera Urbaníková 

Jaroslav Petrák 

Ospravedlnení poslanci:                                         -                           

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

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

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

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

 

Za overovateľov zápisnice menuje: 

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

  

P R O G R A M:  

 
Otvorenie – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

1. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

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

obecného zastupiteľstva  a o postupe prác na rozostavaných stavbách 

3. Správa o činnosti a hospodárení CVČ   

4. Informácia o stave pripravenosti 51. ročníka Palárikovej Rakovej 

5. Návrh VZN Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia 

a výške úhrady  

6. Návrh VZN Obce Raková č. 2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov 

počas volebnej kampane  

7. Inventarizácia majetku Obce Raková k 31.12.2017 

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  

9. Rôzne 

10. Záver 
 



Otvorenie, určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice     

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

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

o nahrávaní záznamu počas rokovania obecného zastupiteľstva. Zápisnica sa nevyhotovuje 

podrobným prepisom zo zvukového nosiča.  

Poverená zapisovaním: Mária Chovancová, zamest. OcÚ 

 

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

    2/p. Broš František, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

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

                                                      2/ Mgr. Janka Hnidková, člen NK 

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

                                                       2/ Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu 

                                                       3/ Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ 

            

Hlasovanie:  (neprítomný: Ing. Miroslav Mareček) 

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

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

1. Schválenie programu zasadania obecného zastupiteľstva 

     

Návrhy na zmenu programu zasadania zo strany prítomných neboli a OZ schválilo program 

v zmysle pozvánky. 

 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

 

      Zasadania sa zúčastnili občania v počte č.11, kt. bolo udelené slovo. 

Občania osady Groň (p.Bukovan Vladislav, Harantová Eva) – požiadali vo veci opravy MK do 

osady Groň, s dotazovaním kedy sa bude realizovať oprava komunikácie.  Požadujú vyspraviť 

aspoň kritické úseky a postupne dokončiť prístupovú komunikáciu k ich nehnuteľnostiam.  
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce – ich požiadavkou sa opakovane zaoberala komisia výstavby a  

obecná rada, ktorá navrhuje vyčleniť ďalšie finančné prostriedky na opravu MK vo výške 2000€ 

na materiál a v prípade priaznivého počasia by sa začalo s úpravami.  

p. Harantová, občan -boli by radi, keby sa aspoň trochu upravili kritické úseky a v ďalšom 

období, postupne do 2,3,4och rokov dokončiť, aby bola cesta prejazdná.  

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – obec má pre to uznanie, minulý rok sa na komunikácii urobila 

časť MK a na dnešnom zasadaní sa predkladá návrh 2000 €. Požiadal občanov, aby sa v tomto 

mohlo ďalej pokračovať, aby  dohoda, ktorá odznela na predchádzajúcom obecnom 

zastupiteľstve, že pomôžu s vysporiadaním ďalších úsekov – pozemky, po ktorých má ísť 

komunikácia, čo umožní ďalej pokračovať v úprave. Obec nemôže budovať cestu na pozemkoch 

súkromných vlastníkov.  

p. Harantová, občan - spolupracujú s geodetom na zameraní cesty, akonáhle bude vyhotovený GP 

budú o tom informovať.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – čo sa týka zaplatenia GP, toto nie je problém, najväčší 

problém je, že vlastníci nesúhlasia s odpredajom pozemkov, prípadne súhlasia za ceny, aké obec 

nemôže akceptovať. Z toho dôvodu boli požiadaný o pomoc pri vysporiadaní, nakoľko sa 

väčšinou jedna o rodinných príslušníkov alebo ľudí, kt. poznajú a sú spoluvlastníkmi pozemkov.  

Úsek komunikácie, ktorý bol upravovaný, tam cesta fyzický je, ale v miestach kde nie je a časom  

zanikla sa musí vysporiadať. Navrhovaná čiastka 2000 € je určená len na materiál, nie je tam 

zarátaná práca, konštatoval, že obec na úpravu komunikácie vynaloží oveľa viac. V minulom 

roku sa urobil najhorší úsek, v r.2018 sa upraví ďalšia časť. V rámci bodu rôzne, ak bude iný 

návrh, ako je návrhy obecnej rady, môže sa  schváliť viac, urobí sa viac.  Zároveň uviedol, že 

môžu spoločne rozdiskutovať tieto veci za účasti geodeta a p. Harantovej, urobí sa identifikácia 

a na základe toho osloviť vlastníkov. 

p. Heglasová Helena, občan – obrátila sa na prítomných poslancov vo veci odkúpenia pozemku, 

žiadosť, ktorú podal jej syn. Cena 15 €/m2 a 5 €/m2 je vysoká. Pre vysvetlenie uviedla, že sa 

jedná o pozemok, kt. nebol oplotený, užívali pozemok od roku 1983 a  starali sa o pozemok, 

ktorý následne odkúpili od vtedajšej vlastníčky. V tom období sa informovali na MNV 

u predsedu, kde im bolo povedané, že si ho môžu neskôr preniesť v rámci vyvlastnenia. Pozemok 

splanírovali, boli navozené 4 auta ornice a chcú ho odkúpiť od obce. Požiadala o zváženie ceny 

za pozemok, navrhuje  cenu maximálne 1,50 až 2 eura/m2.  

p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – obec neplánuje na pozemku nič robiť, pozemky v danej 

lokalite sa predávali za cenu 5 €/m2. Obec neblokuje predaj, jedná sa o cenu za pozemok. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – návrh ceny je z OR a z komisie výstavby, v bode rôzne sa 

bude hlasovať. Prikláňa sa, aby cena bola nižšia, ako navrhovaná.  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – obecné zastupiteľstvo vie o aký pozemok ide, pri prerokovaní 

žiadosti je možné podať aj iné návrhy zo strany poslancov.  

Diskusia ukončená. Občania poďakovali a opustili rokovaciu miestnosť. 

 

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

obecného zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách 

 

     Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval k bodu. Materiál bol zaslaný v písomnej podobe. 

Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková  

V rámci činnosti obce Mgr. Anton Heglas, starosta doplnil veci, ktoré sa udiali za posledné dva 

týždne po rokovaní obecnej rady ku dňu zasadania OZ.   
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Boli podané  projekty: 

►Projekt Interreg ČR – SR Stará Ves nad Ondřejnici: 

- na zriadenie Pamätnej izby JP (14000 €)  

- ZŠ M.Mravca Raková spoločne so ZŠ Stará Ves nad Ondřejnici na zlepšenie školského 

vybavenia v hodnote 15000€. 

- spoločný projekt  MŠ Fojstvo na detské ihrisko 13000€.  

