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Zápisnica zo 9.zasadnutia OZ , ktoré sa konalo dňa 28.12.2015 

 

 

Pozvánka 
 

V súlade s platným znením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Rokovacím 

poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici 

 

zvolávam 9.zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2015  zasadačke Obecného úradu v Rakovnici  

so začiatkom o 16,30 hod. s týmto programom: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Územný plán obce Rakovnica – prerokovanie zmien a doplnkov 

5. Úprava rozpočtu č.2/2015 

6. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady – prerokovanie dodatku č. 4 – nový návrh. 

7. Rôzne – novoročný výstup na Plešiveckú planinu , Silvester  

8. RON – redakčná rada  

9. Diskusia  

10. Schválenie uznesenia  

11. Záver   

 

 

 

1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce , kde privítal poslancov obecného 

zastupiteľstva a Ing. Šimkovú – tvorcu Územného plánu obce Rakovnica. 

 

2. Za overovateľov zápisnice určil Ing. Milana Birku a Mgr. Máriu Uhrinovú  

 

3.Kontrola uznesení – časť úloh bola splnená , časť sa prenáša na nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

4. Územný plán obce odprezentovala poslancom OZ Ing. Šimková, poslanci môžu 

argumentovať a požadovať zmeny do 15.1.2015 do pracovného stretnutia. 

 

5. Úprava rozpočtu č. 2 – poslanci obdržali plnenie rozpočtu  k 30.11.2015 a prijali úpravu č.2  

 

Z: 6 ZDR.1 

 

6. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady – prerokovanie dodatku č. 4, kde sa poslanci dohodli na žetónovom vývoze. Každá 

domácnosť dostaneme po zaplatení dane za TKO určený počet žetónov, a podľa toho sa bude 

riadiť vývoz TKO. Žetónový vývoz motivuje občanov k separovaniu odpadu . Každá 

domácnosť bude mať možnosť dokúpenia žetónov.  

Schvaľovanie VZN : Za  7 poslancov 
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7. Rôzne 

 

Silvester – poslanci zabezpečia pagáče, Ing. Genči zabezpečí premietanie pred obecným 

úradom, poslanec Doboš varenie vína, Ing. Birka ohňostroj. 

 

Výstup na Plešiveckú planinu – starosta obce navrhol poslancom, že Novoročný výstup sa 

koná 9.januára 2016. Pre odcestovanie a pracovnú a osobnú zaneprázdnenosť poslancov OZ 

sa novoročný výstup ruší . 

 

8. RON – redakčná rada  - prekladá sa na nasledujúce zasadnutie OZ. 

 

9. Diskusia 

- poslanec Elexa – rozpočet vytvoriť tak, aby bol pevne stanovený a prekročenie položiek 

vopred prediskutovať s poslancami OZ, aby nedochádzalo k ich prekročeniu.  

-   zverejňovanie správ o kontrole 

- prerokovanie sťažnosti pána Viliama Bradáča o zneprístupnenie cesty k jeho rodinnému 

domu parkovaním osobných motorových vozidiel suseda Igora Čižmára.  Starosta obce 

požiadal o vyjadrenie Dopravný policajný inšpektorát v RV, ktorý poporučil osadenie 

dopravných značiek č. B 33 Zákaz státia, nakoľko cesta nie je prejazdná hlavne pre vodidlá 

pri vývoze TKO, a zásahové vozidlá (požiarnici , záchranná služba). 

 

10. Schválenie uznesenia  

Za: 7 poslancov 

 

11.Záver – starosta obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva za účasť a ukončil 

zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

.............................................                                           .............................. 

Ing. Milan Birka                                                       Mgr. Mária Uhrinová 

 

 

 

 

       ................................... 

       Ľuboš Lešták,starosta obce   


