OBEC RAKOVÁ
Číslo:13/2017

V Rakovej, dňa 10.2.2017

ZÁPISNICA

napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.2.2017
o 16:00 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
Anna Dolná
Ing. Martin Golis
Mgr. Miroslava Grušpierová
Mgr. Janka Hnidková
Ing. Miroslav Mareček
JUDr. Miroslav Mariak
Jaroslav Petrák
Miroslav Strýček
Marian Šuška
Ing. Ján Turoň
Mgr. Viera Urbaníková

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 12 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. Mgr. Miroslava Grušpierová

2. Mgr. Janka Hnidková

P R O G R A M:

Otvorenie - určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
1. Prerokovanie výšky finančnej pomoci Obce Raková pozostalej rodine po tragickej

udalosti
2. Prerokovanie a schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o finančný príspevok

na obstarávanie Zmeny a doplnku č.4 územného plánu obce Raková
3. Informácia o prevádzkovaní lyžiarskeho vleku Korcháň
4. 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.
Poverený zapisovaním: Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu
Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/ Mgr. Miroslava Grušpierová
2/ Mgr. Janka Hnidková
Návrh na zloženie komisie:
Voľba návrhovej komisie:
1/ Mgr. Milan Bukovan, predseda NK
2/ p. Marián Šuška, člen NK
Pracovné predsedníctvo:

1/ Mgr. Heglas Anton, starosta obce
2/ Ing. Mareček Miroslav, zástup. Starostu

Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Ján Turoň)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Broš František
Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček,
Ing. Martin Golis, Anna Dolná, Mgr. Miroslava Grušpierová,
JUDr. Miroslav Mariak
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.

11
0
0
11

Schválenie programu mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva
OZ schválilo program mimoriadneho zasadania OZ bez pripomienok.
Hlasovanie: (neprítomní: Mgr. Viera Urbaníková, Ing. Ján Turoň)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Broš František
Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček,
Ing. Martin Golis, Anna Dolná, Mgr. Miroslava Grušpierová,
JUDr. Miroslav Mariak
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.

11
0
0
11

1. Prerokovanie výšky finančnej pomoci Obce Raková pozostalej rodine po tragickej
udalosti
Mgr. Anton Heglas, starosta obce informoval, že od samého začiatku obec komunikuje
s rodinou pozostalých, bola im ponúknutá možnosť pri vybavovaní všetkých náležitosti
spojených s tragickou udalosťou, ktorá sa udiala 21.1.2017.
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Obec momentálne uhradila náklady spojené s pohrebom do výšky 3 tis. eur s tým, že v rámci
poistenia za škodu pri prevádzke motorového vozidla si bude obec nárokovať u poisťovne. Obec
prispela aj formou výkopu hrobového miesta. Je na zváženie do akej miery ešte prispeje
pozostalej Natálii Kováčikovej, ktorá má tesne pred maturitou, príklad finančná pomoc na
štúdium, alebo iná forma sociálnej výpomoci – na bývanie. Čo sa týka verejnej zbierky, na
základe súhlasu Natálie Kováčikovej, ktorej zahynuli rodičia a brat a zostala úplne bez príjmu
bolo zverejnené jej číslo účtu, na ktorý bolo možné zasielať finančný dar. Veľmi ho potešilo, že
zverejnenou výzvou sa pomohlo aj touto formou, taktiež sa uskutočnila zbierka po sv. omši pri
kostole. Momentálne sa čaká na doklady od polície, taktiež doklady z matriky, nakoľko dopravná
nehoda sa stala v katastri územia Oščadnica a tieto je potrebné predložiť poisťovni. Obecná rada
sa taktiež zaoberala problematikou a doporučila uhradiť náklady na pohreb bez spätného
nárokovania v dedičskom konaní.
Ing. Mareček Miroslav, poslanec OZ – konštatoval, že na základe podanej informácie, ak sa tieto
veci nevyriešia do konca roka, koncom roku 2017 sa prijme úprava rozpočtu.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – pri OZ je sociálna komisia, je potrebné postupovať
s opatrnosťou, nakoľko došlo k porušeniu dopravných predpisov, na druhej strane je poškodená
osoba a nie je ukončené vyšetrovanie. Je na to komisia, súhlasí s tým, aby komisia predkladala
informácie a pomohlo sa pozostalým.
Návrh na uznesenie:
- OZ berie na vedomie informáciu o tragickej udalosti zo dňa 21.1.2017.
- OZ ukladá komisii sociálno – zdravotnej pri OZ zaoberať sa prípadom, ktorý súvisí
s tragickou udalosťou zo dňa 21.1.2017 a predložiť konkrétny návrh finančnej výpomoci
pozostalej Natálii Kováčikovej.
Hlasovanie: (neprítomná: Mgr. Viera Urbaníková)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Broš František
Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček,
Ing. Martin Golis, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň, Mgr. Miroslava Grušpierová,
JUDr. Miroslav Mariak
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.

