OBEC RAKOVÁ
Číslo:18/2017

V Rakovej, dňa 25.8.2017

ZÁPISNICA

napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.8.2017
o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rakovej
P r í t o m n í:
Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ospravedlnení poslanci:

František Broš
Mgr. Milan Bukovan
Mgr. Viera Urbaníková
Ing. Martin Golis
Mgr. Miroslava Grušpierová
Mgr. Janka Hnidková
Ing. Miroslav Mareček
JUDr. Miroslav Mariak
Jaroslav Petrák
Miroslav Strýček
Marian Šuška
Ing. Ján Turoň
Anna Dolná
Mgr. Miroslava Grušpierová

Predsedajúci oznámil, že Obecné zastupiteľstvo v Rakovej 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. JUDr. Miroslav Mariak

2. Miroslav Strýček

P R O G R A M:

Otvorenie - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
1. Prerokovanie a schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o nenávratný finančný
2.
3.
4.
5.

príspevok na dostavbu Telocvične pri ZŠ Raková
Prerokovanie a schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na zateplenie Hasičskej zbrojnice Raková
Informácia o stave prípravy Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN Obce Raková
Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Raková - Fojstvo
Záver

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: Mária Chovancová, zam. OcÚ
Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/ JUDr. Miroslav Mariak, predseda NK
2/ Miroslav Strýček, člen NK
Návrh na zloženie komisie:
Voľba návrhovej komisie:
1/ Marian Šuška, poslanec OZ
2/ Jaroslav Petrák, poslanec OZ
Pracovné predsedníctvo:

