
O B E C    R A K O V Á 

 

 
 Číslo:17/2013                                                  V Rakovej, dňa 31.7.2013 

 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 31.7.2013   

o 17:00 hod.v zasadacej miestnosti Obecného úradu  v Rakovej 
 

P r í t o m n í: 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                 Jozef Beleščák 

     František Broš 

Mgr. Milan Bukovan 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

Miroslav Strýček 

Ing. Marián Šuška 

Mgr. Viera Urbaníková 

 

              Ospravedlnení poslanci:                                JUDr. Miroslav Mariak 
JUDr. Jozef Šamaj 

 
                                                                                      

            

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.  p. Dolná Anna                                                                                   2.  p. Stanislav Grečmal 

 

 

P R O G R A M:  

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

 

2. Príprava a podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ 

 

3. Záver 

 

 

 



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

    Mimoriadne 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, zamest.OcÚ 

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

    2/  p. Grečmal Stanislav, poslanec OZ 

Návrh na zloženie komisie: 

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

                                                      2/  Mgr. Milan Bukovan, člen NK  

 

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

                                                       2/ Mgr. Urbaníková Viera, zástup. starostu 

 

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

                      p. Broš František)  

                      

Za:                Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna,     

                     Mgr.Urbaníková Viera,   p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, 

                      Ing. Mareček Miroslav, p. Beleščák Jozef                                                                9                                                                                                                      

Proti:   -                                                                          0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                        9 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Príprava a podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ 

       K bodu informoval Mgr. Anton Heglas, starosta obce. Materiál (návrh rozpočtu) je prílohou 

zápisnice. Predložil návrh na cezhraničnú spoluprácu  s obcou Dolní Lomná a oboznámil 

s návrhmi aktivít v rámci prípravy tohto projektu.  

 

Aktivita 1 

Dolní Lomná je vychýrená umeleckými rezbármi - zámer uskutočniť rezbárske sympózium v júli 

2014. (zámer využiť lipové drevo, kt. má obec k dispozícii). 

Predbežné náklady sa odhadujú: 
4000€ - 4x mzda rezbárom za 5 dní, 250€ ubytovanie, 500€ materiál a náradie, 200€ strava 

a občerstvenie.    

- návrh zo strany poslancov v rámci rezbárskeho sympózia vytvoriť Betlehem, ale aj návrh 

zaujímavých postav, ktoré by občanom niečo pripomínali, prípadne tieto zapracovať do tvorby 

Betlehemu. 

 

Aktivita 2  
Výstava diel v Dolnej Lomnej v septembri 2014. Náklady: strava 50 os po 6€ + občerstvenie 

100€, príprava výstavy 300€. 

 

Aktivita 3 

Osadenie informačných turistických tabúľ propagujúce obce. 3 ks Raková, 3 ks Dolní Lomná  

Cena 6x 300€ . 
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Aktivita 4 
Výroba propagačných materiálov 
Informačné brožúry        2000 ks 

Pohľadnice                     5000 ks 
Perá                                   500 ks 
Tričká                                200 ks 
Kniha  Turisticko – informačný sprievodca obcami Raková a Dolní Lomná  1000 ks (menší 

náklad sa neoplatí). 

- vydanie brožúry v anglickom jazyku pre našu obec a v poľskom jazyku pre obec Dolná Lomná  
 

Aktivita 5 

Doplnenie internetových stránok o kultúrne a turistické zaujímavosti  2 x 300€. 
 

Aktivita 6 
- doplnenie v rámci OZ: rozšírenie cyklotrasy do Dolnej Lomnej (pôvodná cyklotrasa končí na 

hranici) a zverejniť v brožúrach. 
 

