
 

OBECNÝ ÚRAD RAKOVÁ 
 

                           U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 30.10.2008, uznesenie č. 16/2008 

 

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

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

 
1. Správu o činnosti obecnej rady a OcÚ za uplynulé obdobie k 30.10.2008 

2. Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva k 30.10.2008 

3. Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce 

4. Správu o priebehu platieb miestnych poplatkov a sluţieb v roku 2008 

5. Prípravu inventarizácie majetku obce Raková podľa stavu k 31.12.2008 

 

      B/ S C H V A Ľ U J E 

 

1. Zloţenie ÚIK a 29 ČIK k vykonaniu fyzickej inventarizácie obecného majetku a  

      ku správe obecného majetku k   31.12.2008 podľa prílohy č. 1 

 

2. V zmysle  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)   

       a o doplnení niektorých zákonov, § 25 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

      v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

     a vyhlášky  MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe  

      ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zloţení, o ich organizačnom  

      a finančnom zabezpečení 

            - určenie zloženia členov rád škôl pri školách a školských zariadeniach   

               nasledovne : 

         1.Zloţenie Rady školy pri Základnej škole, Raková č. 950: 

 dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, 

 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 

 štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, 

 štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

 

          2.Zloţenie Rady školy pri Základnej škole, Trstená č. 475,  Raková: 

 jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy, 

 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 

 dvaja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, 

 traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

 

          3.Zloţenie Rady školy pri Materskej škole, Fojstvo č. 1253,  Raková: 

 jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy, 

 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 

 traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, 

 dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
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           4.Zloţenie Rady školy pri Materskej škole, Korcháň č. 1070,  Raková: 

 jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov školy, 

 jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, 

 dvaja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, 

 jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa. 

 

3. V zmysle  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o doplnení niektorých zákonov, § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zloţení, o ich organizačnom a 

finančnom zabezpečení 

           delegovanie zástupcov Obce Raková do rád škôl pri školách nasledovne : 

1. Do Rady školy pri Základnej škole, Raková č. 950: 

     Za zástupca zriaďovateľa:    

Pani/pána Vieru Urbaníkovú   

Pani/pána Strýčka  Miroslava  

Páni/pána Jozefa Golisa  

Pani/pána Mgr. Skolozdru Romana 

2. Do Rady školy pri Základnej škole, Trstená č. 475, Raková: 

     Za zástupca zriaďovateľa:    

 Pani/pána Milana Bukovana 

 Pani/pána Alojza  Zemaníka    

 Pani/pána Mgr. Skolozdru Romana  

              3.  Do Rady školy pri Materskej škole, Fojstvo č. 1253, Raková: 

     Za zástupca zriaďovateľa: 

 Pani/pána Mgr. Máriu Bzdilíkovu 

 Pani/pána Mgr. Miladu Bozovú 

       4.Počet členov Rady školy pri Materskej škole, Korcháň č. 1070, Raková: 

     Za zástupca zriaďovateľa: 

 Pani/pána MUDr. Margitu Heglasovu   

 

4. Odpredaj pozemku parcela KN-C 9574/45 o výmere 83 m
2
  p. Andrei Smrečkovej, 

bytom Raková 1277  za cenu 40 Sk/ m
2
.   
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5. Zriadenie záloţného práva počas splácania úveru na bytový dom č.p.1586 vedený  

      na liste vlastníctva č. 6503 v prospech:  

            Štátny fond rozvoja bývania 

            Lamačská cesta 8 

            833 04 Bratislava 37 

            ako zaručenie úveru vo výške 8.747.000,-Sk podľa Zmluvy o poskytnutí podpory    

            číslo 502/869/2007. 

6. Zriadenie záloţného práva počas splácania úveru na bytový dom č.p.1587 vedený  

      na liste vlastníctva č. 6501 v prospech:  

            Štátny fond rozvoja bývania 

            Lamačská cesta 8 

            833 04 Bratislava 37 

           ako zaručenie úveru vo výške 8.746.000,-Sk podľa Zmluvy o poskytnutí podpory        

           číslo 502/868/2007. 

7. Zriadenie záloţného práva počas splácania úveru na bytový dom č.p.1588 vedený  

      na liste vlastníctva č. 6502 v prospech:  

            Štátny fond rozvoja bývania 

             Lamačská cesta 8 

            833 04 Bratislava 37 

           ako zaručenie úveru vo výške 8.748.000,-Sk podľa Zmluvy o poskytnutí podpory      

           číslo 502/872/2007. 

