
O B E C    R A K O V Á 
 Číslo: 4/2011                                                                                                                           V Rakovej, dňa 14.4.2011 

Z Á P I S N I C A 

 

 
 

napísaná v priebehu mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14.4.2011   v zasadacej 

miestnosti OcÚ v Rakovej 

 

P r í t o m n í: 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva:                 Jozef Beleščák 

     František Broš 

Bc. Milan Bukovan 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Anna Dolná 

Stanislav Grečmal 

Peter Kultan 

Ing. Miroslav Mareček 

JUDr. Miroslav Mariak 

Miroslav Strýček 

JUDr. Jozef Šamaj 

Ing. Marián Šuška 

Bc. Viera Urbaníková 

 

Ospravedlnení poslanci:                                                     -           

 

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

zastupiteľstva  boli  písomne včas pozvaní. Ďalej konštatuje, ţe 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 schopné. 

 

Za overovateľov zápisnice menuje: 

 
1. p. Strýček Miroslav                                                           2.  p. Kultan Peter 

 

 

 

 

P R O G R A M:  

 

Otvorenie 

Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

1. Návrh reštrukturalizácie Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková 

2. Prerokovanie nepodpísaného uznesenia OZ č. 3.19/2011 zo dňa 31.3.2011 

3. Prerokovanie zámeru vytvorenia ďalšieho obvodu praktického lekára 

4. Organizačné zabezpečenie údrţby ihrísk a verejných priestranstiev 

5. Voľba, doplnenie komisii OZ 

6. Záver 



Otvorenie  

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

otvoril a viedol  starosta obce, Bc. Anton Heglas o 9.00 hod. 

Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

Vedením zápisnice poveril p. Chovancovú M.,  prac.OcÚ 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  p. Strýček Miroslav 

    2/  p. Kultan Peter 

Návrh na zloţenie komisii: 

Voľba návrhovej komisie:            1/   p. Dolná Anna, predseda NK 

       2/   p. Broš František, člen NK          

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

                                                       2/ Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu 

 

(Pozn.: zloženie komisii, overovateľov ako na riadnom OZ 31.3.2011) 

                      

Program mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva 

 

Návrhy na zmenu a doplnenie: 

p. Grečmal, poslanec OZ    -  doplnenie bodu: Organizačné  zabezpečenie údrţby ihrísk 

a verejných priestranstiev.   

JUDr. Šamaj, poslanec OZ -  na poslednom riadnom zasadaní obecného zastupiteľstva bolo 

povedané, ţe sa zvolá mimoriadne zasadanie OZ k problematike školstva za účasti zástupcov 

škôl. Navrhol, aby toto mimoriadne OZ sa zaoberalo len jedným bodom a to reštrukturalizáciou 

Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková a ďalšie body, ktoré sú uvedené na 

pozvánke a ktoré navrhujú aj prítomní poslanci sa prerokovali na riadnom nasledujúcom zasadaní 

OZ. Domnieva sa, ţe tento atribút mimoriadneho OZ v súlade so zákonom moţno vyuţiť len 

v súlade odsúhlasenia na minulom OZ.  

JUDr. Mariak, poslanec OZ – schvaľovalo sa odmeňovanie pre poslancov, je potrebné šetriť FP, 

zvaţovať program mimoriadneho zasadania OZ. Toto mimoriadne zasadanie bolo zvolané 

k problematike škôl, mimoriadne zasadanie sa má týkať tohto jedného bodu, ktorý bol 

prerokovaný aj deň pred mimoriadnym OZ. Je to 10-15 minútová záleţitosť. Je tu starosta 

a obecná rada, aby pripravila program OZ, načo bol dostatok času a nie do 5 dní meniť pravidlá. 

Bolo by dobré, aby si všetci poslanci uvedomili, ţe táto schôdza bola zvolaná k jedinej 

problematike – ku školstvu. 

Bc. Anton Heglas. Starosta obce – pripúšťa, ţe ostatné body programu nie sú tak závaţné, avšak 

sú navrhnuté a je potrebné rozhodnúť či sa nimi bude mimoriadne OZ zaoberať. 

Ing. Mareček, zástupca starostu – navrhol doplnenie programu nasledovne: 

1. Návrh reštrukturalizácie Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková 

2. Prerokovanie nepodpísaného uznesenia OZ č. 3.19/2011 zo dňa 31.3.2011 

3. Prerokovanie zámeru vytvorenia ďalšieho obvodu praktického lekára 

4. Organizačné zabezpečenie údrţby ihrísk a verejných priestranstiev 

5. Voľba, doplnenie komisii OZ 
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○ Hlasovanie o návrhu poslanca p. Grečmala: doplnenie bodu: Organizačné  zabezpečenie údrţby 

ihrísk a verejných priestranstiev.   

 

Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav,  p. Broš František,  

                       p. Dolná  Anna, Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Strýček  

                       Miroslav, Ing. Šuška Marian, Mgr. Bzdilíková Mária, Bc. Bukovan Milan           11                                       

Proti:  JUDr. Mariak Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef                                                          2 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 

 

○ Hlasovanie o návrhu poslanca JUDr. Šamaja: prerokovať jeden bod a to  návrh 

reštrukturalizácie Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková a ostatnými bodmi 

sa zaoberať na nasledujúcom riadnom OZ. 

 

Za:                  JUDr. Mariak Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian                            3 

Proti:             p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav,  p. Broš František,  

                       Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária, 

                       Bc. Bukovan Milan                                                                                                   8 

Zdrţal sa:        p. Dolná  Anna,  p. Strýček Miroslav,                                                                      2 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh nebol prijatý. 