12
0
0
12

2. Prerokovanie a schválenie uznesenia pre podanie žiadosti o finančný príspevok
na obstarávanie Zmeny a doplnku č.4 územného plánu obce Raková
Mgr. Anton Heglas, starosta obce, oboznámil, že je potrebné podať žiadosť v termíne do
28.2.2017, z toho dôvodu je tento bod zaradený do prerokovania mimoriadneho zasadania OZ.
Jednou z podmienok získania dotácie, je predloženie uznesenia OZ, v ktorom sa obec zaviaže, že
proces obstarávania UPD potrvá najviac 3 roky. Je možné získať finančné prostriedky, 80%
z nákladov, celková cena v zmysle zmluvy o dielo pre vypracovanie územného plánu obce –
Zmena a doplnok č. 4 je 11 616 €. V prípade úspešnosti dotácia bude cca 9 292,80 eur.
V pondelok, dňa 13.2.2017 sa prerokuje s Ing. Pivarčim, zhotoviteľom pre vypracovanie
územného plánu obce- Zmena a doplnok č.4, prvé kolo prehodnotenia požiadaviek a ďalšie veci,
ktoré má obec zámer realizovať.
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Kto by mal záujem z poslancov prísť, môže sa zúčastniť tohto pracovného prerokovania, termín
pondelok 13.2.2017 o 9:00 hod.
Pripomienky zo strany poslancov neboli a obecné zastupiteľstvo hlasovalo o návrhu na
uznesenie: Obecné zastupiteľstvo súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie.
Hlasovanie: (neprítomná: Mgr. Viera Urbaníková)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Broš František
Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček,
Ing. Martin Golis, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň, Mgr. Miroslava Grušpierová,
JUDr. Miroslav Mariak
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.

