
O B E C    R A K O V Á 

 
 Číslo: 2/2011                                                                   V Rakovej, dňa 20.1.2011 

Z Á P I S N I C A 

 
 
napísaná v priebehu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 20.1.2011  v miestnosti - 

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. Šamaj Jozef 

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. Ing. Šuška Marian                                   2. JUDr. Mariak Miroslav 
P R O G R A M:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

4. Zloţenie sľubu poslanca 

5. Schválenie komisie pre ochranu verejného záujmu v zmysle ust. Zák.  č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov 

6. Schválenie sobášiacich 

7. Návrh na zriadenie a počet členov obecnej rady,  voľba členov obecnej rady 

8. Určenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií 

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadania OZ 

10. Určenie platu starostu a schválenie Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov samosprávy obce 

11. Rôzne 

12. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

13. Záver 



 

1.Otvorenie  

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

otvoril a viedol  starosta obce, Bc. Anton Heglas o 14.00 hod. 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

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

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 1/  Ing. Šuška Marian 

    2/  JUDr. Mariak Miroslav 

Návrh na zloţenie komisii: 

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

       2/   Bc.  Bukovan Milan, člen NK  

         

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

                                                       2/ Ing.  Miroslav Mareček, zástupca starostu 

Hlasovanie:  

(neprítomná pri hlasovaní: Mgr. Bzdilíková Mária, nehlasoval JUDr. Šamaj  - hlasovanie 

umoţnené aţ po zloţení sľubu) 

Za:                   p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná   

                        Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška                  11                                                                  

8           

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               11 

Návrh bol prijatý. 

                      

3.Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

   Bc. Anton Heglas predloţil návrh na technickú zmenu programu, nakoľko najskôr musí byť 

určený overovateľ, zapisovateľ, schválený program a aţ potom zloţenie sľubu poslanca. 

      1.   Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva 

4. Zloţenie sľubu poslanca 

Ostatné body programu – od bodu 5-13 zostavajú . Návrhy na zmenu programu zo strany 

prítomných neboli . 

Hlasovanie za program:  

(neprítomná pri hlasovaní: Mgr. Bzdilíková Mária, nehlasoval JUDr. Šamaj  - hlasovanie 

umoţnené aţ po zloţení sľubu) 

Za:                   p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná   

                        Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška                  11                                                                  

8           

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               11 

Návrh bol prijatý. 
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4.Zloţenie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 

 

Bc. Anton Heglas vyzval  JUDr. Šamaja Jozefa k zloţeniu sľubu. 

JUDr. Jozef Šamaj zloţil sľub v znení: 

  "Sľubujem, na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy obce,  dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné  zákony, zákony a 

 ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie  

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem  uplatňovať podľa svojho 

 najlepšieho vedomia a svedomia“. 
 

Po prednesení sľubu slovom "To sľubujem" ako i podpisom potvrdil tento sľub.  

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, ţe: 

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva JUDr. Šamaj Jozef zloţil zákonom predpísaný sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva. 

 
5. Schválenie komisie pre ochranu verejného záujmu v zmysle ust. Zák.  č. 357/2004 Z.z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov 

     Bc. Anton Heglas k bodu oboznámil, ţe v zmysle čl. 7 ods. 5, písm. a ústavného  zákona č. 

357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov starosta obce 

predkladá komisii obecného zastupiteľstva oznámenie o funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov.  Je potrebné vytvoriť komisiu pre ochranu verejného záujmu, v prípade 

nejakého podnetu táto komisia zasadá. Členom tejto komisie môţe byť iba poslanec obecného 

zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí 

alebo nezávislí poslanci, komisia je zloţená z jedného zástupcu kaţdej politickej strany alebo 

politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Vyzval o predloţenie návrhov. 

Návrhy na zloţenie komisie: 

Mgr Bzdilíková, posl. OZ navrhla do komisie zástupcu KDH p. Kultana Petra 

Ing. Mareček, posl. OZ navrhol do komisie zástupcu SMER Bc. Urbaníkovú Vieru 

Bc. Bukovan, posl. OZ navrhol do komisie zástupcu SNS p. Grečmala Stanislava 

p. Dolná, posl. OZ navrhla do komisie zástupcu ĽS-HZDS p. Broša Františka 

JUDr. Šamaj, posl. OZ navrhol do komisie zástupcu nezávislých poslancov JUDr. Mariaka 

Miroslava 

    Iné návrhy na doplnenie, prípadne zmenu neboli podané. 

Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná, JUDr. Šamaj  

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška, Mgr.Bzdilíková    13                                                                  

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 

 

Ing. Mareček, zástupca starostu doplnil, ţe starosta odovzdal oznámenie do podateľne OcÚ dňa 

10.1.2011. V prípade ak komisia má záujem o preskúmanie podaného oznámenia, toto je uloţené 

v trezore OcÚ. 
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6. Schválenie sobášiacich 

   Bc. Anton Heglas, starosta obce informoval, ţe v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 o rodine 

v znení nehorších zmien je potrebné určiť sobášiacich s tým, ţe starostovi to vyplýva zo zákona 

a je potrebné v prípade jeho neprítomnosti poveriť ešte jedného poslanca obecného 

zastupiteľstva. V našej obci je to spravidla zástupca starostu obce, navrhol Ing. Miroslava 

Marečka. Obrátil sa na prítomných poslancov, či majú iné návrhy, resp. doplnenie. 

     Starosta reagoval na dotaz poslanca JUDr. Mariaka v súvislosti s funkciou zástupcu starostu. 