- dovybavenie telocvične 1300€  

-  ZŠ M.Mravca Raková podala projekt na školských asistentov cez Ministerstvo školstva 

SR. 

► Obec pripravuje projekt cez Interreg s Mestom Jablunkov na cyklotrasu, cieľom je 

prefinancovať lávku cez Rakovku – projekt je pripravený, ale nebola doteraz príležitosť pre jeho 

podanie. V rámci projektu by bolo možné zrekonštruovať časť cesty „beskydská magistrála“ 

v dĺžke 2,4 km s prepojením Mesta Čadca po Megoňky (170 000€). 

► Prebieha príprava projektu na dovybavenie zberného dvora technikou (drvička odpadu, 

zariadenie na nakladanie a vykladanie drobného stavebného odpadu, nákladné vozidlo 

s kontajnerom, traktor a ďalšie). Projekt má zatiaľ zákazkovú hodnotu 650 000 €, avšak je to 

v štádiu prípravy. K tomuto bude potrebné zvolať mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva  

začiatkom apríla, aby sa schválilo dovybavenie zberného dvora.  

► Žiadosť na kompostéry – táto sa už tretikrát dopĺňala – hodnota 182 076 €. 

► Dokončil sa projekt na sporný úsek v rámci chodníkov v časti U Kúkoľa – rozpočtovaná cena 

69 237 € s DPH. Je potrebný súhlas ešte jedného vlastníka, toto dal vytýčiť, ide o záber 2 m. 

►Cesta Raková Fojstvo – rekonštrukcia je rozdelená do troch etáp: 

- 1 etapa: lávka pred kostolom ku križovatke (ku stavbe garáže) 58 000 €, v rozpočte je 

zahrnutá aj realizácia parkovísk, 

- 2 etapa: 37 000 € (bez chodníka) 

- 3 etapa: časť od Šapita (spodná cesta) vrátane chodníkov 221 000 €. 

►Pozemkové úpravy – pre obec je dôležité získať súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov 

pozemkov k týmto pozemkovým úpravám. V najbližšom období či už formou spravodaja, 

internetu, diskusií  sa budú oslovovať títo vlastníci.  Nadpolovičnú väčšinu je potrebné získať – 

270 vlastníkov zo zoznamu. Obec v prvom štádiu urobí prieskum, či vlastníci pozemkov majú 

záujem o pozemkové úpravy a Okresný úrad-odbor pozemkový a lesný Čadca urobí prípravné 

konanie. Prípravne konanie sa zasiela na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Môže sa stať, že prebehnú čiastočné pozemkové úpravy. 

►Záverečné stanovisko k územnému plánu z Okresného úradu v Žiline – odbor výstavby a byt. 

politiky bolo doručené 9.3.2018, keby sa to vedelo skôr, mohol sa vypracovať a zverejniť návrh 

VZN a na dnešnom rokovaní OZ schváliť. Je na zváženie, ak sa bude schvaľovať podanie 

projektu na mimoriadnom zasadaní v mesiaci apríl, či sa zahrnie do programu rokovania aj 

schválenie Zmeny a doplnku č.4 UPN, alebo až na riadnom zasadaní v mesiaci jún. 

p. Strýček Miroslav, posl.OZ – v súvislosti s lávkami – obec má vybudované dve lávky 

U Sihelníka, ktoré sú v zlom stave. Je potrebné tieto  lávky ošetriť a opraviť, odtrhnuté zábradlie, 

hrozí nebezpečenstvo. 

 

Na základe tejto pripomienky OZ ukladá OKVS zabezpečiť opravu a bezpečnosť lávok Raková 

U Sihelníka. 
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Mgr. Anton Heglas, starosta obce  - chodník na VK – pripravuje sa projektová dokumentácia, 

ktorá je zazmluvnená. Následne bude potrebné povedať aká čiastka sa vyčlení na tento zámer 

a aký úsek sa urobí.  

       Informoval k situácii zubnej ambulancie – zlúčením spoločnosti Petramedu a Rakovadentu 

došlo aj k preloženiu obvodu do Čadce. Aby VšZP zazmluvnila nového zubného lekára musí byť 

obvod. Momentálne pacienti, kt. automatický prešli pod spoločnosť Petramed, títo sa môžu hlásiť 

u zubného lekára na Staškove, kt. si vyžiada zdravotnú dokumentáciu.. Posilnením tohto obvodu 

sa môže otvoriť zubná ambulancia v našej obci. Momentálne sa pripravujú priestory zubnej 

ambulancie. Pre informáciu boli od nového roka zrušené limity. Obec zabezpečuje všetko pre to, 

aby zubná ambulancia v obci bola v prevádzke. Taktiež upozornil na havarijný stav zdravotného 

strediska – poškodená strecha, opadávajúca fasáda, koncom roka by mala ísť výzva, na základe 

ktorej by bolo možné získať 15-20 % NFP na zateplenie verejných budov. 

       V rámci plnenia uznesení, bol poverený OZ 15.12.2017 uznesením č. 21.32/2017 informovať 

OZ konečnými zmenami rozpočtu k 31.12.2017 podľa skutočného čerpania. Predkladá 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. 

Materiál bol taktiež zaslaný poslancom OZ a tvorí samostatnú prílohu zápisnice.  

  

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

1/ Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková 

2/ Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 9.3.2018 

3/ Správu o postupe prác na rozostavaných  stavbách obce Raková.  

4/ Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Raková, článok 20, bod1 a v zmysle uznesenia č. 21.32/2017 zo dňa 15.12.2017 

 

5/ Obecné zastupiteľstvo ukladá OKVS zabezpečiť opravu a bezpečnosť lávok Raková 

U Sihelníka. 

 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

3. Správa o hospodárení CVČ 

 

    PaedDr. Martina Remešová, riaditeľka CVČ predložila správu o hospodárení CVČ, ktorá bola 

zaslaná poslancom. Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež 

do 30 rokov  s celoročnou prevádzkou. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť. Uspokojuje 

a usmerňuje rozvoj ich záujmov, utvára podmienky pre rozvoj schopností a buduje návyky 

účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického sebarozvoja detí, mládeže, 

rodičov a iných osôb.  
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Organizuje činnosť pre deti a mládeže prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti, 

záujmových krúžkov, príležitostnej záujmovej činnosti, t.j. organizovaním tradičných podujatí, 

predmetových súťaží a olympiád, klubovej činnosti a prázdninovej činnosti. Správa 

o hospodárení CVČ Raková je prílohou zápisnice. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení 

CVČ za rok 2017. 

 

Hlasovanie:  (neprítomní: Miroslav Strýček, Jaroslav Petrák) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Milan Bukovan, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň         11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    11 

Návrh bol prijatý. 