 

○ Hlasovanie o návrhu poslanca Ing. Marečka: prerokovanie bodov mimoriadneho OZ 

nasledovne: 

1. Návrh reštrukturalizácie Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková 

2. Prerokovanie nepodpísaného uznesenia OZ č. 3.19/2011 zo dňa 31.3.2011 

3. Prerokovanie zámeru vytvorenia ďalšieho obvodu praktického lekára 

4. Organizačné zabezpečenie údrţby ihrísk a verejných priestranstiev 

5. Voľba, doplnenie komisii OZ 

 

Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav,  p. Broš František,  

                        Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                        Mgr. Bzdilíková Mária, Bc. Bukovan Milan                                                            9                                       

Proti:  JUDr. Mariak Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef, Ing. Šuška Marian                       3 

Zdrţal sa:        p. Dolná  Anna                                                                                                          1 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 

 

1.Návrh reštrukturalizácie Základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková 

     Bc. Anton Heglas, starosta obce otvoril tento bod. Dňa 13. apríla 2011  sa uskutočnilo 

pracovné stretnutie v KD Raková  k prerokovaniu danej problematiky za účasti zástupcov škôl a 

rodičov. Celá diskusia viedla k záveru zlúčiť ZŠ Ústredie so ZŠ Trstená s ponechaním školy U 

Gala s postupným zniţovaním ţiakov do 9. ročníka.  Následne udelil slovo predsedkyni rady 

školy pani Koričárovej Štefánii. 
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p. Koričárová, preds. rady školy – oboznámila so stanoviskom školskej rady. Zápisnicu zo 

zasadania školskej rady pri ZŠ Raková 950, zo dňa 11.apríla 2011 dala k dispozícii na zaloţenie 

do zápisnice obecného zastupiteľstva. 

    Školská rada pri ZŠ Raková 950 odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť návrh na 

vyradenie zo siete škôl a školských zariadení ZŠ Trstená č. 475 s jej súčasťami a ZŠ Raková č. 

950 (s elok. Triedami u Gala) s jej súčasťami z dôvodu zlúčenia týchto škôl do jedného právneho 

subjektu ZŠ Raková 950 ( s elokovanými triedami Trstená a s elokovanými triedami U Gala) 

s platnosťou od 1.9. 2011 a tento návrh postúpiť na MŠVVaŠ SROV.   

Školská rada ZŠ Raková č. 950 odporúča OZ schváliť  zmenu názvu  na: Základná škola Milana 

Mravca Raková č. 950. 

Bc. Bukovan, zástupca rady školy v Trstenej – sa vyjadril, ţe rada školy v Trstenej  má v podstate 

totoţné stanovisko s radou školy  v Ústredí. Stanovisko rady školy v Trstenej je zlúčiť ZŠ 

Raková 950 so ZŠ Trstená 475. 

p. Broš, poslanec OZ – ospravedlnil svoju neúčasť na verejnom prerokovaní danej problematiky, 

nakoľko bol pracovne vzdialený. Vyslovil názor, ţe ZŠ U Gala by sa mala zachovať do toho 

času, kým sa doriešia triedy v objekte  rozostavanej telocvične. ZŠ Raková 950 a ZŠ Trstená 475 

zlúčiť. 

     V rámci diskusie bola zo strany prítomných (zástupcov školy) bola poloţená otázka vysvetliť 

čo je havarijný stav. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – havarijný stav je situácia, po ktorej nasleduje, ţe nie je moţné 

vyučovanie, nasleduje zatvorenie školy a pod. 

Ing. Mareček, zástupca starostu – pre vysvetlenie  uviedol, ţe havarijný stav môţe byť zatekanie 

strechy a hrozí jej spadnutie alebo okná, ktoré sú v takom stave, ţe hrozí ich vypadnutie z rámov 

a pod. Zlý technický stav budovy nie je  dôvodom pre podanie ţiadosti na získanie FP. Reagoval 

v rámci diskusie aj na pripomienku prečo sú náklady na školu v Trstenej vyššie ako U Gala, 

jedná sa o samostatný právny subjekt, je tam o triedu viac a aj zamestnancov viac a je viac 

dôvodov  prečo je tomu tak.  

p. Strýček, poslanec OZ -  pôvodný návrh na uznesenie navrhol ponechať a doplniť jeho znenie 

s elokovanými triedami U Gala v oboch bodoch. 

JUDr. Mariak, poslanec OZ – pre objasnenie, návrh, ktorý sa predkladá nehovorí o zrušení školy, 

ale o zlúčení škôl s ponechaním školy U Gala, t.j. elokované triedy U Gala a Trstená.  

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – nemá nič proti návrhu na uznesenie, ale je potrebné povedať, dostať 

sa k tomu, ţe obec ekonomický neunesie obe školy.  Táto obec potrebuje jednoznačne telocvičňu, 

a je to na snaţení všetkých poslancov, vyvinúť úsilie, aby sme dostavali telocvičňu. V týchto 

priestoroch sú naprojektované tri učebne,   školstvo by bolo moţné po ich dostavbe sústrediť 

v centre obce. 

JUDr. Mariak, poslanec OZ – ide o organizačnú zmenu pri zlúčení škôl, bude nasledovať voľba 

nového riaditeľa, či sa to dotkne počtu zamestnancov. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – momentálne sa to dotkne funkcie riaditeľa (január – február), 

do tejto doby bude riaditeľ ZŠ poverený zastupovaním, personálne zmeny: priamo sa to dotkne 1 

pedag. pracovníka v Trstenej  – úväzku.  

p. Grečmal, poslanec OZ  - naniesol pripomienku, aby bolo udelené slovo aj iným, je ich 13 

poslancov a priestor pre vyjadrenie dať aj ostatným. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – OZ rokuje v zbore, kaţdý má právo sa vyjadriť 
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p. Broš, poslanec OZ  - faktická poznámka,  tento návrh bol pôvodný a doplnený s tým, ţe 

zostáva škola U Gala (elok. pracovisko). 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – súhlasí s tým, čo povedal poslanec p. Grečmal a mali by sa vyjadriť 

k danej problematike všetci poslanci, dať priestor novým poslancom, aby sa vyjadrili, aby vedeli 

aký majú názor. 