Dňa 26.12.2010 Ing. Miroslav Mareček poţiadal o uvoľnenie z funkcie prednostu a týmto dňom 

ho menoval za zástupcu starostu. Funkcia prednostu nebude obsadené, Ing. Miroslav Mareček 

bude zástupcom starostu na plný úväzok. Z tohto dôvodu bol vydaný nový organizačný poriadok, 

ktorý sa predkladá do bodu rôzne. 

     Starosta dal hlasovať o návrhu sobášiacich v Obci Raková 

- Bc. Antona Heglasa, starostu obce a 

- Ing. Miroslava Marečka, zástupcu starostu obce.  

Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná, JUDr. Šamaj  

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška, Mgr.Bzdilíková    13                                                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sobášiacich v Obci Raková:     

               - Bc. Heglas Anton, starosta obce 

               - Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu obce 

 

7. Návrh na zriadenie a počet členov obecnej rady,  voľba členov obecnej rady 

       Informoval starosta obce, Bc. Anton  Heglas. V zmysle § 14 ods 1 zákona č. 369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  Obecné zastupiteľstvo môţe zriadiť 

obecnú radu. Obecná rada je zloţená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé 

funkčné obdobie a môţe ju  kedykoľvek odvolať. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a 

kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.  V minulom volebnom období 

boli určení traja členovia obecnej rady, starosta, prednosta a hlavný kontrolór. 

Predloţil návrh na zriadenie obecnej rady k 1.2.2011 a členov obecnej rady:  

-Mgr. Mária Bzdilíková 

-Bc. Milan Bukovan 

Na prípadné doplnenie o člena obecnej rady z poslancov za ĽS-HZDS alebo nezávislých 

poslancov je potrebné ďalšie rokovanie a preto sa touto otázkou bude zaoberať zaoberať OZ na 

ďalšom zasadaní.  

Diskusia k bodu: 

JUDr. Mariak Miroslav, poslanec OZ – naniesol pripomienku, ţe v minulosti sa k tomuto 

uskutočnilo stretnutie  pred zasadnutím OZ a určili sa členovia rady. Malo k tomuto predísť 

rokovanie a určiť kandidátov v zmysle zákona 369/90, taktieţ  čo sa týka komisii pri OZ. Nemá 

vedomosť o tom, ţeby sa rokovalo o tomto a navrhol odloţiť schválenie členov. 

p. Broš František, poslanec OZ -  na doplnenie, ţe neboli rozpravy v súvislosti s týmto, navrhuje, 

aby bola štvorčlenná obecná rada, ďalej starosta, hlavný kontrolór, zástupca starostu.  
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Ako dôvod uviedol, ţe keď rada dobre pripraví zasadanie, vie prediskutovať danú problematiku. 

Rada je poradný orgán, ktorý by mal byť zriadený. Vyslovil súhlas, aby sa navrhovaní členovia 

obecnej rady schválili, aby sa  vedeli pripraviť veci  na ďalšie zasadanie obecného zastupiteľstva.   

Bc. Anton Heglas, starosta obce  - navrhol nechať doplnenie člena obecnej rada na marcové 

zasadanie OZ.  

    Ďalšie návrhy zo strany prítomných neboli a starosta obce dal hlasovať o návrhu JUDr. 

Mariaka, poslanca OZ, aby sa tento bod odloţil  a obecné zastupiteľstvo sa ním zaoberalo na 

najbliţšom rokovaní OZ. 

Hlasovanie:  

Za:      JUDr. Mariak, p. Dolná, JUDr. Šamaj, Ing. Šuška       4 

Proti: p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal, Bc. Bukovan, p. Broš,                                                                 

 Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, p. Strýček, Mgr.Bzdilíková        9 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh nebol prijatý. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo zriaďuje obecnú radu k 1.2.2011 

a členov obecnej rady:  

-Mgr. Mária Bzdilíková 

-Bc. Milan Bukovan 

 

Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná,  

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, p. Strýček,  Mgr.Bzdilíková                                              10                                                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:       JUDr. Mariak,  JUDr. Šamaj, Ing. Šuška       3 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 

 

8.Určenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov a členov komisií 

    Starosta, Bc. Heglas Anton informoval k bodu 8. V zmysle § 15  ods 1 zákona č. 369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  obecné zastupiteľstvo môţe zriaďovať 

komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Oboznámil, ktoré 

komisie pracovali  v minulom volebnom období. Navrhol  zlúčiť komisiu ţivotného prostredia 

s komisiou stavebnou a ostatné komisie ponechať. Dôvodom na zlúčenie komisii je to, ţe práca je 

v podstate totoţná a išlo o zosúladenie tejto činnosti. Komisie sú zloţené z poslancov a z ďalších 

osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloţenie a úlohy komisií vymedzuje obecné 

zastupiteľstvo.   

OZ hlasovalo o návrhu na zriadenie komisii pri OZ: 

            Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

Komisia finančná 

Komisia sociálno–zdravotná 

Komisia školstva, kultúry a športu 
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Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná, JUDr. Šamaj  

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška, Mgr.Bzdilíková    13                                                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 

 

Ďalej  starosta oboznámil, ţe na dnešnom zasadaní  je dohoda na navrhnutých predsedov komisií. 

Úlohou predsedov komisií bude osloviť a navrhnúť na schválenie na ďalšom zasadnutí obecnému 

zastupiteľstvu členov svojich komisií. Zároveň vypracovať plán činnosti komisie. Oboznámil 

s návrhom 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 

Návrhy na zmenu a pripomienky k predsedom komisii: 

p. Broš František, poslanec OZ  - navrhuje p. Dolnú Annu do komisie školstva, kultúry a športu, 

ktorá v tejto funkcii pôsobila uţ v minulosti a má skúsenosti. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ  -  vyjadril podporu k návrhu predsedu p. Strýčka do 

komisie školstva, kultúry a športu. 