1/ Mgr. Anton Heglas, starosta obce
2/ Mgr. Janka Čičová, predn.OcÚ

Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Miroslava Grušpierová, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Ing. Miroslav Mareček,
Mgr. Janka Hnidková, František Broš, Jaroslav Petrák
Ing. Martin Golis, JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných :
10
Návrh bol prijatý.
Schválenie programu mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva
OZ schválilo program mimoriadneho zasadania OZ bez pripomienok.
Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Miroslava Grušpierová, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Ing. Miroslav Mareček,
Mgr. Janka Hnidková, František Broš, Jaroslav Petrák
Ing. Martin Golis, JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných :
10
Návrh bol prijatý
1. Prerokovanie a schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na dostavbu Telocvične pri ZŠ Raková
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že bola vypísaná výzva na predloženie žiadostí
o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok
2017. Maximálna výška účelových finančných prostriedkov poskytnutých ministerstvom pre
jeden rozvojový projekt je 150 000 € na kapitálové výdavky. Žiadosť, vrátanie príloh, z ktorých
jedna je aj uznesenie obecného zastupiteľstva (v minulosti sa uznesenie nedokladovalo), je
potrebné podať najneskôr do 29. septembra 2017. Od vyhlásenia výzvy sa zabezpečujú potrebné
doklady - potvrdenia sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne (nie staršie ako tri mesiace)
a ďalšie.
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Vzhľadom na to, že je potrebné doložiť uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase s výškou
spoluúčasti FP, bolo zvolané toto mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva. Návrh
uznesenia je formou dostavby telocvične a zabezpečenie FP na spolufinancovanie vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci vo výške 267925,50 Eur.
Materiál k bodu je prílohou zápisnice.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – dotazoval sa, či by mohlo zvyšovať vážnosť doplnenie žiadosti
„dostavba pre 2 základné školy“.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – nie je možné uvádzať v žiadosti školy, ktoré nie sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti.
Ďalších pripomienok do diskusie nebolo a starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy
na predloženie žiadosti o poskytnutie FP na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby telocvične
na rok 2017.
b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 267925,50 Eur.
Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Miroslava Grušpierová, Anna Dolná)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Ing. Miroslav Mareček,
Mgr. Janka Hnidková, František Broš, Jaroslav Petrák, Ing. Ján Turoň,
Ing. Martin Golis, JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných :
11
Návrh bol prijatý.
2. Prerokovanie a schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na zateplenie Hasičskej zbrojnice Raková
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, že zároveň bola vypísaná ďalšia výzva číslo VII
Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. Maximálna výška dotácie: 30 000 Eur. K žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné
vypracovať rozpočet výdavkov financovaných z dotácie a ďalšie doklady. Rozpočet bol
vypracovaný na celkové náklady: 75 388,94 €. Objekt hasičskej zbrojnice je veľký, zateplenie so
všetkým (výmena rín, odpady atď.) predstavuje náklady cca 50-60 t.Eur, do nákladov je zahrnuté
aj vykurovanie. Zvážiť čo so zdravotným strediskom, budova je v zlom stave, je to už tzv.
havarijný stav (strecha a pod.). Ak prejde tento projekt, realizácia bude možná až v roku 2018.
Materiál je prílohou zápisnice.
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JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhol nedávať vykurovanie, zamyslieť sa, nakoľko
máme rozbehnuté kanalizácia Fojstvo, MŠ Korcháň, chodníky a zase spolufinancovanie 40 t.€.
p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – z pohľadu hasiča je potrebné zamerať sa na výmenu rín,
výmenu odpadov, na odizolovanie. Je to v dezolatnom stave – havarijný stav.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – taktiež navrhuje riešiť veci, ktoré sú v havarijnom stave, ako uz
spomenul poslanec Strýček.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – počas zasadania upravil rozpočet vypustením položky
„vykurovanie“ a niektorých položiek, zníženie rozpočtu na 53 150 €, ktorý je potrebné ešte
prejsť. V prípade schválenia žiadosti, realizácia bude v roku 2018-2019. Za toto obdobie môže
dôjsť k rozdielu cien. Je na zváženie poslancov, či žiadosť bude odoslaná, prípadne počkáme.
Podanie žiadosti je potrebné najneskôr do 31.8.2017 a je potrebné doložiť uznesenie
o zabezpečení spolufinancovania projektu vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov
z vlastných zdrojov.
p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – súhlasí s predložením projektu, navrhuje znížiť a upraviť
rozpočet maximálne do výšky 55 tis.Eur.
Ďalších pripomienok do diskusie nebolo a starosta obce predniesol návrh na uznesenie:
1/Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy
číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly MV SR: Zlepšenie technického stavu hasičskej zbrojnice
v obci Raková.
b) Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške najmenej 5% z celkových
výdavkov z vlastných prostriedkov.
Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Miroslava Grušpierová, Anna Dolná)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Ing. Miroslav Mareček,
Mgr. Janka Hnidková, František Broš, Jaroslav Petrák, Ing. Ján Turoň,
Ing. Martin Golis, JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných :
11
Návrh bol prijatý.
2/ Obecné zastupiteľstvo ukladá upraviť rozpočet stavby do maximálnej výšky 55 000 Eur
v rámci výzvy na podanie žiadosti o NFP „Zlepšenie technického stavu hasičskej zbrojnice obce
Raková“.
Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Miroslava Grušpierová, Anna Dolná)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Ing. Miroslav Mareček,
Mgr. Janka Hnidková, František Broš, Jaroslav Petrák, Ing. Ján Turoň,
Ing. Martin Golis, JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných :
11
Návrh bol prijatý.
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3. Informácia o stave príprav Zmeny a doplnku č.4 ÚPN Obce Raková
Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval, že v rámci Zmeny a doplnku č.4 ÚPN Obce
Raková bola snaha zaradiť všetky žiadosti. Výsledok prerokovania - vyhodnotenie pripomienok
fyzických a právnických osôb k Zmene a doplnku č.4 ÚPN-O Raková a vyhodnotenie
pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k zmene
a doplnku č.4 ÚPN-O Raková je prílohou zápisnice.
Diskusia:
K prerokovaniu tohto bodu sa zúčastnili občania z obce v počte 4 podľa pripojenej prezenčnej
listiny, kt. starosta udelil slovo.
Občania, kt. podali žiadosť o zaradenie ich pozemkov v miestnej časti Strýkova, naniesli
námietky, ich žiadosti neboli akceptované a boli vypustené z návrhu Zmeny a doplnku č.4 ÚPN –
O Raková. Štátna ochrana prírody, Správa CHKO to odôvodňuje s tzv. chránenými rastlinami
v tejto lokalite, priestorom prechádza biokoridor atď. Bolo im ponúknuté odkúpiť ich pozemky
za 0,20 €/m2, čo je pre nich neprípustné.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – má vedomosť a zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny určuje aj možnosť, že sa môže stavať, ale rastlina má byť revitalizovaná, prečo toto ŠOP
Správa CHKO neberie do úvahy. Keď sa jednalo o k.ú. Čadca, bolo akceptované, v k.ú. Raková
celá časť Strýkova je vypustená UPN-O č.4.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ - Zmena a doplnok č.4 ÚPN-O Raková sa otváral hlavne
na základe požiadaviek občanov Za Groň, dotazoval sa či obstarávateľ jednal s občanmi.
Vlastníctvo je nedotknuteľné, obstarávateľ by sa mal týmto zaoberať. Je potrebné vyvinúť tlak,
za účasti zástupcu CHKO a v prítomnosti občanov jednať o tomto.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – čo sa týka biokoridorov, ochrany rastlín je na strane občanov,
taktiež vyjadril spokojnosť s obstarávateľom Zmeny a doplnku č.4 ÚPN-O Raková, kt. je Ing.
arch. Ján Burian, avšak nie všetko je možné vyjednať so štátnymi orgánmi. Osobne sa zúčastnil
na jednaní s CHKO, v r. 2012 bol súhlas, žiaľ na základe vyjadrenia, v tejto lokalite je špecifická
pôda, taktiež nie je jasný koridor, ktorý je na strane Čadce iný ako v k.ú. Raková. Predložili
mapu, kde sa môže povoľovať výstavba a kde nie, bez ich súhlasného stanoviska to nie je možné.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ – navrhuje pokračovať v rokovaniach, inak to budú zbytočne
vyhodené finančné prostriedky. Vyslovil názor, že úrady by mali dať rovnaké stanovisko ako pre
Čadcu, tak aj pre územie Rakovej.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – občania majú záujem o výstavbu v tejto lokalite, avšak je tam
aj pripomienka občanov, ktorí žijú v tejto lokalite. Apeloval aj smerom k poslancom ak majú
kontakty a možnosť pomôcť, v rámci Zmeny a doplnku č.4 ÚPN-O Raková sa prejednajú
opakovane lokality Strýkova a Za Groň.
Diskusia ukončená, občania poďakovali a opustili rokovaciu miestnosť.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
Informáciu o stave príprav Zmeny a doplnku č.4 ÚPN Obce Raková.
Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Miroslava Grušpierová, Anna Dolná)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Ing. Miroslav Mareček,
Mgr. Janka Hnidková, František Broš, Jaroslav Petrák, Ing. Ján Turoň,
Ing. Martin Golis, JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných :
11
Návrh bol prijatý.
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4. Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Raková - Fojstvo
Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval, že vydanie stavebného povolenia v rámci stavby
„Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie, Raková - Fojstvo“ je podmienené stanoviskom
budúceho prevádzkovateľa a prevádzkovateľ SeVaK podmieňuje svoje stanovisko uzavretím
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
Vyjadrenie SeVaKu a návrh zmluvy tvorí samostatnú prílohu zápisnice.
Z rozpravy poslancov bol návrh jednať o nájme novovybudovaného vodovodu a kanalizácie.
Obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu jednať so SeVaK, a.s. Žilina o prenájme
novovybudovaného vodovodu a kanalizácie v časti Raková-Fojstvo.
Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Miroslava Grušpierová, Anna Dolná)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Ing. Miroslav Mareček,
Mgr. Janka Hnidková, František Broš, Jaroslav Petrák, Ing. Ján Turoň,
Ing. Martin Golis, JUDr. Miroslav Mariak, Mgr. Viera Urbaníková
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Prítomných :
11
Návrh bol prijatý.
Program mimoriadneho zasadania bol vyčerpaný, na záver starosta obce oboznámil, že riadne
zasadanie obecného zastupiteľstva je plánované v mesiaci október – dňa 13.10.2017.
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenie
18.1 – 18.5/2017
Uznesenie je súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva.
5. Z á v e r
Mgr. Anton Heglas, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť a mimoriadne
zasadanie OZ ukončil o 19:00 hod.
***
Zapísala: Mária Chovancová, zam.OcÚ