Finančné alokácie: 

-       Minimum 3.000 €  

-       Maximum 20.000 € 

-       Celkový rozpočet mikroprojektu nesmie presiahnuť 40.000,- EUR 

 

Podporované  príklady aktivít: 

-       stretávanie,  výmena mládeže,   folklórne   slávnosti /a pod./, ale  s dôrazom na  rozvoj   

         tradícií,  dlhodobo,  hlavne  vo  fáze  vzniku /alebo tie, kt.  existovali  a boli prerušené, 

-       sieťovanie  a rozvoj  spolupráce medzi miestnou  a regionálnou  verejnou  správou  

         s mimovládnymi  organizáciami  a inštitúciami,  cezhraničná  sociálna integrácia, 

-       propagácia   cezhraničných  pracovných možností, 

-       výmena  vedomostí a skúseností  vo  výučbe na   rôznych  stupňoch, spracovanie materiálov  

        pre  spoločnú  výučbu, 

-       spoločné  stratégie  prihraničných  regiónov, kde  sa  jasne  definujú  rozvojové priority, 

-       analýzy   a štúdie  cezhraničného územia, kt.  by  vytvárali predpoklad pre  spoločné  

         plánovanie a propagáciu  viacúčelových  zámerov, kt.  by  prispievali k rozvoju krajiny    

         -  musia  tu byť podložené  nadväzujúce  výsledky, 

-        vytváranie partnerstiev  medzi podporovanými organizáciami  ako napr.  hospodárske     

   komory,  rozvojové  centrá, propagácia  hospodárskej spolupráce. 

 

Dôležité :  

-       investičné výdavky max. do  60%  oprávnených  výdavkov a udržateľnosť projektu, 

-       nebudú podporené :  hodové  slávnosti,   hasičské  závody,  oslava  výročia obce,  

hasičského zboru,  športových klubov,  športové  turnaje, ani tie projekty,  ktoré  vykazujú  zisk. 
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     OZ hlasovalo o návrhu  na uznesenie: OZ schvaľuje: 

a) Predloženie projektu „Nové priateľstvá Raková – Dolní Lomná “  v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, Fond 

mikroprojektov.  

b) Výšku celkových výdavkov na projekt:  cca 19 543,40,- €  

c) Výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov 

projektu je 5%, t.j.   977,17 €. 

 

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

                      

Za:                Mgr. Bukovan Milan, Ing. Šuška Marian p. Kultan Peter, p. Dolná  Anna,     

                     Mgr.Urbaníková Viera,   p. Strýček Miroslav, p.Grečmal Stanislav, Mgr. Bzdilíková   

                      Mária, p. Broš František, Ing. Mareček Miroslav, p. Beleščák Jozef                     11                                            

Proti:   -                                                                          0 

Zdržal sa:                   -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                                       11 

Návrh bol prijatý. 

 

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

mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

                              Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenie 

17.1./2013 
          Uznesenie je súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

3. Z á v e r       
 

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

a mimoriadne zasadanie OZ ukončil o 18:00 hod.   

 

 

*** 
 

Zapísala: Mária Chovancová, zamest.OcÚ 

 

 

 

 

Ing. Kormanec Jaroslav                          Mgr. Anton Heglas 

Prednosta OcÚ   :                                                                  starosta obce: 

 

 

 

p. Dolná Anna                                                                         p. Grečmal Stanislav 

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

                           U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 31.7.2013, uznesenia č. 17.1./2013 

 

 

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

 

A/     S C H V A Ľ U J E 

 

17.1.a) Predloženie projektu „Nové priateľstvá Raková – Dolní Lomná “   

            v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika  

           2007 – 2013, Fond mikroprojektov.  

 

b) Výšku celkových výdavkov na projekt:  cca 19 543,40,- €  

 

c) Výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených  

      výdavkov projektu je 5%, t.j.   977,17 €. 

 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

 

 

 

p. Dolná Anna                                                                         p. Grečmal Stanislav 

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ: 
 

 

 



 

 

 

 

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva 

zo dňa  31.7.2013 

 

 

 

1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 31.7.2013 

3. Materiál k príprave o podanie žiadosti o poskytnutie FP z fondov EÚ 

4. Návrh na uznesenie spracovaný predsedom návrhovej komisie 

 

 

 