     Ďalšie návrhy – pripomienky zo strany prítomných neboli a starosta obce, Bc. Anton Heglas 

dal hlasovať o návrhu poslanca p. Broša , ktorý navrhuje p. Dolnu do komisie školstva, kultúry 

a športu. 

 

Hlasovanie:  

Za:           p. Broš, p. Dolná                                                                                                               2 

Proti:     Ing. Mareček,p. Beleščák, p. Kultan,                                                                                3 

Zdrţal sa: Bc. Urbaníková, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška, Mgr.Bzdilíková,  p.Grečmal,  

                 JUDr. Šamaj, Bc. Bukovan,                                                                                                                     

Prítomných :                                                                                 8 

Návrh nebol prijatý. 

 

OZ hlasovalo o návrhu starostu obce v znení: OZ schvaľuje predsedov komisii nasledovne: 

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 
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Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,   Bc. Bukovan,  JUDr. Šamaj, Mgr.Bzdilíková     

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška                               11                                                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:  p. Broš, p. Dolná                                                                                                             2 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 

 

p. Broš František, posl. OZ -  obrátil sa na schválených predsedov jednotlivých komisii, aby 

prihliadali na určenie – zloţenie členov komisii.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce informoval, ţe zo skúsenosti z minulosti počet členov by bol 

v najvhodnejší  cca 5-6 členov komisie, poţiadal predsedov, aby aj na toto prihliadali. 

Predsedovia si predloţia návrh zloţenia členov s ktorými budú počas tohto volebného obdobia 

spolupracovať. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – doplnil, ţe ako zástupca starostu bude spolupracovať 

s komisiami a môţu sa obrátiť aj na neho. 

 

9.Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadania OZ 

     Bc. Anton Heglas, starosta obce  vysvetlil, ţe v zmysle § 12  ods 2, 3 a 6  zákona č. 369/1990 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  obecné zastupiteľstvo môţe okrem 

starostu, zástupcu starostu zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva iný poslanec 

poverený obecným zastupiteľstvom. V praxi sa môţe stať, ţe starosta nezvolá zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v zmysle zákona podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, alebo 

ak poţiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov. Môţe nastať 

situácia, ţe  starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. V uvedenom prípade ho vedie zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo 

odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným 

zastupiteľstvom. Ďalším prípadom, kedy vedenie zasadnutia preberá poverený poslanec je ak na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva poţiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo 

poslanec a starosta neudelí slovo poslancovi. Vtedy starosta stráca právo viesť zasadnutie 

obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný 

alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený 

obecným zastupiteľstvom. Z uvedených dôvodov je potrebné poveriť poslanca obecného 

zastupiteľstva na zvolanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

     Navrhuje sa poveriť poslanca Františka Broša zvolávať a viesť zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v zmysle § 12  ods 2, 3 a 6  zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov.  

p. Broš František, poslanec OZ – súhlasí s návrhom na poverenie. 

 

     Iné návrhy zo strany prítomných neboli a OZ hlasovalo o návrhu na uznesenie:  

OZ poveruje p. Františka Broša zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle  

§ 12  ods 2, 3 a 6  zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
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Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná, JUDr. Šamaj  

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška, Mgr.Bzdilíková    13                                                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 
 

10.Určenie platu starostu a schválenie Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov 

samosprávy obce 

     Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu predloţil návrh  na určenie platu starostu.V zmysle § 

11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov obecné zastupiteľstvo určí plat starostu podľa osobitného zákona. Podľa § 3 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších zmien a doplnkov „starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej 

mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku určeného pre starostu obce 

zaradeného do jednej z deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov, t.j. pre našu obec 2,6 

násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH. Plat starostu nemôţe byť niţší, ako je 

vyššie ustanovené. Obecné zastupiteľstvo môţe tento plat rozhodnutím zvýšiť aţ na dvojnásobok. 

Počtom obyvateľov obce sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického 

úradu Slovenskej republiky k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku. Plat patrí 

starostovi odo dňa zloţenia predpísaného sľubu. V minulosti bol tento plat navýšený o 11 %.  

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navrhol navyšenie platu o 15 %, v minulosti navrhovali 

11 % aj prihliadnúc na krízu v predchádzajúcom období. 

p. Broš František, poslanec OZ  - podporil primerané navyšenie platu starostu a podporil návrh 

JUDr. Mariaka. K určeniu platu starostu sa dá vrátiť a prerokovať počas volebného obdobia. 

Bc. Bukovan Milan, poslanec OZ  - taktieţ sa priklonil k návrhu JUDr. Mariaka aj vzhľadom k 

tomu, ţe by sa mal v budúcnosti zniţiť násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – doplnil informáciu, ţe sú v rámci tohto má NR SR viaceré 

návrhy na novelizáciu zákona. 

 

Hlasovanie o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej určuje plat starostu Obce Rakovej podľa § 3 a 4 zákona č. 

253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 

Slovenskej republiky vţdy za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený o 15 % s účinnosťou odo 

dňa zloţenia predpísaného sľubu starostom obce, t.j. odo dňa 26.12.2010. 

Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná, JUDr. Šamaj  

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška, Mgr.Bzdilíková    13                                                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 
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schválenie Zásad odmeňovania poslancov a členov orgánov samosprávy obce 

 

      Informáciu predloţil starosta obce, Bc. Anton Heglas. Od 1.1.2011 platia nové odvodové 

povinnosti. K dani z príjmu 19 % z odmien treba pripočítať i odvody do zdravotnej poisťovne 4 

% a odvody do sociálnej poisťovne z nepravidelného príjmu 4 %, čo predstavuje zmenu výšky 

čistých vyplatených odmien podľa predošlých zásad a potrebu celkovo prehodnotiť Zásady 

odmeňovania. Druhým dôvodom je prehodnotenie výšky platu pre zástupcu starostu obce, ktorý 

je na výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania.   Vyplatenie odmien poslancom 

podlieha povinnosti prihlásiť ich do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Z odmeny odviesť odvody 

v zmysle zákona, t.j. 4 % do zdravotnej a 4 % do sociálnej  poisťovne – týka sa to nepravidelného 

príjmu. Pokiaľ by boli vyplatené pravidelné odmeny, t.j. mesačne, muselo by sa z odmeny 

odvádzať v zmysle zákona 38 % ako zamestnancom. Z tohto dôvodu navrhuje vyplatenie odmien 

nepravidelne, tzn. 2 x do roka. Zakaţdým ako budú prihlásení do poisťovni musí sa overiť, či nie 

sú práceneschopní. Ak by boli PN a bola im vyplatená odmena a sociálna poisťovňa zistí, ţe mali 

počas PN iný príjem, strácajú nárok na nemocenské dávky. Bol by rád, ak by sa tieto odmeny 

vyplácali polročne, čo by bolo administratívne najjednoduchšie. Navrhované výšky odmien sú 

odvodené z doteraz platných Zásad odmeňovania. Navrhovaná výška platu pre zástupcu starostu 

vyplýva z doterajších nákladov na mzdu prednostu, odmenu kronikára a odmenu zástupcu 

starostu v predchádzajúcom období. Funkciu kronikára vykonáva zástupca starostu v rámci 

poverenia od 26.12.2010. Zástupcovi starostu patrí plat vo výške 1,96 násobku priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 

Štatistického úradu Slovenskej republiky vţdy za predchádzajúci kalendárny rok s účinnosťou od 

01.04. príslušného kalendárneho roka. Čo sa týka odmeňovania poslancov OZ navrhuje sa 80 eur 

za účasť na zasadaní, čo je o 10 eur vyššie ako v minulosti.  Odmeňovanie členov rady - doposiaľ 

boli odmeňovaní mesačne, navrhol odmeňovanie za účasť. Na základe porovnania zasadaní OR, 

obecná rada zasadá v priemere 1x mesačne. Navrhuje sa 30 eur za účasť. 

Odmeňovanie komisii - predsedovi stálej komisie obecného zastupiteľstva sa navrhuje  okrem 

inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 20 eur, členovi a tajomníkovi komisie 

obecného zastupiteľstva sa navrhuje okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 

15 eur. Z minulosti vychádzalo jedno zasadanie komisie mesačne. 

 

     Zástupca starostu, Ing. Mareček Miroslav – v minulosti neboli v zásadách zakotvené 

mimoriadne odmeny, ktoré sa vyplácali na polroku a na konci príslušného roka, prípadne na 

konci roka pokiaľ boli FP v rozpočte. Článok 6 hovorí o mimoriadnych odmenách s ktorým 

oboznámil - poslancovi, členovi a tajomníkovi komisie, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúţi 

o rozvoj obce, môţe byť v kalendárnom roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena. O 

priznaní a výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo. Návrh na schválenie jednorazovej 

odmeny môţe podať výlučne starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov obecného 

zastupiteľstva. Článok 7 hovorí o úhrade a vyučtovaní odmien a platu. Podkladom bude 

prezenčná listina. Odmeny budú vyplácané do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

Odmeny sú vyplácané bezhotovostným prevodom na účet, tak ako doposiaľ. Článok 8 – zásady 

by platili od 1.2.2011, od tohto dňa začne pracovať aj obecná rada. 

      Bc. Anton Heglas, starosta obce otvoril diskusiu. 
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Ing. Šuška Marian, poslanec OZ – sa dotazoval v súvislosti s odmeňovaním, aký to bude mať 

dopad – vplyv na rozpočet. 

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – ak návrhy, ktoré sa predkladajú v zmysle zásad budú 

schválené, toto by malo byť v poriadku, zvládateľné a kryté rozpočtom. Je to aj zapracované 

takto do návrhu rozpočtu pre tento rok. 

p. Broš František, poslanec OZ – poţiadal o informáciu v súvislosti so zlučením niektorých 

funkcii – týkajúce sa Ing. Marečka, čo sa týka úlohy kronikára. 

Ing. Miroslav Mareček, poslanec OZ – vysvetlil, ţe ako zástupca starostu nemôţe byť 

zamestnancom obce, doposiaľ odmena kronikára bola vyplatená ku mzde. V súčasnosti odmena 

bude nulová a o to vyšší bude mať plat. Nebol odvolaný z funkcie kronikára, zápis do kroniky – 

návrh predloţí v mesiaci apríl v zmysle prijatého VZN o kronike. V jeho náplni má okrem iného 

viesť kroniku obce. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – v prípade schválenia zásad odmeňovania, musí byť zrušené 

uznesenie č. 10.17/2007 o vyplácaní odmeny kronikárovi obce s účinnosťou od 26.12.2010. Ďalej 

pre vysvetlenie na podnet poslanca JUDr. Mariaka, informoval, ţe zástupca starostu ma tie 

povinnosti ako mal prednosta. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ  - podľa zákona č. 369/90 je v pracovno- právnom vzťahu 

prednosta, nesie zodpovednosť, ale ako poslanec a zástupca starostu nemôţe byť zamestnancom, 

nemá takú zodpovednosť. Poloţil otázku, či to nie je pridrahý luxus – zastupovanie v prípade 

neprítomnosti. Čo je myslené pod „plným rozsahom“.  Zaviedlo sa niečo nové čo aj zákon 

dovoľuje a nevie sa ako to bude v praxi fungovať, podľa jeho názoru „zodpovednosť“ chýba. Za 

činnosť OcÚ  niesol zodpovednosť prednosta.  