Pozn.: diskusia prebiehala za viacero diskutujúcich naraz. 

p. Dolná, posl. OZ – navrhla ukončiť diskusiu. 

 

    Bc. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu na ukončenie diskusie. 

Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav,  p. Broš František,  

                        Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                        Mgr. Bzdilíková Mária, Bc. Bukovan Milan, p. Dolná  Anna                               10                                    

Proti:  JUDr. Šamaj Jozef                                                                                              1 

Zdrţal sa:       Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav                                                              2 

Prítomných :                                                                               13 

Diskusia k tomuto bodu bola ukončená. 

 

OZ hlasovalo o návrhu na  uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

► Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení ZŠ Trstená č. 475 s jej súčasťami a ZŠ 

Raková č. 950 (s elok. triedami U Gala) s jej súčasťami z dôvodu  zlúčenia týchto škôl do 

jedného právneho subjektu  ZŠ Raková 950 (s elokovanými  triedami Trstená a s elok. triedami U 

Gala) s platnosťou od 31. 8. 2011 a tento návrh postúpiť na MŠVVaŠ  SROV. 
Pozn.: dátum 1.9. 2011 v pôvodnom návrhu bol na podnet RNDr. Brisudovej upravený na 31.8.2011. 

Návrh jednohlasne schválený. 

 

►Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení spojený právny subjekt ZŠ Raková 950 

(s elokovanými triedami v Trstenej a s elok. triedami U Gala)  a jej súčastí. s platnosťou od  1. 9. 

2011 a tento návrh postúpiť na MŠVVaŠ SROV. 

 

Návrh jednohlasne schválený. 

    

►Názov školy „Základná škola Milana Mravca“ 

 

Návrh jednohlasne schválený. 

 

Prestávka 18.00 – 18.05 hod. 

 

2.Prerokovanie nepodpísaného uznesenia OZ č. 3.19/2011 zo dňa 31.3.2011 

   Bc. Heglas Anton, starosta obce po prestávke otvoril tento bod.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -  bol im doručený list – nepodpísanie uznesenia obecného 

zastupiteľstva, v ktorom je citovaný § 13 odst.6 zákona  č. 369/1990 o obecnom zriadení. Zákon 

o obecnom zriadení § 13  jasne hovorí a citoval zo zákona „starosta môţe pozastaviť výkon 

uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, ţe odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne 

nevýhodné“..... Nezaujíma ho stav predtým, kto čo navrhol, baviť sa o schválenom uznesení. 

Ţiada zdôvodnenie § 6 a vysvetlenie. 
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Bc. Anton Heglas, starosta obce – vyjadril sa, ţe sa domnieva, ţe jeho činnosť v komisii je zjavne 

nevyhovujúca pre túto obec.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -  reagoval, ţe na základe vyjadrenia sa vzdáva členstva 

v komisii a ponecháva doplnenie člena na prítomných  a odsúhlasiť  3/5 väčšinou platnosť 

uznesenia.  Osobne sa hanbi za stav, ktorý tu vznikol. Predkladá tento návrh. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – musí sa hlasovať o tom istom uznesení, či bude zrušené alebo 

potvrdené. Ďalej uviedol, ţe prerátal náklady na komisie na celé volebné obdobie za 

predpokladu, ţe komisie (za predpokladu 5-členných komisii) budú zasadať 1 x za mesiac, jedná 

sa o čiastku 16 560 €. Je potrebné zváţiť počet komisii alebo ich potrebu. 

Ing. Mareček, zástupca starostu – nesúhlasí, nie je názoru zrušiť komisie, nepozerať sa, koľko 

budú stáť. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ -  vyjadril sa smerom na poslanca Ing. Marečka, aby si stal 

za tým, ţe ľudia, ktorí boli schválení do komisii boli demokratický zvolení. 

Ing. Mareček, zástupca starostu – uviedol, ţe nepovedal, ţe komisie boli nedemokratický 

zvolené. Tak ako boli demokratický komisie zvolené, tak je v zákone napísané, ţe starosta môţe 

nepodpísať uznesenie, ak sa domnieva, ţe je pre obec nevýhodné.  

p. Grečmal, poslanec OZ – navrhol bez nároku na odmenu pracovať v komisiách. 

p. Broš, poslanec OZ -  vyjadril, ţe komisie pracovali oddávna, sú to pomocné poradné orgány, 

predkladajú opodstatnené kvalitné návrhy a nie je za ich zrušenie. V komisiách vzniká priestor aj 

pre ostatných občanov a bolo by dobré dať im priestor aby sa mohli zapájať a zúčastňovať sa veci 

verejných. Otázku financovania komisii ponecháva na rozhodnutí OZ. 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – na minulom riadnom OZ bolo prijaté uznesenie, udivuje ho, ţe je 

zjavné nevýhodné, komisie boli zriadené ako pomocné orgány OZ, ktoré si ich zriadilo. Vidí to 

ako manipulovanie a nie je to v súlade so zákonom, presahuje to  kompetencie starostu v tomto 

bode. Je to jednoznačne právomoc OZ. Komisie sa zriaďujú pre OZ, nie pre starostu, aby sa im 

lepšie a kvalitnejšie rozhodovalo. Vyjadril, ţe starosta presiahol cez svoju právomoc tým, ţe 

pozastavil a nepodpísal  uznesenie. Mysli si, ţe prokuratúra sa bude týmto zapodievať a urobí 

záver v tom, či uznesenie má právo alebo nemá právo podpísať a vyjadrí sa k tomu. 