12
0
0
12

3. Informácia o prevádzkovaní lyžiarskeho vleku Korcháň
Mgr. Anton Heglas, starosta obce oboznámil k bodu. Prevádzka lyžiarskeho vleku sa
pohybuje v strate. Táto strata, ak sa nerátajú mzdové výdavky pracovníkov OKVS, nie je až taká
výrazná za posledné obdobie (858,88 eur). Radikálne nám skomplikovali situáciu dve zásadné
veci a to, že školy dostali finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR na lyžiarsky výcvik
a ani iné školy z okresu Čadca nemajú záujem o lyžiarsky vlek na Korcháni. Druhá vec je, že
budovu, ktorá sa využívala na bufet a sociálne zariadenie, prenajímateľ predal. K tomuto sa
pridali ešte zvýšené nároky nájomcov za prenájom pozemkov. V minulosti bol prenájom
pozemkov 0,04 €/m2, v súčasnosti požadujú vlastníci pozemkov 0,10 €/m2. Je potrebné si
povedať čo ďalej, či zainvestujeme do infraštruktúry, aby sa mohol lyžiarsky vlek prevádzkovať.
Odhad investície cca 10 tis. eur, aby bola spustená prevádzka lyžiarskeho vleku. Bol predložený
materiál od roku 2012, s konštatovaním, že z tržieb je veľmi nízky príjem. Ovplyvňuje to
počasie, snehu je veľmi málo. Je na zváženie, či sa spustí prevádzka aj za cenu, že obec bude
doplácať na prevádzku lyžiarskeho vleku, alebo sa tento vlek ekologický demontuje tak ako to
urobilo veľa okolitých obcí v okrese Čadca. Jeho predaj sa neoplatí, príklad Vysoká nad
Kysucou, ktorá zaplatila nemalé finančné prostriedky za znalecký posudok a nie je záujem o ich
kúpu. Musí sa povedať či sa pôjde do prevádzky lyžiarskeho vleku a ak áno, je potrebné
uzatvoriť nové nájomné zmluvy. Pôvodné nájomné zmluvy boli do roku 2012. Ak by sa
investovalo do prevádzky lyžiarskeho vleku, bude sa musieť spätne zahrnúť prenájom pozemkov
do nájomných zmlúv. Za obdobie 2013 – 2016 by sa jednalo o vyplatenie za prenájom pozemkov
vo výške 2 549,76 € a nájom roku 2017 1593,60 € (celkom 4 143,36€).
Diskusia:
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – je potrebné zachovať lyžiarsky vlek, sú aj iné spôsoby
ako sa dá vlek využiť. V obci Olešná robia rôzne súťaže na skútroch a podobne. Dotazoval sa
prečo nebol nájom za pozemky vlastníkom zaplatený od roku 2013. Bola tam riaditeľka, mohla
informovať, že sú tam nejaké nájmy, ako poslanci nemôžu myslieť stále na to, ako sú urobené
nájomné zmluvy. Riaditeľka bola za to platená a dovolí si tvrdiť, že bola veľmi dobre platená.
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Vyslovil názor, že každá rozumná obec, si bude chcieť zachovať lyžiarsky vlek. Príklad Olešná,
kde majú lyžiarsky vlek v súkromných rukách, ďalej Klokočov, v tomto zimnom období bol
lyžiarsky vlek zatvorený z technických príčin. Obec Raková je dosť veľká a tie náklady nie sú až
také vysoké. Keď nie je telocvičňa, môžu deti aspoň lyžovať. Ceny v Oščadnici sú až veľmi
vysoké, myslí si že aspoň pre tie malé deti by sme tu mali zachovať lyžiarsky vlek. Nebrať to ako
biznis, že nám lyžiarsky vlek nezarába.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – informoval, že odmena konateľky lyžiarskeho vleku za
posledné dva roky bola nulová. Prácu vykonávala popri svojom zamestnaní a na úkor svojho
voľného času.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ - opýtal sa na obnovu lana lyžiarskeho vleku, dokedy je
prevádzky schopné, koľko nás to bude stáť a v ktorom roku nás čaká revízia.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – revízia lana sa musí urobiť budúci rok a podľa technického
stavu sa uvidí, koľko môžeme prevádzkovať lyž. vlek. Môže to byť rok, dva, ale aj päť. O toto
lano sa dobre staralo, takže je v dobrom technickom stave, skôr problém môže byť v stožiaroch.
p. Broš František, poslanec OZ – podstata tejto diskusie je, ako vníma, zachovať lyžiarsky vlek,
alebo ho zrušiť. Podľa vstupného je možné zistiť aká je návštevnosť. Jedna zo zásad bola, aby to
využívali školy, či už počas prázdnin alebo lyžiarskeho výcviku. Čo sa týka nájmov, je to otázka
možno diskusie, navrhuje zvážiť, či ukončíme prevádzku lyžiarskeho vleku, alebo ho zachováme.
Vyjadril sa, že je za jeho zachovanie.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – máme komisiu školstva, kultúry a športu, komisiu
finančnú, tento problém v komisiách prerokovať a predložiť návrhy. Nevie aké odporúčanie dala
obecná rada.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – sú dve varianty a to, buď sa ukonči prevádzka lyžiarskeho
vleku a tento sa demontuje z prenajatých plôch. Druhá varianta je, že sa rozpočtovým opatrením
vytvorí položka v rozpočte na vyplatenie nájmu vlastníkom pozemkov v hodnote 4 143,36 €, aby
sme mohli obnoviť a prevádzkovať lyžiarsky vlek. V letnom období porozmýšľať ako ďalej
pokračovať v rozvoji lyžiarskeho vleku, či sa pôjde na minimálne prevádzkové náklady atď.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – ak dobre rozumel, ak sa odsúhlasí ukončenie lyžiarskeho
vleku, vlastníci pozemkov by nedostali nájom, nakoľko nebola nájomná zmluva.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ - na obecnej rade bola rozdiskutovaná táto problematika, je toho
názoru, o mesiac je ďalšie zasadanie OZ, nechať to prejsť v rámci komisii. Následne sa