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – čo sa týka poverenia zastupovaním starostu, 

vysvetlil, ţe štatutárom je starosta, podpisuje a môţe prideliť túto právomoc na jednotlivých 

pracovníkov. Čo sa týka zástupcu starostu má presné vymedzené v akej oblasti môţe zastupovať 

starostu, má presne vymedzené činnosti a navonok funguje aj ako „vedúci úradu“. Z pracovného 

hľadiska prednosta bol zamestnancom, zástupca starostu nie je zamestnancom. V minulosti 

nemal priamo nejaké právomoci na podpisovanie. Práca spočíva v riadení, organizácii 

a prípravou materiálov na OZ. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ -  k tomuto má výhradu, funkcia prednostu by sa mala 

pozastaviť len v platených veciach, nemala by sa vynechať v rámci organizačného poriadku 

úradu.  

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – aby boli tieto veci ujasnené v materiáloch poslanci 

OZ obdrţali celý organizačný poriadok. Článok 6 hovorí citoval: v prípade, ţe na výkon funkcie 

zástupcu starostu je poverený poslanec, ktorý je dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, starosta 

prednostu obecného úradu nevymenuje. 
Bc. Anton Heglas, starosta obce – v novom zákone § 13 b/ odst. 3 sa priamo hovorí, ţe zastupca 

starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.  Určuje rozsah 

činnosti, ktoré bude vykonávať za jeho prítomnosti a jeho neprítomnosti, čo sa presne 

vyšpecifikuje v písomnom poverení. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – poverenie je v rozsahu, čo ma starosta v pôsobnosti dané 

zákonom, myslí sa tým, ţe prenesenie  povinnosti na zástupcu z týchto povinnosti, nemyslí sa 

pracovno-právne záleţitosti vyplývajúce z titulu prednostu.  Doporučoval do odmeňovacieho 

poriadku zadefinovať, ţe sa utlmuje plat prednostu, citovať zo zákona a dať to do súladu.  
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Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu – vysvetlil čo sa týka kroniky – vedenie kroniky má 

v poverení, a pokiaľ by ho starosta odvolal z funkcie zástupcu starostu, OZ musí riešiť nového 

zástupcu. Ak bude určený na niţší prac. úväzok dôjde k úprave odmeňovacieho poriadku. Tieto 

veci sa riešia vţdy ak vznikne problém. Ak nevznikne funguje tento systém počas volebného 

obdobia podľa platného odmeňovacieho poriadku. Pokiaľ je zástupca starostu na plný úväzok, 

funkcia prednostu sa neobsadzuje. Čo sa týka rozpočtu obce – mzdové prostriedky, poloţka sa 

nezvyšuje ani nezniţuje, v rámci rozpočtu je objem prostriedkov vyčíslený v celom balíku.  

Zákon hovorí, ţe počas neprítomnosti starostu, prináleţí zástupcovi starostu zo zákona plat 

starostu. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – informoval v zmysle zákone § 13 b/ odst. 4 ak zanikne mandát 

starostu pred uplynutím  funkčného obdobia plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca 

starostu, ak sú poverení dvaja zastupcovia starosta – plní úlohy prvý poverený zástupca starostu. 

Ďalej odst. 5 hovorí, ţe zástupca starostu, ktorý plní úlohy podľa odst. 4 patrí plat podľa 

osobitného zákona, tzn. aţ keď zanikne mandat starostu, má zástupca starostu narok na plat 

starostu obce.  

    

   Ďalšie pripomienky zo strany prítomných neboli a starosta dal hlasovať o návrhu na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej podľa priloţeného návrhu. 

Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná, JUDr. Šamaj  

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška, Mgr.Bzdilíková    13                                                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Rakovej 

- ruší uznesenie č. 10.17/2007 o vyplácaní odmeny kronikárovi obce s účinnosťou od 26.12.2010 

- ruší s účinnosťou od 1.2.2011 Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného  

   zastupiteľstva v Rakovej zo dňa 22.4.2010  

 

Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná, JUDr. Šamaj  

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška, Mgr.Bzdilíková    13                                                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 
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11.Rôzne 

1/ Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 

     p. Kulla František, hlavný kontrolór obce predloţil návrh plánu činnosti na I. polrok 2011 na 

základe ustanovenia § 18, písmeno f odst. 1 b zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení.  

Návrh plánu činnosti tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

 

Zo strany prítomných neboli návrh na doplnenie, prípadne zmenu plánu činnosti HK a starosta 

obce dal hlasovať o návrhu na uznesenie: OZ schvaľuje plán činnosti HK na I. polrok 2011. 

Hlasovanie:  

Za:      p. Beleščák, p. Kultan, p.Grečmal,  p. Broš, Bc. Bukovan, p. Dolná, JUDr. Šamaj  

           Bc. Urbaníková, Ing. Mareček, JUDr. Mariak, p. Strýček, Ing. Šuška, Mgr.Bzdilíková    13                                                                     

Proti:   -                                                                 0 

Zdrţal sa:                    -                                                                                                                     0 

Prítomných :                                                                               13 

Návrh bol prijatý. 