Ing. Šuška, poslanec OZ -  navrhol do komisie SZ poslanca JUDr. Mariaka, poloţil otázku prečo 

nevyhovuje, je veľa zákonov a nie kaţdý ich dokáţe čítať. 

p. Broš, poslanec OZ -  spôsob schválenia komisii – mal predstavu, aby bolo zastúpenie pol. 

strán, ktoré si navrhnú svojich zástupcov, urobiť pravidlá a zastúpenie rovnaké. 

JUDr. Mariak, poslanec OZ –  podotkol, ţe toto podá na prokuratúru, predstaviť si situáciu, ţe 

mu dá prokurátor za pravdu a v občiansko-právnom, alebo občiansko-súdnom konaní, zastupuje 

obec, obec ako celok. Ak je on ako osoba nevýhodný pre obec, sú to osobné veci, nie je to 

zdôvodnenie zákonné. Ak sa to týka jeho osoby, vzdáva sa tejto funkcie, nech si doplnia do 

komisie inú osobu a týmto to vidí bez  problémov. 

Ing. Mareček, zástupca starostu –  reagoval na JUDr. Mariaka, poloţil otázku v čom je porušenie 

zákona, ţe starosta sa domnieva, ţe „on“ je nevýhodný pre komisiu. Starosta má právo sa 

domnievať, nevidí v tom problém. Starosta nepodpísal uznesenie, OZ bude  hlasovať ďalej. 

Neporušuje sa ţiadny princíp týkajúci sa zákona. Moţno z politického hľadiska pre nich ako 

nezávislých poslancov sa to javí ako neprijateľné. Je to ich názor.  
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JUDr. Mariak, poslanec OZ –  citoval z listu starostu „nakoľko sa nestotoţňujem s nomináciou 

niektorých členov komisií, vyuţívam ustanovenie §13 odst. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a nepodpisujem schválené uznesenie“. Zákon 

hovorí ak sa starosta domnieva, ţe odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. 

Uviedol, ţe sa nemôţe stotoţňovať s nomináciou členov, musí zdôvodniť konkrétneho 

nominovaného člena a uviesť dôvod.  

Pozn. diskusia prebiehala za viacero diskutujúcich naraz – návrh zo strany prítomných posunúť 

sa ďalej v rokovaní. 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – malo by sa zaoberať tou otázkou, čo uţ povedal „či starosta 

nepresiahol svoje právomoci“ . Myslí si, ţe starosta zasiahol do niečoho, do čoho nemá 

zasahovať. 

      Bc. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Marečka za ukončenie 

diskusie. 

Hlasovanie:  

Za:                   p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p.Grečmal Stanislav,  p. Broš František,  

                        Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, p. Strýček Miroslav,  

                        Mgr. Bzdilíková Mária, Bc. Bukovan Milan, p. Dolná  Anna                               10                                    

Proti:                      - 

Zdrţal sa:       Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef                              3                                                  

Prítomných :                                                                               13 

Diskusia k tomuto bodu bola ukončená. 

 

Bc. Anton Heglas, starosta obce dal hlasovať o prijatom uznesení č. 3.19./2011 zo dňa 31.3.2011, 

ktoré nie je platné, nakoľko pozastavil jeho výkon. Aby bolo platné, je potrebné ho odhlasovať 

3/5 poslancov. 

Hlasovanie: 

Za:                  Ing. Šuška Marian                                                                                                     1 

Proti:             p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p. Broš František, Bc. Bukovan Milan 

                       Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária                  7 

Zdrţal sa:       JUDr. Mariak Miroslav, JUDr. Šamaj Jozef,  p. Strýček Miroslav,  p.Grečmal  

                       Stanislav,   p. Dolná  Anna,                                                                                       5 

Prítomných :                                                                               13 

Starosta konštatoval, ţe uznesenie č. 3.19./2011 zo dňa 31.3.2011 nie je právoplatné. Tento bod 

ukončil a OZ pokračovalo v rokovaní bodu č. 3. 

    

3.Prerokovanie zámeru vytvorenia ďalšieho obvodu praktického lekára 

    Bc. Anton Heglas, starosta obce oboznámil, ţe ŢSK na základe jednania a ţiadosti občanov 

nemá výhrady  k vytvoreniu ďalšieho obvodu praktického lekára. K bodu otvoril diskusiu 

s otázkou či je všeobecný záujem pre vytvorenie ďalšieho obvodu praktického lekára a či má 

obec vyvíjať k tomuto ďalšie kroky. Podotkol, ţe podmienky pre oboch prakt. lekárov musia byť 

rovnaké. 

p. Broš, poslanec OZ -  vyslovil názor, ţe je za to, aby sa rokovalo o moţnosti ďalšieho 

obvodného lekára. 

Bc. Bukovan, poslanec OZ – pripája sa k názoru poslanca Broša, týmto sa zaoberalo na základe 

ţiadosti občanov, nič nebráni tomu, aby v obci nebol ďalší obvodný lekár. 
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p. Grečmal, poslanec OZ – vhodný priestor pre ďalšieho prakt. lekára vidí v priestoroch NS – 

COOP Jednota. Hovorilo sa aj o ţenskej lekárke a tieto priestory by po jednaní s vedením 

Jednoty mohli byť vyuţité po dohode pre zabezpečenie zdravotníckej starostlivosti. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – najskôr vyjadriť sa či je záujem, otázka či sa nájde lekár a aţ 

potom riešiť priestory. 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – týmto sa zaoberali v minulom volebnom období, na riadnom OZ. 

Čakalo sa na vyjadrenie VÚC. Myslí si, ţe lekár je taktieţ podnikateľský subjekt a nemusíme mu 

hľadať klientelu. Je na ňom, aby si dostal pacientov k sebe. Obec mu vytvára priestor, ţe si môţe 

zriadiť v obci ordináciu. V tejto fáze povedať, ţe máme záujem na vytvorení ďalšieho obvodu. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – vidí, ţe zo strany prítomných je všeobecný záujem pre 

vytvorenie ďalšieho obvodu praktického lekára a ţe tento zámer je vítaný. Tento bod bol 

zaradený do programu  mimoriadneho OZ aj z dôvodu, ţe rokovanie  sa konalo po riadnom 

zasadaní OZ (v utorok) a ďalšie riadne zasadanie OZ je plánované aţ v mesiaci jún.   

 

    Hlasovaním za: 13 poslancov OZ doporučuje starostovi obce  preveriť záujem zo strany 

lekárov pre zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre dospelých – praktického lekára v obci. 

 

4.Organizačné zabezpečenie údržby ihrísk a verejných priestranstiev 

    K bodu informoval poslanec OZ, p. Grečmal. Poslanci obdŕţali materiál, v ktorom je rozpísaná 

poţiadavka. Jednalo by sa o zamestnanie   2-och pracovníkov na aktivačnú činnosť cez ÚpSVaR. 

Zabezpečovali by údrţbu futbalových ihrísk a verejných priestranstiev. Ich prijatie sa týka na 

dobu 9 mesiacov po schválení ÚpSVaR a navrhoval toto vyuţiť. 

Náklady na pracovné miesta:  

mzdové náklady:        9 000,-Eur 

stravné:                      840,- Eur 

sociálne:                   100,- Eur 

Celkom:                    9 940,- Eur    

Príspevok UPSVaR:  7 200,-Eur 

 

Bc. Urbaník, riaditeľ OKVS - uviedol, ţe zákon je platný do konca roka a chcú vyuţiť túto 

moţnosť. Vyjadril sa, ţe voči obci nebude ţiadna narokovateľná čiastka. Tento rozdiel dokáţu 

vykryť, nakoľko aj na iných pracovníkov vyuţívajú tento príspevok. Touto formou sa zniţujú 

náklady pre OKVS. Záleţí na poslancoch, či budú súhlasiť, potrebuje ich stanovisko. 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – reagoval pripomienkou, ţe riešime niečo odzadu, chýba mu 

koncepcia reštrukturalizácie, zaoberať sa materiálom, ktoré činnosti bude OKVS vykonávať 

a ktoré nie. Povedať priority, ktoré veci ideme zabezpečovať. Má zle pocity z toho, ţe ľudia, 

ktorým to slúţi, je rozpísané  čo všetko bude obec zabezpečovať svojimi pracovníkmi, pre 

niekoho, kto trávi svoj voľný čas na týchto ihriskách bez toho, aby sa nejakým spôsobom zapojil 

do jeho zveľaďovania. Obrátil sa s otázkou na riaditeľa OKVS, aby mu povedal, koľko 

kmeňových zamestnancov zamestnáva. Vie, ţe momentálna potreba je podať ţiadosť, vyslovil 

však názor, aby sa predloţil kompletný materiál, pripadá mu to urýchlené. Berie to ako výsmech 

a môţe sa na to pozerať, ţe OZ chce šetriť FP, ale zasa prijali dvoch ľudí a ťaţko sa to 

zdôvodňuje. 

p. Grečmal, poslanec OZ – zabezpečujú odvoz veľkoobjemového odpadu a aj ďalšie veci, nebral 

by to ako výsmech, skutočne je potrebné zabezpečovať tieto veci, či uţ vykosenie za cintorínom 

atď. 
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p. Broš, poslanec OZ -  prečo sa bránime tomu, aby sa vyuţila táto moţnosť, treba v tomto robiť 

kroky, ide tu o časový posun.  

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – nebráni tomu, aby sa vyuţila táto moţnosť, tento zákon je platný uţ 

dlhšiu dobu a mohlo sa  pracovať na materiály. 

Bc. Urbaník, riaditeľ OKVS – pre vysvetlenie, do konca marca boli prijatí ľudia a po ukončení, 

tým ţe odišli  nedokáţu pokryť všetku činnosť zamestnancami, skončili aj pracovníci cez 

aktivačnú činnosť.  Títo môţu isť najviac dvakrát na aktivačnú činnosť, skončili uţ v mesiaci 

január. K tomuto dňu je celkový stav kmeňových zamestnancov 21 (4 THP zamestnanci). 

Uviedol, ţe práce v obci je pre cca 50 ľudí nie pre 20.  

JUDr. Mariak, poslanec OZ –  uviedol smerom na poslanca p. Broša, ţe vţdy sa bavilo o tom, 

aby materiály boli vopred pripravené. Z toho dôvodu ho aj navrhli za člena obecnej rady, aby ich 

informoval.  Dal návrh na ukončenie diskusie, avšak ešte doplnil, ţe táto diskusia zbytočne 

vznikla. 

p. Broš, poslanec OZ -  nebol prítomný na zasadaní OR 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – ozrejmil, ţe návrh  podáva poslanec OZ a môţe ho podať pred 

rokovaním OZ. Obecná rada nepodáva návrh. 

 

Diskusia bola ukončená. 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: OZ doporučuje prijatie dvoch pracovníkov na OKVS Raková 

cez ÚpSVaR Čadca pre zabezpečenie prác spojených s údrţbou futbalových ihrísk a verejných 

priestranstiev bez potreby navyšenia dotácie FP a rozpočtu obce. 

Hlasovanie: 

Za:                  Ing. Šuška Marian, JUDr. Mariak Miroslav, p. Strýček Miroslav,  p.Grečmal  

                       Stanislav,   p. Dolná  Anna,  p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, p. Broš František,  

                       Bc. Bukovan Milan, Bc. Urbaníková Viera, Ing. Mareček Miroslav,  

                       Mgr. Bzdilíková Mária                                                                                            12 

Proti:             JUDr. Šamaj Jozef                                                                                                    1 

Zdrţal sa:            -                                                                                                                             0 

Prítomných :   

Návrh bol prijatý.                                                                             13 

Prestávka 19:20 – 19:35 hod. (15 min.) 