Mgr. Janka Čičová
prednostka OcÚ

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

JUDr. Miroslav Mariak
I. overovateľ:

Miroslav Strýček
II. overovateľ:
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OBEC RAKOVÁ
UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Rakovej
zo dňa 25. augusta 2017, uznesenia č. 18.1 – 18.5./2017
Obecné zastupiteľstvo
A/

BERIE NA VEDOMIE
18.1 Informáciu o stave príprav Zmeny a doplnku č.4 ÚPN Obce Raková.

B/ S C H V A Ľ U J E
18.2 a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy
na predloženie žiadosti o poskytnutie FP na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby telocvične
na rok 2017.
b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 267925,50 Eur.
18.3 a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy
číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predloženie
žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly MV SR: Zlepšenie technického stavu hasičskej zbrojnice
v obci Raková
.
b) Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške najmenej 5% z celkových
výdavkov z vlastných prostriedkov.
C/ U K L A D Á
18.4 Upraviť rozpočet stavby do maximálnej výšky 55 000 Eur v rámci výzvy na podanie
žiadosti o NFP „Zlepšenie technického stavu hasičskej zbrojnice obce Raková“.
18.5 Obecnému úradu jednať so SeVaK, a.s. Žilina o prenájme novovybudovaného
vodovodu a kanalizácie v časti Raková-Fojstvo.
x.x.x.

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

JUDr. Miroslav Mariak
I. overovateľ:

Miroslav Strýček
II. overovateľ:

