
------ Pôvodná správa ------
Od: "Jana Kršňáková" ,
Komu: obec@rakovo.sk
Odoslané: 16. 2. 2021 7:21:52
Predmet: otázky pre pána starostu

Dobrý deň, pán starosta. Keďže pri našom stretnutí Ste neboli ochotný sa s nami rozprávať, 
posielam otázky , na ktoré nás zaujímajú odpovede . Verím, že stretnutie s nami zvážite a 
stretneme sa osobne , aby sme si vysvetlili aj Vaše stanovisko . K dispozícii budeme  
utorok a  streda , teda 16-až 17.2. 2021.  Kontakt na nás je 0948 289 747 Jana Šamová, 
reportérka RTVS
 
Ako Ste postupovali pri stanovení podmienok verejno-obchodnej súťaže pri predaji 12500m2 
pozemku na parcele 364/10. 
 
Parcelu ste predali ako trvalý trávnatý porast, čo však nezodpovedá skutkovej stavu, že na 
mieste sa nachádza stavba protipovodňový val. Prečo ste uviedli v kúpnej zmluve 3/2020 a pri
verejnom obchodnej súťaži nepravdivé údaje a zamlčali že sa na parcele nachádza 
neskolaudovaná stavba? 
 

Myslíte si,  že tá  výsledná cena verejno obchodnej súťaže bola pre obec výhodná ?
 
Prečo nie je uvedená pri jeho predaji aj minimálna cena, tak, ako v prípade iných predajov 
pozemkov, napr. rodine Šmondrkovej, kde najnižšia cena za pozemok uvedená bola? 
 
Komu ste pozemok predali a koľkí záujemcovia sa prihlásili? Akým spôsobom ste 
zverejňovali verejno obchodnú súťaž o predaji? Kde všade bola súťaž zverejnená? 
 
Bytovka, ktorá je tam postavená má stavebné povolenie ? A bude obecná, ako ste hovorili? 
Alebo komu patrí? Aké zmluvy boli uzatvorené medzi obcou a spoločnosťami v súvislosti s 
bytovkou? 
 
Čo sa stalo z ornicou na pôde, kde  obec  vybudovala protipovodňový val? Máme informácie, 
že ste ornicu predali, je to pravda? 
 
Je ornica vyňatá z pôdneho fondu? Máte o tom dokumenty? Bola vyňatá pred realizáciou valu
mali ste k realizácii valu plátne stavebné povolenie? 
 
Ako vysvetlíte  tvrdenie, že val je vybudovaný aj z nebezpečného odpadu? Aké spoločnosti 
dovážali do valu materiály a akú dokumentáciu k tomu máte? Viete vydokladovať aké 
množstvo materiálu kým a odkiaľ bolo do valu dovezené? 
 
Aké opatrenia ste vykonali keď Vás občania upozornili na prítomnosť nebezpečných 
materiálov vo vale? 
 
Prečo nekomunikujete so svojimi občanmi ? Len s niektorými? Prečo neodpovedáte občanom 
na žiadosti o informácie? 
 
 

mailto:obec@rakovo.sk


Dňa st 17. 2. 2021, 10:39 Obec <obec@rakovo.sk> napísal(a):

Dobrý deň.
Vážená pani redaktorka chcem sa Vás ešte opýtať, či odpovede na vaše otázky na  
ktorých pracujem
uverejníte v celom rozsahu alebo si povyberáte podľa dopredustanoveného  cieľa?
ďakujem za odpoveď 
s pozdravom

starosta obce Rakovo
Patrik Antal

Obecný úrad Rakovo,
038 42 Rakovo 8, okres Martin
Telefónne číslo: +421 43 4294 188
0911 228993
E-mail: obec@rakovo.sk
WWW: http://www.rakovo.sk

------ Preposlaná správa ------
Od: "Jana Kršňáková" <jkrsnakova@gmail.com>
Komu: "Obec" <obec@rakovo.sk>
Odoslané: 17. 2. 2021 10:49:44
Predmet: Re: otázky pre pána starostu

Pán starosta neviem v akom rozsahu budú vaše odpovede, takže ja vám neviem na to
odpovedať. Príspevok má stanovenú minutáž ,ktorú musím dodržať. Potrebujem fakty
nič viac ,preto by bolo dobré sa stretnut

Dňa st 17. 2. 2021, 10:50 Obec <obec@rakovo.sk> napísal(a):

Odpovede budú stručné aj s vyjadrením - na prečítanie tak cca pol minúty. Pokiaľ sa 
nevyjadríte, že to nebudete upravovať, nemôžem Váš prístup považovať za snahu o 
objektívnu reportáž. 

starosta obce Rakovo
Patrik Antal

Obecný úrad Rakovo,
038 42 Rakovo 8, okres Martin
Telefónne číslo: +421 43 4294 188
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0911 228993
E-mail: obec@rakovo.sk

------ Pôvodná správa ------
Od: "Jana Kršňáková" <jkrsnakova@gmail.com>
Komu: "Obec" <obec@rakovo.sk>
Odoslané: 17. 2. 2021 11:09:22
Predmet: Re: otázky pre pána starostu

Pán starosta,uprednostňujem fakty a dosť ma prekvapuje že mi dávate ultimáta na 
niečo čo je vašou povinnosťou ,odpovedať. 