5.Voľba, doplnenie komisii OZ 

    Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu viedol rokovanie v tomto bode a  navrhol: 

1/ zrušiť predsedov jednotlivých komisii 

2/ kaţdá pol. strana si navrhne 4 nominantov  

3/ hlasovať o novom zloţení, novom tvare komisii (5 členné komisie, 1 predseda, tajomník 

komisie z radov zamestnancov OcÚ) 

p. Broš, poslanec OZ – navrhol 1 člen do kaţdej komisie za kaţdú pol. stranu. Diskusiu v tejto 

veci viedol ako s prvým s JUDr. Mariakom, diskutoval aj s hlavným kontrolórom (KDH) a v deň 

mimoriadneho OZ s Bc. Bukovanom (SNS). Na základe vyjadrenia JUDr. Mariaka mu povedal, 

ţe nemá s tým problém. 

JUDr. Mariak, poslanec OZ – voľby dopadli tak ako dopadli 4 nezávislí a 2 poslanci za HZDS, 

percentuálne rozrátať komisie  tak, aby to bolo spravodlivé. Potvrdil, ţe sa vyjadril, ţe nemá 

problém, ale nebavilo sa o percentách a o tom, ţe idú meniť schválených predsedov komisii. 

Čuduje sa, ţe dovolí ako bývalý starosta takéto porušenie, je to zaráţajúce.  
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p. Broš, poslanec OZ – súhlasí, ţe sa nebavilo o percentách, aţ pred OZ sa rozdiskutovalo toto 

a bol prítomný aj JUDr. Mariak. 

JUDr. Mariak, poslanec OZ – prekvapuje ho, ţe niečo také podporuje u predsedov komisii, 

uznesenie bolo schválené. Zrazu tento návrh nevyhovuje. Je to porušenie zákona, keď je niečo 

schválené, nechať tomu čas a aţ potom zdôvodniť prečo to nefunguje. Hociktorý z predsedov 

komisii nemal moţnosť ani siahnuť do tejto problematiky a uţ ho odvolávajú.   

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – je to jeho návrh, ktorý vyplynul z rokovaní do 

dnešného večera 

JUDr. Šamaj, poslanec OZ – nevie kto podával návrhy, mali byť oslovení aj nezávislí kandidáti. 

Nerešpektovali určitú väčšinu, vyjadril, ţe  povaţuje všetky prijaté veci na minulom riadnom 

zasadaní OZ, kde demokratickým spôsobom schválili zastúpenie komisii, za platné. Nepripája sa 

k tomuto divadlu, ktoré organizuje zástupca starostu. Povaţuje  zasadanie OZ za ukončené  

a miestnosť opustil. 

 

Rokovaciu miestnosť opustili poslanci: JUDr. Šamaj Jozef, JUDr. Mariak Miroslav  o 19:40 hod. 

 

Ing. Šuška, poslanec OZ -  poloţil otázku prečo nebol prizvaný na OR nimi navrhnutý 

a schválený člen obecnej rady p. Broš.  

Ing.  Mareček, zástupca starostu – uznesenie z riadneho OZ nebolo podpísané, z toho dôvodu, 

nebol prizvaný  na zasadanie OR.  

Ing. Šuška, poslanec OZ -  uviedol, ţe sa rozhoduje  o nich a bez nich, následne rokovaciu 

miestnosť opustil. 

 

Rokovaciu miestnosť opustil poslanec Ing. Šuška Marián o 19:45 hod. 

 

p. Strýček, poslanec OZ – poloţil otázku prečo sa menia predsedovia komisii, je za to, aby sa 

komisie doplnili, nevidí problém do budúcna. 

Ing.  Mareček, zástupca starostu – sú politický orgán, na minulom OZ neboli podmienky, 

rozhodovali určité skupiny poslancov, konštatoval, ţe vţdy rozhoduje väčšina. Ak sa schváli 

niečo nesprávne, tak sa to zmení  a bude sa to schvaľovať znova. Nevidí v tomto problém. 

Doplnenie by bolo vhodné vtedy, keby minulé OZ nehlasovali proti tomu, čo navrhovali.  Tí čo 

sa zdrţali alebo nehlasovali - nepodporili návrh, pritom bola nejaká dohoda. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – doplní, čo uţ odznelo viackrát, ţe zákon hovorí o tom, ţe 

starosta je povinný do 10 dní informovať poslancov, ţe uznesenie nepodpísal. Po prorokovaní 

v obecnej rade, ani stanovisko obecnej rady však nie je záväzné, informoval poslancov OZ. 

Platné uznesenie je aţ vtedy, pokiaľ ho po konzultácii s návrhovou komisiou podpíšu 

overovatelia. Po technickej stránke je to problematické, nakoľko je potrebný čas na spracovanie 

zápisnice, odkonzultovanie s návrhovou komisiou a následne ak má byť podpísaná overovateľmi, 

časový limit je podstatne dlhší. Po správnosti by mal zákon znieť tak, ţe starosta má právo 

nepodpísať uznesenie do 10 dni odo dňa vyhotovenia finálnej verzie uznesenia, tzn. ktoré by bolo 

overovateľmi podpísané. Vychádzal zo svojich podkladov, ktoré si zaznamenal a bral to tak, ţe 

ide o jedno uznesenie (schválenie člena OR a komisii OZ). Po spracovaní a odkonzultovaní išlo 

o jedno uznesenie – schválenie členov komisii OZ. 

p. Grečmal, poslanec OZ – vstúpil do diskusie s tým, ţe starosta vetoval to, na čo má právo 

v zmysle zákona. Všetci majú záujem obci pomôcť.  
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Diskusie bola ukončená a OZ prikročilo k hlasovaniu.  