8. Zriadenie záloţného práva na dobu 30 rokov na bytový dom č.p.1586 vedený  

      na liste vlastníctva č. 6503 v prospech:  

           Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

           Prievozská 2/B 

          825 25 Bratislava 

          ako zábezpeku poskytnutej dotácie vo výške 8.353.000,-Sk 

9. Zriadenie záloţného práva na dobu 30 rokov na bytový dom č.p.1587 vedený na 

liste vlastníctva č. 6501 v prospech:  

           Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

           Prievozská 2/B 

           82525 Bratislava 

           ako zábezpeku poskytnutej dotácie vo výške 8.353.000,-Sk 

10. Zriadenie záloţného práva na dobu 30 rokov na bytový dom č.p.1588 vedený na 

liste vlastníctva č. 6502 v prospech:  

            Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 

            Prievozská 2/B 

            825 25 Bratislava 

           ako zábezpeku poskytnutej dotácie vo výške 8.353.000,-Sk 

 

11. Prenájom priestorov  v obchodnej jednotke IBV Raková – Rakovka (Šapitó)  

      p. Najdekovi Vladimírovi, bytom 023 12  Svrčinovec č. 417. 

 

12. V zmysle § 18a, odst.2,odst.6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlásenie 

volieb  hlavného kontrolóra dňa 11. decembra 2008. Pracovný úväzok na funkciu 

hlavného kontrolóra sa určuje na 0,50 úväzku. 
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13. Prenájom priestorov p. Alene Heglasovej, bytom Raková č. 505 v priestoroch 

prevádzky OKVS do50 m
2
 na kancelárske účely v cene 350,- Sk /m

2
 . 

 

14. Odmeny za II. polrok 2008 nasledovne:   

        - starosta obce – podľa §5 odst.1 zák. č. 253/1994 Z.z. odmenu s prihliadnutím  

                           na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie vo výške   40 % 

- zástupca starostu         40 % 

- hlavný kontrolór        40 %  

- predsedom komisií        40 % 

- členom  komisii –poslanec, neposlanec,tajomník    40 % 

 

C/ Z R U Š U J E 

 

     1. Uznesenie  Obecného zastupiteľstva v Rakovej č.  13/2008 zo dňa 26. 06. 2008 

          - delegovanie zástupcov Obce Raková a zástupcov inej právnickej osoby alebo  

             fyzickej  osoby, ktorá sa podieľa na  výchove a vzdelávaní v danej škole, školskom  

            zariadení    do rád škôl pri školách a školských zariadeniach. 

 

D/ U K L A D Á 

 

1. Predsedovi ÚIK zvolať zasadanie ÚIK a predsedov ČIK v termíne do 13.11.2008 

o 16.00 hod. k zabezpečeniu vykonania fyzickej inventarizácie obecného majetku. 

      Zodp.: Urbaníková Viera, predseda ÚIK 

2.  Predsedom ČIK v termíne do 31.12.2008 uskutočniť fyzickú inventarizáciu majetku 

obce a túto odovzdať na OcÚ p. Krištofíkovej, referentke zodpovednej za správu a 

evidenciu majetku obce. 

       Zodp.: predsedovia ČIK 

3. Predsedom ČIK uskutočniť počas inventarizácie majetku kontrolu uskutočnenia 

fyzickej likvidácie majetku, ktorý bol vyradený počas inventarizácie v minulých 

rokoch. 

      Zodp.: predsedovia ČIK 

4. Predloţiť na posúdenie OZ návrh zmluvy na prenájom priestorov v IBV Rakovka 

(Śapitó) medzi Obcou Raková a prenajímateľom Vladimírom Najdekom, 

Svrčinovec 417 na zasadanie obecného zastupiteľstva v mesiaci december. 

Zodp.: Ing. Miroslav Mareček, prednosta OcÚ 

 

E/ Z A M I E T A 

 

    1.   Ţiadosť   Mgr. Pavla  Kubu, Krásno nad Kysucou, Struhy 1331 o zriadenie  

        súkromného centra voľného času Dolina so sídlom Raková – Korcháň 1050. 

     2.Ţiadosť p. Františka Slezáka, Niţná Korňa 429 o odpustenie faktúry č. 48/2008  

         vo výške 5 779 Sk súvisiacej s pohrebom neb. syna Ladislava Slezáka, ktorý bol  

           pochovaný v obci Raková. 

     3. Ţiadosť Bullmedia s.r.o. Podzávoz 375, Čadca o vyjadrenie k umiestneniu  

          reklamného zariadenia „Billboard obojstranný“ na parcele KN-C 1707/2. 
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4. Ţiadosť p. Tomaničkovej Janky, Raková č. 62 o odpredaj pozemku parc. KN-C  

    7470/3 o výmere 307 m
2
 aţ do vysporiadania miestnej komunikácie  na obec. 

 

 

* * * * 

                                               

 

 

 

p. Anton Heglas 

                                                                      starosta obce: 

 

 

 

 

MUDr. Heglasová Margita      p. Grečmal Stanislav 

I. overovateľ:                                                                          II. overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