 

4. Informácia o stave pripravenosti 51. ročníka Palárikovej Rakovej  

       

Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že prebehli dva prípravné výbory Palárikovej 

Rakovej v Čadci. 51. ročník Palárikovej Rakovej – národná súťažná prehliadka ochotníckych 

divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby sa bude prebiehať 

v termíne 23.-27.04.2018 (pondelok-piatok). Podrobná správa je prílohou zápisnice.  
 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave pripravenosti 

51. ročníka Palárikovej Rakovej. 

 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

5. Návrh VZN č.1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške 

úhrady 

 

     Vydanie nového VZN súvisí s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorá 

je v platnosti od 01.01.2018.  Návrhom VZN sa zaoberala obecná rada a  komisia socialno-

zdravotná.  Zmena sa týka u stravovania  a rozvoz obedov, kt. je potrebné zmeniť na 

poskytovanie sociálnej služby v jedálni a dopĺňa sa  cena stravnej jednotky – obeda 2,19 € a za 

rozvoz stravy – obeda 0,20 €. Taktiež dochádza k úprave sadzobníka cien za služby poskytované 

obcou – je potrebné vyňať poplatok za rozvoz stravy. 
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Taktiež dochádza k úprave, že po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi 

sociálnej služby zostať mesačne  z jeho príjmu 1,65 násobok životného minima. 

K 30.4. končí projekt cez agentúru a obec bude musieť toto riešiť v rámci svojho rozpočtu.  

      Iné návrhy zo strany prítomných neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na 

uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej 

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

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych 

služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady  

B/ u z n á š a    s a 

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, 

spôsobe ich určenia a výške úhrady 

                                                                      

Hlasovanie:  ( neprítomná: Mgr. Miroslava Grušpierová ) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

6. Návrh VZN č.2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas 

volebnej kampane 

 

       Dôvodom vydania nového VZN je splnenie požiadaviek zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej 

kampani. Obec je povinná mať všeobecne záväzným nariadením vyhradené miesta na verejných 

priestranstvách, ktoré budú slúžiť na umiestňovanie volebných plagátov kandidujúcich subjektov. 

Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t.j. pre všetky 

zaregistrované politické strany a koalície politických strán musí byť vytvorený rovnomerný 

priestor na umiestňovanie volebných plagátov. V predloženom návrhu VZN Obce Raková č. 

2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane sa 

navrhujú vyhradiť plochy tak, ako je uvedené v článku 2, bod 2.  

      Iné návrhy zo strany prítomných neboli. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Rakovej 

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

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 2/2018 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  

B/ u z n á š a    s a 

na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 2/2018 o vyhradení miest na umiestňovanie 

volebných plagátov počas volebnej kampane 
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Hlasovanie:  (neprítomní: Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Martin Golis) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Miroslav Mareček, 

                       Marian Šuška, Mgr. Janka Hnidková, Broš František, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    11 

Návrh bol prijatý. 

 

7. Inventarizácia majetku Obce Raková k 31.12.2017 

 

     Ing. Miroslav Mareček, predseda ÚIK predložil inventarizáciu majetku obce k 31.12.2017. 

Poďakoval všetkým, kt. sa podieľali na inventarizácii majetku. ČIK nepodávali opatrenia vo 

veľkom rozsahu. Inventarizácia projektov – orientačné tabule na Polom, došlo k ich poškodeniu, 

navrhol OKVS po zimnom období skontrolovať a opraviť, aby nedošlo k úrazu. V rámci 

inventarizácie sa vyraďuje projekt: nevyužité podkrovie KD, kt. je zastaralý a už v súčasnosti 

nepoužiteľný a projekt plynofikácie U Gala. Pripomienky zo strany prítomných neboli a obecné 

zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

 

Návrh na uznesenie: 
 

A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje stav majetku k 31.12.2017 nasledovne: 
 

1/ Majetok v evidencií obce  
Obstarávacia cena 

spolu k 31.10.2017 

Prírastky od 

01.11.2017 

Obstarávacia cena 

spolu k 31.12.2017 

Budovy 5 952 525,05 € 0,00 5 952 525,05 

Stavby 5 576 526,23 € 0,00 5 576 526,23 

Inventár, stroje, zariadenia 448 376,43 € 2 030,40 450 406,83 

Dopravné prostriedky 687 303,57 € 0,00 687 303,57 

Hmotný investičný majetok  54 904,39 € 0,00 54 904,39 

Nehmotný investičný majetok 63 493,74 € 720,00 64 213,74 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 21 132,90 € 0,00 21 132,90 

Pozemky 352 838,35 € 693 356,48  1 046 194,83 

Finančné investície 896 057,23 € 0,00 896 057,23 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 14 053 157,89 € 696 106,88 14 749 264,77 

Drobný hmotný majetok neodpisovaný 243 793,06 € 2 379,88 246 172,94 

Stav majetku 14 296 950,95 € 
698 486,76 14 995 437,71 
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2/Majetok v evidencií rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie (neodpisovaný) 

 

Popis 

DHM a DNM 

neodpisovaný 

k 31.10.2017 

Prírastky 

01.11.2017 

Stav majetku 

(neodpisovaný) 

k 31.12.2017 

Základná škola M. Mravca     -      

DHM a DNM 217 218,51 € 3 977,99 € 221 196,50 € 

Základná škola M Mravca - 

školská jedáleň : 

-  DHM a DNM 

- OTE 

       42 518,55 € 

            518,68 € 

3 021,60 € 

0,00 € 

45 540,15 € 

518,68 € 

Centrum voľného času Raková 38 082,57 € 1 534,40 € 39 616,97 € 

Materská škola Fojstvo: 

- DHM a DNM 

- OTE 

91 375,75 € 

2 648,93 € 

4 681,31 € 

56,07 € 

96 057,06 € 

2 705,00 € 

Materská škola Fojstvo - školská 

jedáleň: 

- DHM a DNM 

- OTE 

12 759,11 € 

579,85 € 

75,55 € 

0,00 € 

12 834,66 € 

579,85 € 

Materská škola Korcháň: 

- DHM a DNM 

- OTE 

26 507,26 € 

691,01 € 

202,90 € 

0,00 € 

26 710,16 € 

691,01 € 

Materská škola Korcháň - školská 

jedáleň 5 264,99 € 35,00 € 5 299,99 € 

Organizácia pre kultúru a verejné 

služby 48 498,27 € 2 930,55 51 428,82 € 
 

 

B/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie a presun majetku nasledovne: 
 