 

2. Informácia o pridelených emailových schránkach starostu a poslancov 

    Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu informoval o pridelených email schránkach 

poslancov. Na doméne www.rakova.sk  boli poslancom OZ vytvorené email schránky, ktoré 

slúţia na komunikáciu s úradom a občanmi. Svoju poštu si môţu preberať pomocou 

internetového prehliadača pošty webmail.rakova.sk, alebo si ju môţu presmerovať do svojho 

prehliadača pošty.  Na tieto schránky sa budú zasielať pracovné materiály 10 dní pred rokovaním 

OZ. Ak by sa vyskytol problém, stavalo sa, ţe neprešiel materiál na OZ v prípade iných zadaných 

schránok, treba komunikovať s p. Chovancovou. S vytvorenými email schránkami zo strany obce 

neboli problémy. Ďalej podľa novelizácie zákona je potrebné určiť si či  sa OZ  bude schádzať 6x 

do roka ako doteraz alebo 4 x do roka.  Pri periodicite 4 x do roka, navrhuje sa zasadanie 

v mesiaci marec, jún, september, december. V pripade potreby by bolo zvolané mimoriadne 

zasadanie OZ v poobedňajších hodinách. V minulosti boli dohodnuté pevné dátumy, spravidla 

posledné štvrtky v mesiaci mimo mesiaca december, odporúčal zachovať  čas o 9.00 hod.  

Obecná rada zasadala 2 týţdne pred zasadaním OZ, spravidla v stredu o 14.00 hod. V mesiaci 

marec by OZ malo prerokovať – uzávierka rozpočtového roku 2010, rozpočty škôl, prerokovanie 

dotácii spolkom a organizáciám, ktoré pôsobia v obci, Štatút obce, úprava rokovacieho poriadku, 

schválenie členov komisii, prerokovanie povodňového poriadku.  Pokiaľ by boli návrhy zo strany 

poslancov, poţiadal o ich nanesenie. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ –poţiadal o slovo v súvislosti s tým, aby bol na zasadaní 

prítomní zamestnanci, aby sa vedelo reagovať.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ -  OZ nie je na to, aby  obhajovalo prácu pracovníka vo vzťahu 

k občanovi, ale  je tu zamestnanec, aby danú problematiku objasnil. Je potrebné aby pracovníci, 

ktorí predkladajú materiál (nehovorí, ţe všetci pracovníci) boli k dispozícii, nemali dovolenku, 

a to aj v prípade zasadaní komisie, ak je potreba, aby sa zúčastnili na komisii. Čo sa týka zasadaní 

OZ, navrhuje drţať sa zásady kaţdé dva mesiace a v lete 3 mesiace pauza. Dlhšie obdobie nebude 

prospešné. Na marcové zasadanie by navrhoval prerokovať rozvojové zámery obce, ukázať 

občanovi, ţe vieme šetriť, prijať úlohy,  či uţ v oblasti OKVS, školstva – ktoré nás stoji veľa fin. 

prostriedkov, prehodnotiť toto, ďalej CVČ, komunálneho odpadu, soc. starostlivosti a je potrebné 

uţ na začiatku volebného obdobia vynaloţiť veľa úsilia, aby sa toto rozpracovalo a našli nejaké 

cesty, v tejto súvislosti apeloval na vedenie obce a kolegov poslancov. 
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 Bc. Anton Heglas, starosta obce –  vyslovil súhlas s JUDr. Šamajom, ďalšie OZ by malo byť v 

marci, kedy budeme mať správu od auditora, aby sme mohli schváliť záverečný účet obce. Podľa 

harmonogramu výziev  z operačných programov, malo by sa vedieť v aprili aké budú vyzvy, do 

akých sa môţeme zapojiť ako obec. Na základe informácii je pre nás aktuálna ochrana ovzdušia. 

Regionálny operačný program sa prehodnocuje. Pozornosť bude venovaná protipovodňovým 

opatreniam. V súčasnosti nevieme aké výzvy budú vyhlasené, nie je vhodné pušťať sa do 

projektov. Je vela nových zákonov a zmeny v zákonoch, niektoré zákony sú dané na 

pripomienkovanie ZMOSu do 3-och dni, čo je pre kratkosť času nereálne, aby sa ZMOS zišiel. 

Informoval o novom zákone, ktorý hovorí o povinnosti zverejňovania zmlúv a faktúr, 

objednávok. Bol zverejnený 28.12.2010 s platnosťou 1.1.2011, čo znamená, ţe sme mali necely 

týţdeň na prípravu a aplikáciu zákona do praxe, čo v podstate je nereálne. Naviazal priamo na 

tento zákon, ţe kaţdá organizácia, ktorá je napojená na verejný rozpočet je povinná zverejniť 

všetky došle faktúry, objednávky a kaţdú zmluvu. Pre informáciu – zaučtuje sa cca 1650 faktúr. 

Vyjadril, ţe je to veľmi zaťaţujúci zákon pre samosprávy  a aj zo ZMOSu pripomienkovali  tento 

zákon, aby zákon toto ohraničil limitom výšky faktúry, avšak toto nebolo akceptované. Pre nás 

ako obec to znamená náklady na techniku, zakúpenie scanera, čo nie je malá investícia. Na 

základe tohto zákona bude sa musieť zakúpiť  toto zariadenie, vie sa dohodnúť na splátkach na 

dva roky bez navyšenia. Jedná sa asi o čiastku cca 1770 €. Pokiaľ by bola námietka zo strany 

poslancov, nešlo by sa do kúpi multifunkčného zariadenia ale len scanera. Zákony tlačia do 

uzatvárania zmlúv a zmluva je platná aţ nasledujúci deň po zverejnení.  

Reagoval na dotaz JUDr. Šamaja v súvislosti s platnosťou zákona, zatiaľ nepodpisujeme zmluvy 

a v súvislosti s faktúrami, zákon hovorí, ţe povinnosť zverejnenia faktúr je do 14 dní od 

doručenia a najneskôr do 30 dní od zaplatenia, tzn. je čas na ich zverejnenie. 