 

Ing. Mareček, zástupca starostu dal hlasovať o odvolaní z funkcie predsedov komisii a to: 

Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

predseda JUDr. Jozef Šamaj 

Komisia finančná 

predseda Bc. Viera Urbaníková 

Komisia sociálno–zdravotná 

predseda Jozef Beleščák 

Komisia školstva, kultúry a športu 

predseda  Miroslav Strýček 

Hlasovanie: (neprítomní: JUDr, Mariak, JUDr. Šamaj, Ing. Šuška)                      

Za:                  p.Grečmal Stanislav,   p. Dolná  Anna,  p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter,  

                       p. Broš František, Bc. Bukovan Milan, Bc. Urbaníková Viera,  

                       Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária                                                       9 

Proti:                 -                                                                                                                             0 

Zdrţal sa:            -                                                                                                                             0 

Nehlasoval:    p. Strýček Miroslav                                                                                                   1 

Prítomných :                                                                               10 

Návrh bol prijatý. 

 

Návrhy kandidátov na predsedov komisii:  

○Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

p.Broš, poslanec OZ navrhol za predsedu: p. Strýčka Miroslava (Nezáv. kandidát) 

p. Grečmal, poslanec OZ –  poţiadal o slovo s tým, aby boli rešpektovaní aj nezávislí kandidáti, 

navrhol do funkcie predsedu JUDr. Šamaja Jozefa.  

p. Beleščák, p. Broš, poslanci OZ – nie je prítomný, bez jeho súhlasu nemoţno hlasovať. 

 

○Komisia finančná 

Ing. Mareček, poslanec OZ  - navrhol za predsedu Bc. Vieru Urbaníkovu (SMER) 

 

○Komisia školstva, kultúry a športu 

p.Broš, poslanec OZ navrhol za predsedu:   p. Dolnú Annu (HZDS) 

 

○Komisia sociálno–zdravotná 

Mgr. Bzdilíková, posl. OZ navrhla za predsedu:  Jozefa Beleščáka (KDH) 

  

Rokovanie bolo prerušené  - 5 minút prestávka (do 20:05) 

 

p. Strýček, poslanec OZ – poţiadal o informáciu koho iného navrhujú do komisie stavebnej. 

Ing. Mareček, poslanec OZ – nie je iný návrh 

p. Strýček, poslanec OZ – navrhol JUDr. Šamaja, ktorý je podľa jeho názoru väčší odborník. 

Ing. Mareček, poslanec OZ – nie je prítomný, môţe ho navrhnúť je otázka či bude súhlasiť. Nie 

je správne hlasovať o ňom bez jeho súhlasu. 

p. Dolná, posl. OZ -  nevie sa či by to prijal. 
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Pozn.: diskusia sa niesla za viacero diskutujúcich naraz. 

 

OZ prikročilo k hlasovaniu predsedov, hlasovanie viedol Ing. Mareček, zástupca starostu. 

○Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

Hlasovanie o 2. návrhu poslanca p. Strýčka – predseda: JUDr Šamaj 

(neprítomní: JUDr, Mariak, JUDr. Šamaj, Ing. Šuška)                    

Za:                  p.Grečmal Stanislav,  p. Strýček Miroslav                                                              2 

Proti:              p. Beleščák Jozef, p. Kultan Peter, Bc. Bukovan Milan, Bc. Urbaníková Viera,  

                       Ing. Mareček Miroslav, Mgr. Bzdilíková Mária                                                       6 

Zdrţal sa:       p. Dolná  Anna, p. Broš František                                                                             2                                                                                               

Prítomných :                                                                               10 

Návrh nebol prijatý. 

 

p. Strýček, poslanec OZ – po neprijatom návrhu s kandidatúrou na predsedu súhlasil. 

 

Ing. Mareček, zástupca starostu dal  hlasovať za predsedov komisii amblok.  

○Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

   predseda komisie:  p. Strýček Miroslav 

○Komisia finančná 

   predseda komisie:  Bc. Viera Urbaníková  

○Komisia školstva, kultúry a športu 

   predseda komisie:  p. Dolná Anna 

○Komisia sociálno–zdravotná 

   predseda komisie:  : p. Jozef Beleščák  

Návrhy boli jednohlasne prijaté. Za: 10 poslancov z prítomných 10 (neprítomní: JUDr, Mariak, 

JUDr. Šamaj, Ing. Šuška). 

  

Návrhy členov komisii: (pozn.: návrhy boli predjednané, a navrhovaní kandidáti súhlasia 

s kandidatúrou) 

Mgr. Bzdilíková, posl. OZ predniesla návrh za KDH: 

Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia – Kultan Peter 

Komisia finančná - Golis Martin 

Komisia školstva, kultúry a športu – Golis Jozef 

 

p. Broš, poslanec OZ predniesol návrh za HZDS: 

Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia – Ing. Matyšák Ján 

Komisia finančná – Kubaška Alojz 

Komisia sociálno–zdravotná – Janeková Veronika 

 

Bc. Bukovan, poslanec OZ predniesol  návrh za SNS: 

Komisia finančná – PharmDr. Šuška Peter 

Komisia školstva, kultúry a športu – Marián Šuška 

Komisia sociálno–zdravotná – Poláčková Veronika 

Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia – Bc. Bukovan Milan 

 

 

11 



Ing. Mareček, zástupca starostu predniesol návrh za SMER: 

Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia – Mgr. Jakubík Roman 

Komisia školstva, kultúry a športu – Mgr. Gacíková Terézia 

Komisia sociálno–zdravotná – Mgr. Jana Hnidková 

 

p. Grečmal, posl. OZ – navrhol akceptovať a nechať priestor pre nezávislých kandidátov, aby si 

doplnili členov do komisii. 