1// Návrh na vyradenie, presun  majetku v evidencií obce 

Popis Vyradenie v  € Presun vyradenie Presun  prírastok 

Obecný úrad       

Drobný hmotný majetok 3 255,49 648,00 287,99 

Drobný hmotný majetok   2 899,23 

KD, pošta, knižnica    

Stroje, zariadenia, inventár 2 898,33   

Drobný hmotný majetok 2 029,91  648,00 

Drobný hmotný majetok   1 101,96 

Reštaurácia – prízemie č. 140    

Drobný hmotný majetok  730,59  

Hasičská zbrojnica    

Drobný hmotný majetok   730,59 



Zberný dvor 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 

Drobný hmotný majetok 

Dopravné prostriedky 

Stroje, zariadenia, inventár 

21 132,90 

 

 

 

2 569,51 

160 650,47 

67 062,51  

Základná škola M.Mravca – ŠJ    

Stroje, zariadenia, inventár 1 347,44   

Obec Raková    

Pozemky 32,00   

Drobný hmotný majetok 241,98   

Pódium, verejné WC    

Drobný hmotný majetok 190,73 2 154,95  

SPOLU 31 128,78 233 816,03 5 667,77 

 

2/ Návrh na vyradenie  účet 042 projekty:  IBV u Matuška  18 143,80€ 

      Základná škola u Gala       718,17€ 

      Nevyužité podkrovie KD    6 648,74€  

      ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

      SPOLU 042 vyradiť    25 510,71€ 
 

3/ Návrh na vyradenie, presun  majetku v evidencií rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

Popis 

Drobný 

majetok - 

vyradenie 

OTE - 

vyradenie 

 

Presun 

vyradenie 

Spolu vyradenie, 

presun 

vyradenie 

 

Presun 

prírastok 

Základná škola M. Mravca 6 791,38   

6 824,24 

 

Základná škola M. Mravca - školská jedáleň 32,86    

Centrum voľného času Raková 3 317,35  2 899,23 6 216,58  

Materská škola Fojstvo 1 504,06   

2 058,97 

 

Materská škola Fojstvo – školská jedáleň 526,03 28,88   

Materská škola Korcháň 886,42 28,63  

1 218,44 

 

Materská škola Korcháň – školská jedáleň 303,39    

OKVS – stredisko služieb 

- Presun z umiestnenia Zberný dvor 

1 721,37 

  

 1 721,37 

 

765,00 

230 282,49 

SPOLU  15 082,86  57,51 2 899,23 18 039,60 231 047,49 

 
C/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostatky na účtoch k 31.12.2017 nasledovne: 
 

OBEC RAKOVÁ - účty KZ k 31.12.2017 

Zásoby     589,96 € 

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS - aktíva  2 573,38 € 

Krátkodobé pohľadávky 

ponížené o opravné položky  26 817,05 € 

Finančné účty   133 194,91 € 

Časové rozlíšenie   8 988,35 € 



Výsledok hospodárenia 4 839 062,89 € 

 

Rezervy   2 500,00 € 

Krátkodobé záväzky   105 941,76 € 

Dlhodobé záväzky   591 512,33 € 

Bankové úvery   812 379,33 € 

Časové rozlíšenie *   3 165 272,12 € 

 *Najväčšiu sumu tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z dotácií. 

 

Nedokončené investície – účet 042 – stav k 31.12.2017 vo výške 1 068 002,85 €. 

Organizácie v obci 

      

Účty     

OKVS 

Raková - KZ 

k 31.12.2017 

CVČ Raková 

- KZ k 

31.12.2017 

ZŠ 

M.Mravca  - 

KZ k 

31.12.2017 

MŠ Fojstvo - 

KZ k 

31.12.2017 

MŠ Korchaň 

- KZ k 

31.12.2017 

Zásoby     3 023,98 € 0,00 € 1 512,65 € 692,53 € 130,83 € 

Finančné účty   13 528,38 € 6 149,69 € 81 505,20 € 27 689,33 € 9 404,10 € 

Krátkodobé pohľadávky 2 883,58 € 0,00 € 757,95 € 125,94 € 1 843,26 € 

Časové rozlíšenie 93,52 € 446,32 € 1 799,89 € 453,90 € 78,99 € 

Ostatné fondy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Výsledok hospodárenia - 11 341,52 € - 621,50 € 1 688,53 € - 1304,95 € 78,99 € 

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS - 

pasíva 

 

0,00 € 40,07 € 575,44 € 119,85 € 1 838,02 € 

Krátkodobé záväzky   27 465,09 € 5 840,86 € 81 475,39 € 29 421,50 € 9 397,70 € 

Dlhodobé záväzky   3 405,89 € 
121,58 € 1 836,33 € 719,21 € 137,23 € 

Bankové úvery  a 

výpomoci   0,00 0,00 0,00 6,09 5,24 

Časové rozlíšenie  0,00 1 215,00 0,00 0,00 0,00 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

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

  

       p. Kulla František, hlavný kontrolór obce predložil: 

1/ Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2017 

2/ Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra k 01.03.2018 

Pri výkone kontrolnej činnosti som postupoval podľa pravidiel, ktoré upravuje zákon č. 357/2015 

Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných 

právnych predpisov vydaných na ich základe. 

Návrh na uznesenie: 

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

za rok 2017. 

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

k 01.03.2018. 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

9. Rôzne  

Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil  s materiálom do bodu rôzne: 

1► Zásady pre vybavovanie petícii v podmienkach obce Raková 

   Tieto zásady pre vybavovanie petícií v podmienkach obce Raková upravujú postup pri 

vybavovaní petícií podaných v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov v podmienkach obce. Sú záväzným právnym predpisom pre všetkých 

zamestnancov Obce Raková ako aj pre poslancov Obecného zastupiteľstva v Rakovej, príp. aj iné 

subjekty, pokiaľ sa  podieľajú na realizácii úkonov a postupov na úseku petičného práva. 

    OR bola oboznámená s materiálom dňa 16.2.2018 a berie na vedomie Zásady pre vybavovanie 

petícii v podmienkach obce Raková. 

Návrh na uznesenie: 

OZ berie na vedomie Zásady pre vybavovanie petícii v podmienkach obce Raková. 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 
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2►Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Raková 

 Tieto zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Raková sú záväzné pre orgány 

obce, t.j. starostu a obecné zastupiteľstvo, ďalej hlavného kontrolóra obce a pre orgány obecného 

zastupiteľstva vymedzené v ust. § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zamestnancov obce, a to pri: podávaní, vybavovaní a kontrole 

vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb. Vybavovaním sťažnosti sa rozumie 

prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti. Vybavením sťažnosti sa rozumie 

vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo oznámenie výsledku 

prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.  