Ing. Miroslav Mareček, zástupca starostu  - zákon hovorí do 30 dní a čo sa týka webovej stránky 

z našej strany nie je problém. Forma vyhľadavania – napr. ZŠ, jedáleň, bolo by to 

komplikovanejšie. Zatiaľ sa bude zverejňovať jednoduchšou formou a ak by to zákon vyţadoval, 

spracovateľ webovej stránky  má pripravený vyhľadávací program. Na dotaz JUDr. Šamaja, 

poslanca OZ, či faktúry budú priraďované k objednávkam, vysvetlil, ţe by to bolo zloţité a musel 

by sa na túto činnosť pribrať ešte jeden pracovník, ktorý by sa iba tomuto venoval. Toto by malo 

občanovi umoţniť námatkovo prezerať faktúry a nie isť na konkrétnu faktúru. Jednáme aj z 

firmou, ktorá dodáva program na učtovnictvo, ţe tento program bude triediť tieto údaje. Scaner 

vydegeneruje ako obrazok.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ -  prehodnotiť čo sa týka systému riadenia nášho školstva, MŠ, 

CVC, moţno OKVS – vytvoriť jedno centrum, ktoré bude robiť činnosť globálne a prinesie to 

šetrenie fin.prostriedkov. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –  doplnil, ţe aj zákon o konsolidovanej uzávierke speje k tomu, 

aby účtovničky sedeli spolu alebo minimálne boli zosieťované. Musíme odovzdať konsolidovanú  

účtovnú závierku zo všetkých rozpočtových a príspevkových organizácii vrátane Skicentra. Obec 

môţe dať vypracovať audit aţ po zrealizovaní  učtovných zavierok  všetkych týchto organizácii. 

Učtovníčka musi vypracovať konsolidovanú uzávierku a aţ následne môţemu dať urobiť audit. 

Verí, ţe v tomto roku sa podari vyriešiť jedno účtovné oddelenie. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – toto bude nielen progresívnejšie a lepšie pre spoluprácu, ale 

ide hlavne o úsporu. Je potrebné hľadať FP na to, aby sme mali nielen na beţné potreby ale aj na 

veci, ktoré treba v rámci obce riešiť. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce –  vidí veľkú úsporu vo vytváraní spoločných obecný úradov, 

kompetencie od štátu v rámci preneseného výkonu štátnej správy boli realizované alebo 

spravované  centrálne.                                                                                                                   12 



Čo sa týka aj nášho stavebného úseku v porovnaní s inou obcou, pribliţne s rovnakým počtom 

ľudí, kde robia na takomto úseku traja pracovníci a naša obec má jednu pracovníčku, ktorá robí 

ešte pre Zákopčie. Pre informovanosť na stavebný úsek v rámci preneseného výkonu štátnej 

správy dostávame od štátu za stavebné povolenia cca 4500 aţ 4700 eur. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – rozdiskutoval problematiku vodného a stočného, ide 

o zaťaţenie nášho občana, 3. najväčšia poloţka z rozpočtu domácnosti po plyne a elektrine. Je 

potrebné dávať stanoviská na predstavenstvo vodárenskej spoločnosti, venovať pozornosť tejto 

problematike a baviť sa o tomto. Je potrebné deklarovať názor občana. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – pre informovanosť cenu vodného a stočného svaľuje valné 

zhromaţdenie SeVaKu. Vlastníkmi SeVaKu sú mesta a obce, tzn. účastníkmi valného 

zhromaţdenia sú primátori a starostovia bytčanskej, terchovskej a kysuckej doliny a mesta Ţilina. 

Za protinávrh zvyšovania ceny vody zahlasovalo 26 % akcionárov. Zásadne bol proti  zvyšovaniu 

ceny vody.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – 26 % , je to nepomer ak si rozoberieme štruktúru a rozhoduje 

pár obcí, miest, kt. su napr. 40 % naviazaní, prehlasujú ostatných. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ – navyšili sme imanie, cez nás ide tranzit ostatných obcí 

a mali sme moţnosť vyjednávať.   

p. Broš František, poslanec OZ – aby sa pokročilo ďalej, zapojil sa do diskusie nakoľko pôsobil 

v týchto veciach a informoval, ţe SeVak nerozhoduje, rozhodujú zástupcovia miest a obcí. Ako 

starosta povedal, ţe zahlasovalo 26 % , je presvedčený, ţe to bola väčšina, no ţiaľ je tu nepomer 

akcionárov. Je  to podelené podľa počtu obyvateľov. Je prekvapený, ţe niektorí starostovia boli 

za zvýšenie vodného a stočného aj keď väčšina bola proti. Je ťaţko presadiť niečo, keď Ţilina 

zahlasuje prevahou.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – bolo by potrebné prehodnotiť či sú náklady objektívne, od 

tohto sa odvíja cena vodného a stočného. Opakovane uviedol, ţe ide  o najväčší náklad občana 

z rozpočtu domácnosti a je dôleţité sa týmto zapodievať. 

Bc. Anton Heglas, starosta obce – doplnil informáciu, ţe vďaka realizoácie stavby 

odkanalizovania HK, ostatné doliny boli pozastavené.  

Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu -  navrhol vratiť sa k rokovaniu v súvislosti so 

zakúpením   scaneru, oboznámil, ţe FP by boli, bude potrebné ich presunúť, toto by sa pripravilo 

v rámci úpravy rozpočtu na ďalšie OZ. Čo sa týka zasadaní OZ, tento rok je špecifický a obvykle 

byva OZ v decembri a potom vo februári. Vzhľadom na prípravu materiálov, aby sa stihla 

účtovná uzavierka, OZ navrhuje ponechať marcové zasadanie OZ a ďalšie zasadania by sa konali 

v mesiaci jún, september, oktober a december. 

