OBEC RAKOVNICA
Obecný úrad Rakovnica č. 150, 049 31 pošta Rožňavské Bystré
Tel.: 058 7883500, e-mail: obec@rakovnica.sk

Zápisnica zo 11.zasadnutia OZ , ktoré sa konalo dňa 17.3.2015

Pozvánka
V súlade s platným znením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Rokovacím
poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici
zvolávam 11.zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018,
ktoré sa uskutoční dňa 17.marca 2016 zasadačke Obecného úradu v Rakovnici
so začiatkom o 17,00 hod. s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Zámer o prenájom nebytových priestorov
Návrh rozpočtu na roky 2016- 2018
Zmluvy o nájme nehnuteľností VEGANET
Zmluva o nájme obecných pozemkov vedených ako TTP Agrospol s.r.o Honce
Zmluva o prenájme kostolíka Magdolna – Rímskokatolícka cirkev
Informácia o zasadnutí komisie pre verejného záujmu – predkladá predseda
komisie
10. Informácia komisie na ochranu verejného poriadku – predkladá predseda komisie
11. Informácia o riešení sťažnosti p.V.Bradáč– predkladá predseda zriadenej komisie
12. Schválenie plánu riadnych zasadnutí OZ na rok 2016
13. Schválenie dodatku č.5 k VZN č.3/2012
14. Správa o kontrolnej činnosti HKO
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ľuboš
Lešták a privítal prítomných na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva . Starosta vyzval poslancov OZ na doplnenie
k programu. Poslanci OZ súhlasili s predloženým programom .
Z: 7
2. Starosta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Erika Genčiová
a Slavomír Elexa.
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3. Kontrola plnenia uznesení – starosta obce plnenie uznesenia
z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Informácia pána Čižmára a pána Bradáča o jednaní sťažnosti
Vyhotoviť informačné tabule , osadenie tabúľ , osadenie
fotopascí.
Jednanie s pánom Gallom o vybudovaní chodníka na cintorín.
Informáciu predloží poslanec Elexa.
Informačné tabule boli vyhotovené , fotopasce zakúpené
a osadené.
Jednanie s pánom Gallom o vybudovaní chodníka – pán Gallo
nesúhlasí.
4. Zámer o prenájme nebytových priestorov Potravín z dôvodu
osobitného zreteľa. Zámer bol vypracovaný ,predložený ,
schválený. Následne zverejnený.
5. Návrh rozpočtu na obce oky 2016 a 2018
Ing. Monika Genčiová predniesla správu k vypracovanému
rozpočtu na rok 2016. Podrobnú informáciu k vypracovaniu
rozpočtu , tak aby bol dodržaný zákon č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov , so zákonom č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení s opatrením MF SR č. MF /010175/2004 42.
Obec môže dávať aj dotácie , ale len v takom rozpätí na aké má.
Rozpočet bol postavený tak, aby obec mohla zrealizovať
vybudovanie vykurovania v sále Kultúrneho domu .
Poukazovala na fakt, že rozpočet sa dá upravovať v priebehu
roka , aby boli vykryté výdavky všetkých organizácií za
predpokladu zvyšovania príjmov.
Mgr. Mária Uhrinová zdôraznila že treba znížiť záväzky ,
poukázala na zníženie prác na dohodu , odstránili pokuty
a sankcie , aby sa na úkor nedostatkov nekrátili finančné
prostriedky na kultúru a šport.
Zástupcovia TJ Baník Rakovnica , ktorí boli prítomní na
zasadnutí OZ argumentovali , že výdavky, ktoré boli v žiadosti
o dotáciu sú preukázateľné , výdavky na futbal sú objektívne
plánované.
Poslanec Elexa argumentoval a že nie sú obsadzovaní všetci
hráči, ktorými TJ disponuje .
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Starosta obce aj poslanci prisľúbili TJ, že nájdu riešenie, aby
futbal fungoval aj naďalej. Doporučili členom výboru , aby aj
formou sponzorstva hľadali možnosť ako zvýšiť príjmy do TJ.
Poslanec Ing. Milan Birka opustil rokovaciu miestnosť
bez udania dôvodu.
Starosta obce dal hlasovať o prijatí rozpočtu na rok 2016.
Z:5
Proti : 1