OR bola oboznámená s materiálom dňa 16.2.2018 a berie na vedomie Zásady pre vybavovanie 

sťažností v podmienkach obce Raková. 

Návrh na uznesenie: 

OZ berie na vedomie Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Raková. 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

3► Návrh úpravy sadzobníka cien za služby poskytované  

    OR doporučuje schváliť obecnému zastupiteľstvu návrh úpravy sadzobníka cien za služby 

poskytované obcou tak ako sa predkladá. 

Jedná sa o úpravu služby tak ako bolo spomenuté pri prerokovaní VZN – poplatok za rozvoz 

stravy, ktorý je potrebné vyňať zo sadzobníka, nakoľko je zahrnutý v schválenom VZN o soc. 

službách.  

Návrh na uznesenie: 

OZ schvaľuje Úpravu sadzobníka cien za služby poskytované obcou. 

 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 
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4►Žiadosť – Harantová Eva Raková 71 a spol. o úpravu komunikácie do osady Groň. Požiadavka 

v zmysle žiadosti  bola žiadateľkou nanesená aj na zasadaní OZ 15.12.2017. 

Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia dňa 12.2.2018 

       Komisia sa zaoberala žiadosťou. Na základe vyjadrenia riaditeľa OKVS, Bc. Urbaníka 

Miroslava, organizácia realizovala úpravu komunikácie po OZ (po 15.12.2017) v dolnej časti 

komunikácie a táto je prejazdná. Je potrebné cca 15 m dosypať makadamom za priaznivého 

počasia a upraviť komunikáciu. 

Stanovisko obecnej rady dňa 16.6.2018 

      OR doporučuje vyčleniť z rozpočtu obce čiastku 2000 € na opravu komunikácie do osady 

Groň na základe žiadosti  p. Harantová Eva, Raková 71. 

Bc. Miroslav Urbaník, riad. OKVS – aj tento rok bola komunikácia navezená, aby to bolo 

prejazdné, postupne sa uvidí.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ: - navrhol  vyčleniť 4000 € na opravu MK. 

Iné návrhy neboli a OZ hlasovalo najskôr o návrhu poslanca JUDr. Mariaka – návrh 4000€. 

Hlasovanie:   

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

Proti:             Miroslav Strýček, Mgr. Milan Bukovan, Ing. Miroslav Mareček                             3 

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

                      Mgr. Janka Hnidková, Ing. Martin Golis, Jaroslav Petrák, Ing. Ján Turoň               7 

Prítomných :                                    13 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu OR – 2000€ 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       12 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:       Broš František                                                                                                           0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

5► Žiadosť – Tomko Miroslav, Raková 949 o odkúpenie pozemku časť parcele KN-C 1171/1 

o výmere 42 m2 za účelom výstavby garáže s prístreškom. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia dňa 12.2.2018 

       Komisia  na základe obhliadky v teréne doporučuje riešiť túto časť líniovo zamerať 

geodetom na garáže aj pre ostatné byty č.949  a pozemky ponúknuť na odkúpenie aj ostatným 

vlastníkom bytovky 949, s vynechaním 1 vlastníka bytu – Mgr. Slezákovej, ktorej bola 

odpredaná časť pozemku pri školských dielňach na opačnej strane. Navrhuje sa riešiť túto časť 

tak, aby bola možnosť parkovania motorovým vozidlom aj pre objekt školskej jedálne. 

Stanovisko obecnej rady dňa 16.6.2018 

    OR nedoporučuje odpredaj pozemku časť parcele KN-C 1171/1 o výmere 42 m2 žiadateľovi - 

Tomko Miroslav, Raková 949. Priestor je potrebné ponechať pre využitie obce. 
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Návrh na uznesenie: OZ neschvaľuje  odpredaj pozemku časť parcele KN-C 1171/1 o výmere  

42 m2 žiadateľovi - Tomko Miroslav, Raková 949. 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

6► Žiadosť – Vladislav Heglas,  Raková 1743, o odkúpenie pozemku – parcela KNC 10276/1 

o výmere 418 m2 , pozemok parcela KNC 10276/2 o výmere 91 m2 . Pozemok chce využívať ako 

súčasť záhrady pri RD. 

Stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia dňa 12.2.2018 

        Komisia doporučuje odpredaj pozemku tak ako sa pôvodne navrhovalo už v roku 2016 

(september) a to parcela KNC 10276/1 o výmere 418 m2 a  parcela KNC 10276/2 o výmere 91 

m2  p. Vladislavovi Heglasovi, bytom Raková 1743 pre využitie ako súčasť záhrady pri RD. 

Cena  5 €/ m2. 

Stanovisko obecnej rady zo dňa 16.2.2018 

      OR doporučuje odpredaj pozemku – parcela KNC 10276/1 o výmere 418 m2 , pozemok 

parcela KNC 10276/2 o výmere 91 m2  žiadateľovi Vladislav Heglas,  Raková 1743. 

p. Strýček Miroslav, poslanec OZ – p. Heglas žiada aj o odkúpenie pozemku CKN č. 10276/2  

o výmere 91 m2, tento je pri rodinnom dome jeho rodičov. Tento pozemok navrhuje ponúknuť na 

odkúpenie rodičom p. Heglasa, aby nevznikol do budúcna konflikt. Pri pozemku KNC 10276/1 

o výmere 418 m2 ponechať navrhovanú cenu, odkúpením pozemku dôjde k zhodnoteniu 

pozemku žiadateľa. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – konštatoval z diskusie: odpredať pozemok -CKN č. 10276/1 

o výmere  418  m2, druhý pozemok CKN č. 10276/2 o výmere 91 m2 – neodpredávať žiadateľovi. 

Tento pozemok ponúknuť rodičom žiadateľa, kt. si môžu podať samostatnú žiadosť na 

odkúpenie. Do predmetného pozemku zasahuje aj nehnuteľnosť. Navrhovaná cena bola 5 €/m2, 

iné návrhy na cenu za  m2 neboli. 

 

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje zámer odpredaja pozemku podľa §9 ods. 8  

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

osobitného zreteľa: 

v prospech : Vladislava Heglasa, Raková 1743 

pozemok: CKN č. 10276/1 o výmere  418  m2 

za cenu 5 €/m2, 

ktorý je vo vlastníctve obce Raková LV 1835. 
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Odôvodnenie: 

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

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

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

rodičmi, na vlastné náklady boli zrealizované úpravy pozemkov novou ornicou. Nachádza sa pri 

RD žiadateľa a bude sa využívať ako súčasť záhrady pri RD.  Obec tieto časti pozemkov 

nevyužíva. 