rozhodnúť ak prevádzkovať, vyčleniť potrebné finančné prostriedky alebo ukončiť
prevádzkovanie.
Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – ak sa rozhodneme spustiť prevádzkovanie vleku ešte
v tomto období, je potrebné vyplatiť vlastníkom pozemkov nájom, ktorá nie je v rozpočte
zahrnutá.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – nehovorí, že je to o zisku a pri deťoch nemôžeme
hovoriť o zisku.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – v rámci diskusie pripomenul poslancom, kt. pôsobili aj v
minulosti, že nájomné zmluvy neboli z dôvodu, že v roku 2011 bol vtedajší poslanec JUDr.
Šamaj zásadne proti nájomným zmluvám a on sám má nájomné zmluvy s vlastníkmi.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – na ozrejmenie nájomca nesmie ďalej prenajímať
pozemok bez súhlasu prenajímateľa. Chcel, aby sa aspoň mesiac lyžovalo, ale je tu materiál,
ktorý nie je rozobratý podrobne.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – materiál, ktorý im bol predložený vychádza v rámci
podkladov nášho rozpočtu, nie sú zahrnuté náklady zamestnanca z rozpočtu OKVS.
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Ing. Martin Golis, poslanec OZ - jedná vec je minulosť, druhá budúcnosť. Ak nám revízia povie,
že máme vymeniť celé lano, musíme rátať s vysokými finančnými prostriedkami (20-30 tis. €).
Navrhuje urobiť nejaký projekt prevádzkovania s vyčíslením a až následne povedať čo ďalej.
Podľa jeho názoru neschvaľovať teraz niečo, čo môžeme v budúcnosti ľutovať.
p. Miroslav Strýček, poslanec OZ - dotazoval sa čo je potrebné k spustenie lyžiarskeho vleku,
okrem vyplatenia nájomného. Ak sa vyplatí nájomné do roku 2016 vo výške 0,04 €/m2 a 2017 na
základe dohody s vlastníkmi pozemkov vo výške 0,10 €/m2 ako požadujú po dobu 1-2 mesiacov.
Následne navrhuje pripraviť podklady pre prevádzkovanie lyžiarskeho vleku a dohodnúť výšku
nájmu s vlastníkmi pozemkov aj do budúcna.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – z diskusie vyplývajú dve možnosti a to ukončenie prevádzky,
druhá možnosť vyplatenie nájomného a to úpravou rozpočtového opatrenia. Ďalej prerokovať,
hlavne s vlastníkmi, ktorí nám dali písomný zákaz na užívanie pozemkov, ako aj s ďalšími
vlastníkmi, aby sa mohol lyžiarsky vlek spustiť. Vyvolať jednanie s vlastníkmi o výške prenájmu
a ďalších náležitosti. Toto nie je možné zo dňa na deň riešiť, vlastníci pozemkov nie sú iba
z našej obce. Taktiež nebol ukončený ROEP a nájomné sa v minulosti vyplácalo podľa
pozemnoknižných parciel. Bol predložený materiál, ktorý pokladal za vhodné predložiť OZ.
Navrhuje rokovať o tom, či sa rozpočtovým opatrením zahrnie do rozpočtu nejaká čiastka
a v tomto prípade dôjde vyplateniu nájomného za minulé roky a môžeme uzatvoriť nájomnú
zmluvu na tento rok. V prípade ak obecné zastupiteľstvo povie nie, materiál sa odloží do marca,
v tomto roku by sa lyžiarska sezóna nezačal, ale až budúci rok. Apeloval na prítomných, aby
konkretizovali čo ešte požadujú pripraviť z materiálov, uložiť uznesením OZ.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – situácia sa mala riešiť pred sezónou, prevádzkovanie
lyžiarskeho vleku je plusové. Dáva návrh, aby sa zaplatila dlžná čiastka vlastníkom a lyžiarsky
vlek otvoriť.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – na základe predloženého materiálu, lyžiarsky vlek nie je
plusový (-858,88€).
p. František Broš, poslanec OZ – vychádza z toho, čo sa povedalo v rámci diskusie a navrhuje
vyplatiť nájom za tento rok na základe dojednanej čiastky za nájom so zástupcom vlastníkov
pozemkov a prevádzkovať lyžiarsky vlek.
p. Jaroslav Petrák, poslanec OZ – nemôže s tým súhlasiť, čo ostatné roky, ktoré neboli vyplatené.
p. František Broš, poslanec OZ – je za vyplatenie minulých rokov, ale vychádza z toho čo sa
v rámci diskusie povedalo.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – informoval, že zatiaľ písomné požiadala o vyplatenie
nájomného aj za minulé roky p. Gajdošová. Nájomné by v tomto prípade, tak ako požaduje,
činilo za roky 2013-2016 celkom 87,84 € a v roku 2017 čiastka 54,90 €. U ostatných vlastníkov
je to na zváženie a ďalšie prerokovanie, ale musí mať tieto finančné prostriedky v rozpočte
pripravené. V prípade, že obecné zastupiteľstvo schváli rozpočtovým opatrením č.1/2017 –
vytvorenie položky „prenájom pozemkov“ vo výške 4 143,36 €, môže rokovať s vlastníkmi
pozemkov. Na obecnej rade predloží informáciu o výsledku rokovania a na základe uznesenia
obecnej rady môžu byť uzatvorené nové nájomné zmluvy s vlastníkmi. Ak sa nevyčlenia
finančné prostriedky rozpočtovým opatrením, obecná rada nemôže dať súhlas na uzatvorenie
nájomnej zmluvy, keď obec nemá v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Ďalšie veci spojené
s lyžiarskym vlekom v rámci jeho rozvoja, je záležitosť na celý rok, nakoľko je potrebné
vypracovať štúdiu a riešiť ďalšie náležitosti spojené s jeho prevádzkou.
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p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – navrhuje rozpočtovým opatrením zahrnúť čiastku na
vyplatenie nájomného do rozpočtu obce, ak sa čiastka nevyčerpá, použije sa v rámci inej položky.
Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – prevádzkovanie obnáša ďalšie veci, ako riešiť prístupovú
cestu, sociálne zariadenie, aby to malo požadovanú úroveň.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ - na základe informácie, ktorú mal, že predpokladaná investícia
je 20-30 tis. eur a ak by to bola takáto čiastka, tento fakt zaváži na rozhodovaní či prevádzkovať,
alebo neprevádzkovať lyžiarsky vlek.
JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – myslí si, že s vlastníkmi pozemkov sa dá dospieť
k nejakej dohode. Urobiť nejaký projekt ako to bude vyzerať, aký je zámer do budúcna.
p. Jaroslav Petrák, poslanec OZ – nevýhoda je tá, že obec nie je vlastníkom pozemkov. Ak by
boli pozemky obecné postupne sa dá budovať a zveľaďovať tento zámer. V tomto stave ako to je,
môže dôjsť k nepochopeniu zo strany vlastníka pozemkov. Navrhuje dohodnúť prenájom
pozemkov dlhodobo, 10 -15 rokov.
Mgr. Janka Hnidková, posl. OZ – tento rok to nechať tak, nevie sa či vlastníci pozemkov nemajú
s niekým iným uzatvorenú nájomnú zmluvu.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce -na základe diskusie predložil návrh na uznesenie:
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 – položka prenájom
pozemkov vo výške 4000 €.
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prevádzkovaní lyžiarskeho vleku
Raková - Korcháň
p. Miroslav Strýček, poslanec OZ – pokiaľ prejde rozpočtové opatrenie, dal by návrh, aby sa
predložil finančný predpoklad investície do lyžiarskeho vleku do budúcna. Na zasadanie OZ
predložiť čo je potrebné k prevádzkovaniu zabezpečiť, čo sa týka aj revízie lana a pod.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce – nejaký rozpočet na lyžiarskom vleku sa nedá robiť, nakoľko
to má súvis aká bude zimná sezóna, nedá sa urobiť prepočet na elektrine a podobne. Treba rátať
aj s tým, že zimy sú z roka na rok slabšie.
p. František Broš, poslanec OZ – navrhuje do marcového zasadania obecného zastupiteľstva
urobiť vzťah s vlastníkmi pozemkov, riešiť prenájom aspoň na 10 rokov a na základe toho
môžeme sa zaoberať ako ďalej.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce - aby, sa rokovanie posunulo dal hlasovať o návrhu na
uznesenie:
1)Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prevádzkovaní lyžiarskeho vleku Raková
– Korcháň.
Hlasovanie: (neprítomná: Mgr. Viera Urbaníková)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Broš František
Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček,
Ing. Martin Golis, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň, Mgr. Miroslava Grušpierová
Proti:
JUDr. Miroslav Mariak
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.
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2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 vo výdavkovej časti, položka
prenájom pozemkov: 4000 €.
Hlasovanie: (neprítomná: Mgr. Viera Urbaníková)
Za:
Miroslav Strýček, JUDr. Miroslav Mariak, Broš František,
Mgr. Miroslava Grušpierová, Anna Dolná
5
Proti:
Ing. Miroslav Mareček, Mgr. Milan Bukovan
2
Zdržal sa: Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Marian Šuška,
Ing. Martin Golis, Ing. Ján Turoň
5
Prítomných :
12
Návrh nebol prijatý.
p. František Broš, poslanec OZ- navrhol prijať uznesenie, aby sa rokovalo s vlastníkmi pozemkov
a výsledok z rokovania predložiť na marcové zasadanie OZ.
Ing. Martin Golis, poslanec OZ - navrhol vypracovať analýzu prevádzkovania lyžiarskeho vleku
do roku 2017 a projekt prevádzkovania do budúcnosti.
p. František Broš, poslanec OZ- najskôr prijať úlohu v súvislosti s prenájmom pozemkov, aby sa
vedelo čo ďalej a v marci následne sa zaoberať tým, čo naniesol poslanec Ing. Golis.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie, ktorý prečítal Mgr. Milan Bukovan.
3) Obecné zastupiteľstvo ukladá prednostke obecného úradu rokovať s vlastníkmi pozemkov
v lyžiarskom areáli Korcháň o výške a dobe nájmu.
Hlasovanie: (neprítomná: Mgr. Viera Urbaníková)
Za:
Miroslav Strýček, Marian Šuška, Mgr. Milan Bukovan, Broš František
Jaroslav Petrák, Mgr. Janka Hnidková, Ing. Miroslav Mareček,
Ing. Martin Golis, Anna Dolná, Ing. Ján Turoň, Mgr. Miroslava Grušpierová,
JUDr. Miroslav Mariak
Proti:
Zdržal sa:
Prítomných :
Návrh bol prijatý.
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4. Z á v e r
Mgr. Anton Heglas, starosta obce v závere mimoriadneho rokovania OZ informoval, že
bola spustená petícia, ktorá je organizovaná Združením podnikateľov Kysúc, mestami a obcami
Kysúc, ktorá sa týka podpory a výstavby diaľnice D3 z Čadce do Žiliny. Ministerstvo výstavby
SR odsunulo výstavbu diaľnice na neurčito a na základe informácii, nepracuje sa na príprave
tohto dokumentu. Nerobí sa na vysporiadaní pozemkov, na príprave projektovej dokumentácie
a zarážajúce je, že v návrhu rýchlostných diaľnic sa D3 nenachádza. Z tohto dôvodu primátori
miest a starostovia obci otvorili petíciu za neodkladné riešenie dopravnej situácie na ceste I/11
Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca, urýchlené pokračovanie vo výstavbe diaľnice D3 v celom
rozsahu, splnenie záväzkov investorom, občanom v regióne a splnenie medzinárodných záväzkov
súvisiacich s výstavbou diaľnice D3.
7