Dňa st 17. 2. 2021, 11:21 Obec <obec@rakovo.sk> napísal(a):
To si zle vysvetľujete, to je snaha o objektivitu pri ochrane záujmov obce.  Napriek 
tomu chcem poskytnúť informácie čo najskôr, tak prosím o zrozumiteľnú odpoveď.

starosta obce Rakovo
Patrik Antal

Obecný úrad Rakovo,
038 42 Rakovo 8, okres Martin
Telefónne číslo: +421 43 4294 188
0911 228993
E-mail: obec@rakovo.sk
WWW: http://www.rakovo.sk

Odoslané: 17. 2. 2021 11:52:41

Predmet: Re: otázky pre pána starostu

Pani redaktorka, prosím opakovane o to, čo som Vás žiadal. Chcete odpoveď dnes, tak 
prosím o vyjadrenie. 

starosta obce Rakovo
Patrik Antal
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Obecný úrad Rakovo,
038 42 Rakovo 8, okres Martin
Telefónne číslo: +421 43 4294 188
0911 228993
E-mail: obec@rakovo.sk
WWW: http://www.rakovo. 

------ Pôvodná správa ------

Od: "Jana Kršňáková" <jkrsnakova@gmail.com>

Komu: "Obec" <obec@rakovo.sk>

Odoslané: 17. 2. 2021 11:56:21

Predmet: Re: Re[2]: otázky pre pána starostu

Ja nemám prečo meniť vaše výpovede. Neviem,čo viac chcete počuť. 

Odoslané: 17. 2. 2021 11:57:06

Predmet: Re[2]: otázky pre pána starostu

Pani redaktorka, ešte jedna vec, ak by som sa mal riadiť zákonom o slobodnom prístupe k 
informáciám (hoci žiadosť nie je celkom v súlade s jeho ustanoveniami), lehota na odpoveď 
je osem pracovných dní. Beriem ako Vašu prosbu, že to chcete do dnešného dňa. Chcem 
tejto prosbe vyhovieť, a to napriek výkonu zamestnania. A na oplátku z našej strany môžeme 
odpoveď zverejniť aj na webovej stránke obce. 

starosta obce Rakovo
Patrik Antal

Obecný úrad Rakovo,
038 42 Rakovo 8, okres Martin
Telefónne číslo: +421 43 4294 188
0911 228993
E-mail: obec@rakovo.sk
WWW: http://www.rakovo.sk
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Dňa st 17. 2. 2021, 12:02 Obec <obec@rakovo.sk> napísal(a):
Nikdy by som si Vás nedovolil obviniť z toho, že by ste zmenili moje odpovede. Ja si 
dovoľujem poprosiť o to, aby bola krátka odpoveď odvysielaná v celosti, nič viac. 

starosta obce Rakovo
Patrik Antal

Obecný úrad Rakovo,
038 42 Rakovo 8, okres Martin
Telefónne číslo: +421 43 4294 188
0911 228993
E-mail: obec@rakovo.sk
WWW: http://www.rakovo.sk

------ Pôvodná správa ------

Od: "Jana Kršňáková" <jkrsnakova@gmail.com>

Komu: "Obec" <obec@rakovo.sk>

Odoslané: 17. 2. 2021 14:20:11

Predmet: Re: Rakovo

Natočime a odvysielame vaše stanovisko,keď je to krátke. Kedy môžeme prísť?

----- Pôvodná správa ------

Od: "Jana Kršňáková" <jkrsnakova@gmail.com>

Komu: "Obec" <obec@rakovo.sk>

Odoslané: 17. 2. 2021 14:24:49

Predmet: Re: Re[2]: otázky pre pána starostu

Nerozumiem, jedno viem ,médií sa netýka 211 šatka,to by sme nič neurobili. Ako verejný 
činiteľ ste povinný informovať o svojej práci ,ja sa vás nepytam na súkromie. Dajte mi 
jednoznačnú odpoveď: podáte stanovisko na kameru dnes? 
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Odoslané: 17. 2. 2021 16:04:54

Predmet: Re[4]: otázky pre pána starostu

Dobrý deň, pani redaktorka Váš prístup svedčí o vysokej miere subjektivizmu, ktorý znižuje 
vážnosť verejnoprávneho média. Môžete uviesť zákon, podľa ktorého som povinný 
informovať o svojej práci obratom, hoci som v  práci, v ktorej ma neustále bombardujete, aby 
som odpovedal na Vaše otázky, ktoré mimochodom už obsahujú aj odpoveď (to je z hľadiska
objektívnej žurnalistiky lapsus)? Vzhľadom k uvedenému Vám oznamujem, že otázky dnes 
zodpoviem, v podvečerných hodinách po skončení výkonu práce. Zároveň tieto otázky, ako 
aj odpovede (spolu s celou komunikáciou) budú zverejnené na webovej stránke obce 
Rakovo. Pre obsah odpovedí budú zaslané aj na príslušné orgány a inštitúcie (spolu s 
jedným uznesením Krajského súdu v Žiline).   

s pozdravom

starosta obce Rakovo
Patrik Antal

Obecný úrad Rakovo,
038 42 Rakovo 8, okres Martin
Telefónne číslo: +421 43 4294 188
0911 228993
E-mail: obec@rakovo.sk
WWW: http://www.rakovo.sk
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