 

Hlasovanie:  (neprítomný: Mgr. Milan Bukovan) 

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

                       Marian Šuška, Ing. Martin Golis, Broš František, 

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:      Mgr. Janka Hnidková                                                                                                1                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    12 

Návrh bol prijatý. 

 

7►  Žiadosti o  odkúpenie pozemku Raková – Fojstvo II. Bolo doručených 29 žiadosti, 

navrhovaná cena od 5 €/m2 vyššie najvyššia u jedného žiadateľa 46 €/m2. 

Stanovisko obecnej rady dňa 16.2.2018 

      OR doporučuje obecnému zastupiteľstvu zrušiť uznesenie  obecného zastupiteľstva zo dňa 

15.11.2017, uznesenie č.20.1/2017, ktorým bol schválený predaj pozemkov v miestnej časti 

Raková -Fojstvo II. v zmysle zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí formou odpredaja osobitným zreteľom pre občanov s trvalým 

pobytom v obci Raková. 

 Mgr. Anton Heglas, starosta obce – pre ozrejmenie navrhuje sa zrušiť uznesenie OZ, ktorým bol 

schválený predaj pozemkov do vyriešenia technických záležitosti. Problém je s energetikou – 

investície do posilnenia stávajúcich sietí vysokého napätia, riešiť projekt cesty s napojením  100 

ročnej vody (s Povodím Váhu prerokované). Čo sa týka SPP súhlas je na vybudovanie plynovodu 

a bude sa musieť upraviť aj projekt kanalizácie. Taktiež vidí dosť vážny problém, čo sa týka ceny 

za pozemky. Nevie, ako by sa hlasovalo o pozemkoch na základe zoznamu, ktorý im bol 

predložený aj s návrhmi cien, ktoré predkladali jednotliví žiadatelia, keď nevieme zagarantovať 

elektrické prípojky. Naďalej sa bude pokračovať na príprave pozemkov v miestnej časti Fojstvo. 

Navrhuje sa zrušiť uznesenie, aby sa žiadosti nehromadili, nakoľko nevieme povedať, kedy budú 

dotiahnuté náležitosti, ktoré už spomenul. Možno ponechať rozhodovanie na budúce nové OZ, 

ktoré si určí podmienky odpredaja pozemkov. Nepredpokladá, že el. prípojky budú termínovo 

tak, aby sa mohol odpredaj uskutočniť ešte v tomto roku. Všetci žiadatelia budú informovaní 

a keď to bude reálne, môžu si v prípade záujmu podať novú žiadosť. Momentálne situácia je taká, 

že sa nevie, ak by sa aj pozemky odpredali, kedy bude možné začať výstavbu.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – otázka, keď sa zruší uznesenie, či má zmysel  pokračovať 

v tomto zámere a investovať do toho, lebo využitie môže byť celkom iné. 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – navrhuje dokončiť projektovo zámer so stavebným 

povolením. Kanalizácia a vodovod sú stavebným povolením právoplatné, pokračovalo by sa 

v príprave projektu a na stavebnom povolení na komunikáciu, aby nové obecné zastupiteľstvo 

vedelo aká investícia bude do tejto lokality.  
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Ak bude mať obec projekt od energetiky, môže sa kalkulovať výška potreby FP na inžinierske 

siete. Predajom pozemku v súčasnosti by nebola garancia, kedy môžu jednotlivý záujemcovia 

stavať. Pre vysvetlenie,  zámer výstavby v tejto lokalite stále pokračuje, doprojektuje sa 

a následne je na nich či sa znova prijme spôsob odpredaja, alebo nechá na rozhodnutie až novému 

obecnému zastupiteľstvu v budúcom roku. 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo  r u š í   

uznesenie obecného zastupiteľstva č. 20.1/2017 zo dňa 15.11.2017.  

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Ing. Ján Turoň                                                                            11 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:      Anna Dolná,    Broš František                                                                                   2                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 

 

8► Slovenský zväz chovateľov – ZO Raková - Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2018 

vo výške 800 €.  

Komisia finančná – dňa 16.2.2018 odporúča OZ schváliť dotáciu pre Slovenský zväz 

chovateľov vo výške 400 € z rezervy, ktorá je v rozpočte obce.  

Stanovisko obecnej rady dňa 16.2.2018 

OR sa stotožňuje so stanoviskom komisie a doporučuje OZ schváliť dotáciu vo výške 400 €   

pre Slovenský zväz chovateľov – ZO Raková. 

p. Broš František, poslanec OZ – zúčastnil sa výročnej schôdze chovateľov, navrhuje dotáciu vo 

výške 600 €. V tomto roku budú poriadať oblastnú výstavu a v minulom roku nedostali dotáciu.  

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 600 € 

pre Slovenský zväz chovateľov – ZO Raková. 

 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

Návrh bol prijatý. 
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Materiál do bodu rôzne bol prerokovaný. 

 

Ing. Martin Golis, poslanec OZ – naniesol problém, ktorý sa týka CZŠ, vyúčtovanie spotreby 

vody od 21.11.2016 – 21.11.2017 –fakturované 320 m3, čo predstavuje nedoplatok vo výške 

153,91 m3 , priestory v zdravotnom stredisku, kde má CZŠ v prenájme 3 triedy. V porovnaní 

s hlavnou budovou je spotreba vody 145 m3, kde je počet deti a zamestnancov vyšší, t.j. 112 a 

v zdravotnom stredisku 33, tu vidieť značný nepomer. Navrhuje zamedziť tomuto a nainštalovať 

podružný vodomer a vysporiadať tento nepomer nejakým spôsobom. Po prepočítaní 145 m3 na 

112 osôb vychádza 1,3 m3 na osobu. Navrhuje prerátať aspoň približne rovnajú spotrebu, 

spotrebu vody vyúčtovať na 50 m3 /rok.  Celková spotreba vody sa percentuálne rozrátava medzi 

jednotlivých nájomcov. Následne sa navrhuje do budúcna uzatvoriť novú zmluvu. 

 

Mgr. Anton Heglas, starosta obce – pre ozrejmenie, po technickej stránke ide o veľmi nákladnú 

záležitosť, aby sa rozdelila voda. Nainštalovaním malých odberných vodomerov by vznikla 

nepresnosť. Je potrebné sa zaoberať týmto, riešiť problém. Problém vidí aj u sociálnych zariadení 

– pretekanie starých WC. V prvom rade je potrebné toto riešiť a poveril touto úlohou  riaditeľa 

OKVS. Táto spotreba je v tomto roku výnimočná a núti nás to, aby sa všetky verejné budovy vo 

vlastníctve obce napojili na monitoring. Existujú systémy, ktoré toto monitorujú a ihneď 

upozornia, stáva sa to taktiež v objekte kultúrneho domu. Pre porovnanie ZŠ M.Mravca má 

spotrebu vody 352 m3 s počtom detí 357. Spotreba sa pohybuje okolo 1 m3/žiaka. Možno je to 

smerodajné číslo – určiť paušálne 1 m3/žiak. Podotkol, že taktiež nájomca by si mal pred 

odchodom a uzatvorením  skontrolovať priestory. Je tu ešte možnosť, ak by sa robila 

rekonštrukcia budovy, viesť rozvody po fasáde pred zateplením objektu. 