Zároveň pripravujú sa protestné akcie blokácie cesty do Žiliny. Situácia je neúnosná aj zo strany
KIA MOTORS, INA čím dochádza k veľkým stratám vo výrobe. Informoval poslancov, pokiaľ
majú záujem sa zapojiť do tejto petície, sú k dispozícii petičné hárky. Zapojenie do petície je
možné aj elektronicky, na petičnom hárku je zverejnený elektronický odkaz.
Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadaní uznesenie

13.1 - 13.5/2017
Uznesenie je súčasťou zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva.
Mgr. Anton Heglas, starosta obce
poďakoval prítomným za účasť, pozornosť
a mimoriadne zasadanie OZ ukončil o 19:00 hod.

***
Zapísal: Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Mgr. Miroslava Grušpierová
I. overovateľ:

Mgr. Janka Hnidková
II. overovateľ:
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OBEC RAKOVÁ
UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva v Rakovej
zo dňa 10. februára 2017, uznesenia č. 13.1 – 13.5/2017
Obecné zastupiteľstvo
A/

BERIE NA VEDOMIE
13.1 Informáciu o tragickej udalosti zo dňa 21.1.2017
13.2 Informáciu o prevádzkovaní lyžiarskeho vleku Raková - Korcháň

B/ S Ú H L A S Í, Ž E
13.3 Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá
najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
C/ U K L A D Á
13.4 Komisii sociálno – zdravotnej pri OZ zaoberať sa prípadom, ktorý súvisí s tragickou
udalosťou zo dňa 21.1.2017 a predložiť konkrétny návrh finančnej výpomoci pozostalej
Natálii Kováčikovej.
13.5 Prednostke obecného úradu rokovať s vlastníkmi pozemkov v lyžiarskom areáli
Korcháň o výške a dobe nájmu.

Mgr. Anton Heglas
starosta obce:

Mgr. Miroslava Grušpierová
I. overovateľ:

Mgr. Janka Hnidková
II. overovateľ:

Zoznam príloh k zápisnici obecného zastupiteľstva
zo dňa 10.2.2017

1. Pozvánka
2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 10.2.2017
3. Materiál k príprave žiadosti o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
a návrh žiadosti
4. Materiál k prevádzkovaniu lyžiarskeho vleku