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – navrhol prijať úlohy vo všetkých sférach (OKVS, CVČ, 

Skicentrum, školy), aby si pripravili opatrenia a predloţili úsporné návrhy na zníţenie nákladov, 

aby mohlo sa týmto zapodievať obecné zastupiteľstvo. Zapojiť do tohto aj členov obecného 

zastupiteľstva, aby videli ako sa pripravujú tieto veci. 

JUDr. Miroslav Mariak, poslanec OZ –  nehovorí o zniţovaní, ale hovorí o rezervách a aj 

starosta sa vyjadril na začiatku, ţe vláda hľadá prostriedky, aby sa šetrilo všade.  

Bc. Anton Heglas, starosta obce – zastáva názor, ţe občan musí zaplatiť za to čo spotrebuje, sú 

sluţby u ktorých sa to nedá, ale niektoré sluţby, ktoré obec poskytuje by si mal občan zaplatiť.  

JUDr. Šamaj Jozef, poslanec OZ – aj z tohto dôvodu hovorí, aby sa do tohto zapájali aj poslanci 

OZ, aby mali prehľad.  
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Bc. Anton Heglas, starosta obce – je to široká téma, nebude to moţné pripraviť na najbliţšiu 

schôdzu. Niektoré veci je potrebné riešiť hneď, je potrebné konsolidovať školské zariadenia, celú 

administratívu, vie si predstaviť nejaké rezervy, ale nie je to moţné ihneď. Je potrebné celú 

problematiku prediskutovať. 

    Po ukončení diskusie, zástupca starostu Ing. Miroslav Mareček informoval, ţe v tomto roku je 

plánovaných riadnych 5 zasadaní OZ a to v mesiaci – marec, jún, september, október, december. 

  

12. Rekapitulácia uznesení prijatých na rokovaní 

 

     Bc. Urbaníková Viera, preds. NK prečítala  prijaté uznesenia vyplývajúce z tohto rokovania 

obecného zastupiteľstva.  

 

O prijatí jednotlivých uznesení poslanci hlasovali samostatne. 

                          Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí uznesenie číslo: 

2/2011 
                                 uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 

 

13. Z á v e r       

      p.Anton Heglas, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozornosť  a  zasadanie OZ 

ukončil o 16.45 hod.   

 

*** 
 

Zapísala: Chovancová Mária 

 

 

 

 

 

                                                        Bc. Anton Heglas 

                                                                  starosta obce: 

 

 

 

Ing. Šuška Marián                                                                  JUDr. Mariak Miroslav 

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

                           U Z N E S E N I E 

Obecného zastupiteľstva v Rakovej  

zo dňa 20.1.2011, uznesenie č. 2/2011 

 

 

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 
 

         2.1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Rakovej 

 B / K O N Š T A T U J E,  Ţ E 

 2.2. Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva JUDr. Šamaj Jozef zloţil zákonom  

       predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:          

C / S C H V A Ľ U J E 

       2.3.  Komisiu pre ochranu verejného záujmu v zloţení: 

zástupca KDH    Kultan Peter 

zástupca SMER                   Bc. Urbaníková Viera 

zástupca SNS   Grečmal Stanislav 

zástupca ĽS – HZDS          Broš František 

zástupca nezávislých poslancov JUDr. Mariak Miroslav 

       2.4. Sobášiacich v Obci Raková:     

               - Bc. Heglas Anton, starosta obce 

               - Ing. Mareček Miroslav, zástupca starostu obce 

2.5. Členov obecnej rady 

Mgr. Mária Bzdilíková 

Bc. Milan Bukovan 

2.6. Predsedov komisii nasledovne: 

►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 

2.7. Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného zastupiteľstva v Rakovej 

2.8. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok  2011          

 

1                                                     

 

 



D / Z R I A Ď U J E 

2.9. Obecnú radu k 1.2.2011 

2.10.Komisie obecného zastupiteľstva: 

Komisia územného plánovania, výstavby a ţivotného prostredia 

Komisia finančná 

Komisia sociálno–zdravotná 

Komisia školstva, kultúry a športu 

E / U R Č U J E 

2.11.Plat starostu Obce Rakovej podľa § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom   

        postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení  

        neskorších zmien a doplnkov vo výške 2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy  

        zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického  

        úradu Slovenskej republiky vţdy za predchádzajúci kalendárny rok zvýšený 

       o 15 % s účinnosťou odo dňa zloţenia predpísaného sľubu starostom obce, t.j.  

      odo dňa 26.12.2010. 

 

F / R U Š Í 

2.12.Uznesenie č. 10.17/2007 o vyplácaní odmeny  kronikárovi obce s účinnosťou od 

26.12.2010. 

2.13. S účinnosťou od 1.2.2011 Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov Obecného 

zastupiteľstva v Rakovej zo dňa 22.4.2010  

G / P O V E R U J E 

2.14. p. Františka Broša zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle  

        § 12  ods 2, 3 a 6  zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

        a doplnkov. 
 

 

*** 
                  Bc. Anton Heglas 

                                                                                              starosta obce: 

 

 

 

 

Ing. Marián Šuška                                                                JUDr. Miroslav Mariak 

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

zo dňa  20.1.2011 

 
1. Pozvánka 

2. Prezenčná listina zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 20.1.2011 

3. Sľub poslanca JUDr. Šamaja Jozefa 

4. Materiál pre schválenie komisii, sobášiacich, obecnej rady,  

5. Materiál pre určenie platu starostu  

6. Zásady odmeňovania poslancov a členov  orgánov OZ 

7. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 

8. Informácia o pridelených email schránkach  

9. Organizačný poriadok Obecného úradu v Rakovej 

10. Pracovný materiál návrhovej komisie -  prijaté uznesenia z rokovania 

 

 