 

OZ hlasovalo o návrhu poslanca Ing. Golisa Martina. 

OZ ukladá OcÚ upraviť vyúčtovanie spotreby vody  pre CZŠ Raková za obdobie od 21.11.2016 -

21.11.2017 na 50 m3 a následne do budúcna upraviť spôsob vyúčtovania spotreby vody pre CZŠ. 

Hlasovanie:   

Za:                Mgr. Viera Urbaníková, Mgr. Miroslava Grušpierová, Ing. Miroslav Mareček, 

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

                      JUDr. Miroslav Mariak, Jaroslav Petrák, Mgr. Milan Bukovan, 

                      Miroslav Strýček, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň                                                       13 

Proti:                   -                                                                                                                            0 

Zdržal sa:            -                                                                                                                            0                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prítomných :                                    13 

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

zastupiteľstva.  

 

                       O prijatí jednotlivých uznesení poslanci OZ hlasovali samostatne.  

 

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie číslo: 

 

22.1 – 22.24/2018 

 
uznesenia tvoria samostatnú prílohu zápisnice. 

 

10.Záver 

 

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

Rokovanie obecného zastupiteľstva  o 16.30 h. ukončil.  

       

                                                                 *** 
Zapísala: Mária Chovancová, zamest. OcÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Janka Čičová                                                                 Mgr. Anton Heglas 

prednostka OcÚ                                                                      starosta obce: 

 

 

 

 

 

p. Anna Dolná                                                                          p.František Broš 

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

                           U Z N E S E N I A 
 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  
 

 

zo dňa 9. marca  2018, uznesenia č. 22.1 - 22. 24/2018 

 

 

 

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

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

 

22.1 Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková. 

22.2 Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 9.3.2018 

22.3 Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce Raková 

22.4 Rozpočtové opatrenie č. 5/2017 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce Raková, článok 20, bod1 a v zmysle uznesenia č. 21.32/2017  

zo dňa 15.12.2017 

22.5 Správu o  činnosti  a hospodárení CVČ za rok 2017 

22.6 Informáciu o stave pripravenosti 51. ročníka Palárikovej Rakovej 

22.7 Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2017 a správu o kontrolnej činnosti 

hl. kontrolóra k 01.03.2018 

22.8 Zásady pre vybavovanie petícii v podmienkach obce Raková 

22.9 Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Raková 

 

 

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

 

22.10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní 

sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady 

22.11 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 2/2018 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  
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C/    S C H V A Ľ U J E 

 

22.12 Stav majetku k 31.12.2017 nasledovne: 

1/ Majetok v evidencií obce  
Obstarávacia cena 

spolu k 31.10.2017 

Prírastky od 

01.11.2017 

Obstarávacia cena 

spolu k 31.12.2017 

Budovy 5 952 525,05 € 0,00 5 952 525,05 

Stavby 5 576 526,23 € 0,00 5 576 526,23 

Inventár, stroje, zariadenia 448 376,43 € 2 030,40 450 406,83 

Dopravné prostriedky 687 303,57 € 0,00 687 303,57 

Hmotný investičný majetok  54 904,39 € 0,00 54 904,39 

Nehmotný investičný majetok 63 493,74 € 720,00 64 213,74 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 21 132,90 € 0,00 21 132,90 

Pozemky 352 838,35 € 693 356,48  1 046 194,83 

Finančné investície 896 057,23 € 0,00 896 057,23 

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok 14 053 157,89 € 696 106,88 14 749 264,77 

Drobný hmotný majetok neodpisovaný 243 793,06 € 2 379,88 246 172,94 

Stav majetku 14 296 950,95 € 698 486,76 14 995 437,71 

 

2/Majetok v evidencií rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie (neodpisovaný) 

 

Popis 

DHM a DNM 

neodpisovaný 

k 31.10.2017 

Prírastky 

01.11.2017 

Stav majetku 

(neodpisovaný) 

k 31.12.2017 

Základná škola M. Mravca     -      

DHM a DNM 217 218,51 € 3 977,99 € 221 196,50 € 

Základná škola M Mravca - 

školská jedáleň : 

-  DHM a DNM 

- OTE 

       42 518,55 € 

            518,68 € 

3 021,60 € 

0,00 € 

45 540,15 € 

518,68 € 

Centrum voľného času Raková 38 082,57 € 1 534,40 € 39 616,97 € 

Materská škola Fojstvo: 

- DHM a DNM 

- OTE 

91 375,75 € 

2 648,93 € 

4 681,31 € 

56,07 € 

96 057,06 € 

2 705,00 € 

Materská škola Fojstvo - školská 

jedáleň: 

- DHM a DNM 

- OTE 

12 759,11 € 

579,85 € 

75,55 € 

0,00 € 

12 834,66 € 

579,85 € 

Materská škola Korcháň: 

- DHM a DNM 

- OTE 

26 507,26 € 

691,01 € 

202,90 € 

0,00 € 

26 710,16 € 

691,01 € 



Materská škola Korcháň - školská 

jedáleň 5 264,99 € 35,00 € 5 299,99 € 

Organizácia pre kultúru a verejné 

služby 48 498,27 € 2 930,55 51 428,82 € 

 

 

22.13 Vyradenie a presun majetku nasledovne: 
              1// Návrh na vyradenie, presun  majetku v evidencií obce 

Popis Vyradenie v  € Presun vyradenie Presun  prírastok 

Obecný úrad       

Drobný hmotný majetok 3 255,49 648,00 287,99 

Drobný hmotný majetok   2 899,23 

KD, pošta, knižnica    

Stroje, zariadenia, inventár 2 898,33   

Drobný hmotný majetok 2 029,91  648,00 

Drobný hmotný majetok   1 101,96 

Reštaurácia – prízemie č. 140    

Drobný hmotný majetok  730,59  

Hasičská zbrojnica    

Drobný hmotný majetok   730,59 

Zberný dvor 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 

Drobný hmotný majetok 

Dopravné prostriedky 

Stroje, zariadenia, inventár 

21 132,90 

 

 

 