6.Zmluva o nájme nehnuteľností VEGANET – bude sa riešiť na
budúce zasadnutie OZ . Poslanec Elexa odporučil , že žiadame
v zmluve vypracovať revíznu správu na blezkovodoch.
7.Zmluva o nájme obecných pozemkov vedených ako TTP
Agrospol s.r.o. Honce - informoval starosta obce , že jedná sa
o obecné pozemky , ktoré je potrebné udržiavať , po dohovore
so zástupcom Agrospol Honce s.r.o. budú oni v zmysle zmluvy
pozemky udržiavať .
Zmluva o nájme pozemkov – Za : 6
8.Zmluva o prenájme kostolíka Magdolna – Rímskokatolícka
cirkev – starosta informoval poslancov , že kostolík je
v dezolátnom stave a je nutné riešiť jeho rekonštrukciu do
budúcna cez projekty. Zmluva bude podpísaná oboma stranami
a zverejnená.
9.Správkyňu kostolíka Magdolna je odúhlasená pani Margita
Leštáková , ktorú po podpísaní zmluvy starosta obce vymenuje
za správkyńu.
Za: 6
10.Správa komisie na ochranu verejného záujmu – predložila
Mgr. Erika Genčiová. Komisia preverila majetkové priznania
Ľuboša Leštáka, starostu obce a Ing. Radoslavy Uhrinovej ,
HKO.
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11.Informácia o zasadnutí komisie na ochranu verejného
poriadku – predložil predseda komisie Ing. Miroslav Genči ,
ktorý so svojou komisiou riešila sťažnosť pani Heleny
Lindákovej , Rakovnica č. 100.
Komisia pri skúmaní zistila , že Helena Lindáková nie je
majiteľkou pozemku, majiteľom je pán Dušan Fabian.
Komisia posúdila skutkový stav , navrhla , aby susedia si vyšli
v ústrety a vyriešili tento spor k spokojnosti oboch strán.
12.Informácia o riešení sťažnosti V. Bradáča – informoval
poslanec Slavomír Elexa , že komunikácia , nie je obecná , na
ceste sú napísaní ako vlastníci aj priami príbuzní rod.
Čižmárovcov . Pán Čižmár bude auto aj naďalej parkovať, tak
ako parkoval. Obec nesmie vstupovať do majetkoprávnych
vzťahov. Z týchto dôvodov nevie sťažnosť vyriešiť.
13.Plán riadnych zasadnutí OZ na rok 2016 predložila
zástupkyňa starostu obce Mgr. Mária Uhrinová , po doplnení
odsúhlasený.
Z: 6
14.Dodatok č. 5 k VZN č.3/2012 – schválenie. Dodatok bol
zverejnený mieste obvyklým 15 dní a po zverejnení schválený.
Za : 6
Správa HKO o kontrolnej činnosti – Protokol soc. Poisťovne
- Chyby na základe protokolu soc. Poisťovne sú podrobne
spracované v správe o kontrolnej činnosti , musí sa
predchádzať chybám správnym zadávaním výkazov
a prihláseniami . HKO vyzvala na zverejňovanie správ
o kontrolách.
Poslanec Elexa povedal, že nie je informácia , že boli nedostatky soc. Poisťovne.
Mgr. Uhrinová – hovorila , že nedostatky sa môžu premietať ,
Starosta obce informoval , že viedol pohovor s pracovníčkou obce, chyby
spôsobil aj nedostatok finančných prostriedkov , nefunkčný internet, ako aj
ľudský element.
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HKO obce si vyhradila článok v Rakovnických novinách.
Poslanci upozorňovali , že nemôže dochádzať k takýmto nedostatkom.
15. Rôzne
- zástupkyňa starostu obce si požaduje vyplácať odmeny odo dňa 17.2.2016
Poslanec Elexa navrhol, že dňom 21.3.2016, nakoľko je nutné preveriť
prihlásenie do soc.poisťovne.
Brantner s.r.o. zmluva - končí zmluva k 31.05.2016 treba dať vypracovať
zmluvu , vyvolať rokovanie a presadiť aj požiadavky obce.
Starosta obce informoval poslancov o kontrole hygieny, kúpno- predajnej
zmluvy s MUDr. Potockou , o preškolení veliteľa DPO.
Návrh uznesenia – uznesenie bolo prečítané a schválené.
Za: 6
Po skončení rokovania starosta obce poďakoval prítomným za účasť a poprial
im príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov.

V Rakovnici .........................
Ľuboš Lešták
Overovatelia zápisnice:

...........................................
Mgr. Erika Genčiová

...........................................
Slavomir Elexa