 

Pozn.:  Poslanci vo väčšine vyjadrili súhlas na doplnenie členov do komisie z radov nezávislých 

kandidátov. 

 

Predsedovia jednotlivých komisii si navrhli tajomníčky komisii zo zamestnancov OcÚ 

nasledovne: 

Komisia finančná – Mgr. Martina Jakubíková 

Komisia školstva, kultúry a športu – Mgr. Jana Čičová 

Komisia sociálno–zdravotná – Olešňaníková Daniela 

Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia – Chovancová Mária 

 

Iné návrhy zo strany prítomných neboli a Ing.Mareček Miroslav dal o týchto návrhoch hlasovať 

amblok – v celosti.  

Účinnosť komisii bola stanovená termínom od 1.5.2011. 

 

Návrhy boli jednohlasne prijaté. Za: 10 poslancov z prítomných 10 (neprítomní: JUDr, Mariak, 

JUDr. Šamaj, Ing. Šuška). 

 

 

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

obecného zastupiteľstva.  

 

      O prijatí jednotlivých uznesení poslanci hlasovali samostatne. 

                          Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie číslo: 

 

4/2011 

 
                                 uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 
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Z á v e r       
      p.Anton Heglas, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť  a mimoriadne 

zasadanie OZ ukončil o 20:40 hod.   

 

*** 
 

Zapísala: Chovancová Mária 

 

 

 

 

 

                                                        Bc. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

p. Strýček Miroslav                                                                p. Kultan Peter 

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

                           U Z N E S E N I A 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 14.4.2011, uznesenia č. 4.1. – 4.7./2011 

 

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 

 

4.1. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení ZŠ Trstená č. 475 s jej súčasťami a 

       ZŠ Raková č. 950 (s elok. triedami U Gala) s jej súčasťami z dôvodu  zlúčenia týchto škôl  

       do jedného právneho subjektu  ZŠ Raková 950 (s elokovanými  triedami Trstená a s elok. 

       triedami U Gala) s platnosťou od 31. 8. 2011 a tento návrh postúpiť na MŠVVaŠ  SROV. 
 

4.2. Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení spojený právny subjekt ZŠ Raková  

       950 (s elokovanými triedami v Trstenej a s elok. triedami U Gala)  a jej súčastí s platnosťou  

       od  1. 9. 2011 a tento návrh postúpiť na MŠVVaŠ SROV. 

    

4.3. Názov školy „Základná škola Milana Mravca“ 

 

4.4.  Predsedov, členov, a tajomníkov komisii od 1.5.2011 nasledovne: 

        A/ Predsedov komisii v zložení: 

            Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

             predseda komisie:  p. Strýček Miroslav 

            Komisia finančná 

            predseda komisie:  Bc. Viera Urbaníková  

            Komisia školstva, kultúry a športu 

            predseda komisie:  p. Dolná Anna 

           Komisia sociálno–zdravotná 

            predseda komisie:  : p. Jozef Beleščák  

 

       B/ Členov a tajomníkov komisii pri OZ v zložení: 

            Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

            Peter Kultan, Raková č. 471 

            Ing. Ján Matyšák, Raková č. 1299 

            Mgr. Roman Jakubík, Raková č. 1616 

            Bc. Milan Bukovan, Raková č. 1025 

            tajomník: Mária Chovancová 

 

            Komisia finančná 

            Ing. Martin Golis, Raková č. 1247 

            PharmDr. Šuška Peter, Raková 4010 

           Alojz Kubaška, Raková č. 681 

            tajomník: Mgr. Martina Jakubíková 
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            Komisia školstva, kultúry a športu 

            Jozef Golis, Raková č. 1247 

            Marian Šuška, Raková č. 1460 

            Mgr. Terézia Gacíková, Raková č. 974 

            tajomník: Mgr. Jana Čičová  

 

           Komisia sociálno–zdravotná 

            Veronika Poláčková, Raková č. 994 

            Veronika Janeková, Raková č. 238 

            Mgr. Jana Hnidková, Raková č. 31 

           tajomník: Daniela Olešňaníková  

B / D O P O R U Č U  J E 

      4.5. Starostovi obce  preveriť záujem zo strany lekárov pre zabezpečenie zdravotnej  

              starostlivosti pre dospelých – praktického lekára v obci. 

 

      4.6. Prijatie 2-och pracovníkov na OKVS Raková cez ÚpSVaR Čadca pre zabezpečenie prác  

             spojených s údrţbou futbalových ihrísk a verejných priestranstiev bez potreby navyšenia  

             dotácie FP a rozpočtu obce. 

C / O D V O L Á V A 

      4.7.Z funkcii predsedov komisii: 

Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

predseda JUDr. Jozef Šamaj 

Komisia finančná 

predseda Bc. Viera Urbaníková 

Komisia sociálno–zdravotná 

predseda Jozef Beleščák 

Komisia školstva, kultúry a športu 

predseda  Miroslav Strýček 

 

 

*** 

 
                   

 

                  Bc. Anton Heglas 

                                                                                              starosta obce: 

 

 

 

 

p. Strýček Miroslav                                                              p. Kultan Peter 

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

zo dňa  14.4.2011 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 14.4.2011 

3. Prezenčná listina z pracovného stretnutia zo dňa 13.4.2011 – školy 

4. Zápisnica školskej rady pri ZŠ Raková 950, zo dňa 11.apríla 2011 

5. Materiál k bodom prerokovania v zmysle pozvánky 

6. Organizačné zabezpečenie údrţby ihrísk a verejných priestranstiev 

7. Pracovný materiál návrhovej komisie – prijaté uznesenia 

 