2 569,51 

160 650,47 

67 062,51  

Základná škola M.Mravca – ŠJ    

Stroje, zariadenia, inventár 1 347,44   

Obec Raková    

Pozemky 32,00   

Drobný hmotný majetok 241,98   

Pódium, verejné WC    

Drobný hmotný majetok 190,73 2 154,95  

SPOLU 31 128,78 233 816,03 5 667,77 

 

 

2/ Návrh na vyradenie  účet 042 projekty:  IBV u Matuška  18 143,80€ 

      Základná škola u Gala       718,17€ 

      Nevyužité podkrovie KD    6 648,74€ 

      ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

      SPOLU 042 vyradiť    25 510,71€ 
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3/ Návrh na vyradenie, presun  majetku v evidencií rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

Popis 

Drobný 

majetok - 

vyradenie 

OTE - 

vyradenie 

 

Presun 

vyradenie 

Spolu vyradenie, 

presun 

vyradenie 

 

Presun 

prírastok 

Základná škola M. Mravca 6 791,38   

6 824,24 

 

Základná škola M. Mravca - školská jedáleň 32,86    

Centrum voľného času Raková 3 317,35  2 899,23 6 216,58  

Materská škola Fojstvo 1 504,06   

2 058,97 

 

Materská škola Fojstvo – školská jedáleň 526,03 28,88   

Materská škola Korcháň 886,42 28,63  

1 218,44 

 

Materská škola Korcháň – školská jedáleň 303,39    

OKVS – stredisko služieb 

- Presun z umiestnenia Zberný dvor 

1 721,37 

  

 1 721,37 

 

765,00 

230 282,49 

SPOLU  15 082,86  57,51 2 899,23 18 039,60 231 047,49 

 
22.14 Zostatky na účtoch k 31.12.2017 nasledovne: 

 

OBEC RAKOVÁ - účty KZ k 31.12.2017 

Zásoby     589,96 € 

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS - aktíva  2 573,38 € 

Krátkodobé pohľadávky 

ponížené o opravné položky  26 817,05 € 

Finančné účty   133 194,91 € 

Časové rozlíšenie   8 988,35 € 

Výsledok hospodárenia 4 839 062,89 € 

 

Rezervy   2 500,00 € 

Krátkodobé záväzky   105 941,76 € 

Dlhodobé záväzky   591 512,33 € 

Bankové úvery   812 379,33 € 

Časové rozlíšenie *   4 165 272,12 € 

 *Najväčšiu sumu tvorí zostatková cena majetku nadobudnutého z dotácií. 

 

Nedokončené investície – účet 042 – stav k 31.12.2017 vo výške 1 068 002,85 €. 
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Organizácie v obci 

      

Účty     

OKVS 

Raková - KZ 

k 31.12.2017 

CVČ Raková 

- KZ k 

31.12.2017 

ZŠ 

M.Mravca  - 

KZ k 

31.12.2017 

MŠ Fojstvo - 

KZ k 

31.12.2017 

MŠ Korchaň 

- KZ k 

31.12.2017 

Zásoby     3 023,98 € 0,00 € 1 512,65 € 692,53 € 130,83 € 

Finančné účty   13 528,38 € 6 149,69 € 81 505,20 € 27 689,33 € 9 404,10 € 

Krátkodobé pohľadávky 2 883,58 € 0,00 € 757,95 € 125,94 € 1 843,26 € 

Časové rozlíšenie 93,52 € 446,32 € 1 799,89 € 453,90 € 78,99 € 

Ostatné fondy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Výsledok hospodárenia - 11 341,52 € - 621,50 € 1 688,53 € - 1304,95 € 78,99 € 

Zúčtovanie medzi 

subjektami VS - 

pasíva 

 

0,00 € 40,07 € 575,44 € 119,85 € 1 838,02 € 

Krátkodobé záväzky   27 465,09 € 5 840,86 € 81 475,39 € 29 421,50 € 9 397,70 € 

Dlhodobé záväzky   3 405,89 € 
121,58 € 1 836,33 € 719,21 € 137,23 € 

Bankové úvery  a 

výpomoci   0,00 0,00 0,00 6,09 5,24 

Časové rozlíšenie  0,00 1 215,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

22.15 Úpravu sadzobníka cien za služby poskytované obcou 

22.16 Zámer odpredaja pozemku podľa §9 ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov – ako prípad osobitného zreteľa: 

                   v prospech : Vladislava Heglasa, Raková 1743 

                    pozemok: CKN č. 10276/1 o výmere  418  m2 

                     za cenu 5 €/m2, 

                    ktorý je vo vlastníctve obce Raková LV 1835. 

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

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

a je to v kompetencii OZ. Predmetný pozemok bol vyčistený žiadateľom a jeho rodičmi, na vlastné 

náklady boli zrealizované úpravy pozemkov novou ornicou. Nachádza sa pri RD žiadateľa a bude sa 

využívať ako súčasť záhrady pri RD.  Obec tieto časti pozemkov nevyužíva. 

 

   

      Hlasovanie:                        Za:                              Proti:                        Zdržal sa: 

      Prítomní:       13                     12                               0                                     1         
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22.17 Dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 vo výške 600 €  

pre Slovenský zväz chovateľov – ZO Raková. 

22.18 Na základe žiadosti – p. Harantová Eva, Raková č. 71, čiastku 2000 € z rozpočtu obce 

na opravu komunikácie do osady Groň. 

 

 

D/    U Z N Á Š A   S A 

 

22.19 Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych 

služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady 

22.20 Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Raková č. 2/2018 o vyhradení miest na 

umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane 

 

E/    R U Š Í 

 

22.21 Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 20.1/2017 zo dňa 15.11.2017 

 

F/    U K L A D Á 

 

22.22 OKVS zabezpečiť opravu a bezpečnosť lávok Raková U Sihelníka 

Zodp.: Bc. Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS 

22.23 OcÚ upraviť vyúčtovanie spotreby vody pre CZŠ Raková za obdobie od 21.11.2016-

21.11.2017 na 50 m3 a následne do budúcna upraviť spôsob vyúčtovania spotreby 

vody pre CZŠ. 

Zodp. Mgr. Janka Čičová, prednostka OcÚ 

 

 

G/    N E S C H V A Ľ U J E 

 

22.24 Odpredaj pozemku časť parcele KN-C 1171/1 o výmere 42 m2 žiadateľovi 

 – p. Tomko Miroslav, Raková 949. 

 

X.X.X. 

 

 

  

                                                                                                    Mgr. Anton Heglas 

                                                                                                         starosta obce: 

 

 

 

 

 

p. Anna Dolná                                                                           p. František Broš 

I. overovateľ:                                                                            II. overovateľ: 
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