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Zápisnica zo 12.zasadnutia OZ , ktoré sa konalo dňa 7.4.2016 

 
 

 

Pozvánka 
 

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

poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici 

 

zvolávam 12.zasadnutie  Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 7.apríla 2016 zasadačke Obecného úradu v Rakovnici  

so začiatkom o 17,00 hod. s týmto programom: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení  

4. Zámer  o prenájom nebytových priestorov 

5. Záverečný účet obce za rok2015 

6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2015 

7. Zmluva o nájme nehnuteľností  VEGANET 

8. Riešenie sťažnosti p.V.Bradáč 

9. Rôzne – Podomový predaj 

10. Diskusia 

11. 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. Bod 

zmenu, Záverečný účet obce za rok 2015 sa predkladá na budúce 

zasadnutie OZ.  Poslanci OZ súhlasili s upraveným  programom . 

Z: 5 

 

2.  Starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Miroslav Genči a  

            Mgr. Mária Uhrinová . 

 

3. Zámer o prenajatie nebytových priestorov , bol doručený zámer od 

Kvetoslavy Dénešovej , Honce 86, – starosta obce vyzval 

zástupkyňu starostu Mgr. Máriu Uhrinovú aby prečítala predloženú 

ponuku . 
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Ing. Monika Genčiová  sa vyjadrila , že treba podporiť pani Editu Dobošovú 

O podporu pani Dobošovej sa pridali aj  pani Mgr. Uhrinová , Mgr. Erika 

Genčiová.   

Následne dal starosta obce hlasovať za prenájom nebytových priestorov p.Edite 

Dobošovej  . Za :5 

 

4. Zmluva Veganet – Ing. Monika Genčiová , - v zmluve prerobiť časť miesto 

prenájmu . Treba vyšpecifikovať – strešný priestor , komín. 

Opraviť bod 2. – kedy prenajímateľ môže odstúpiť z dôvodov .... vyšpecifikovať 

Poslanec Elexa – navrhol vypracovať revíziu proti atmosferickým vplyvom . 

Dopniť – prenajímateľ sa zaväzuje vypracovať revíziu proti atmosferickým 

vplyvom.  

Doplniť . Nájomca sa zaväzuje podľa článku 3.bod 3.1. poskytovať služby dňom 

podpisu zmluvy. Pripojenia do siete 3 antény.  

 Starosta obce zmluvu upraví a prepošle poslancom OZ na pripomienkovanie . 

 

5. Riešenie sťažnosti pána V. Bradáča – predniesol predseda komisie Slavomír 

Elexa zápisnicu o vykonaní šetrenia .  

Komisia šetrením zistila, že uvedenú sťažnosť nie je možné vyriešiť . Je 

potrebné odpovedať obom dotknutým stranám listom . 

 

6.  Podomový predaj – zákaz , . OZ v Rakovnici prijalo uznesením zákaz 

podomového predaju na celom území obce  a osadiť tabule so zákazom . 

 

7. Diskusia – do diskusii sa prihlásila pani Božena Ďuránová , ktorá mala 

pripomienky k záverečnému účtu . 

 

Starosta obce informoval poslancov, že vyzval zástupcov fy. Brantner Gemer 

o pripravenie zmluvy o vývoze TKO – výberové konanie . Ďalej informoval, že 

dňa 11.5.2016 bude vykonaný audit za rok 2015. 

Na záver poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie OZ.  

 

 

 

 

V Rakovnici 7.4.2015                                   Ľuboš Lešták , starosta obce   

 

 

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

Ing. Miroslav Genči                                       Mgr. Mária Uhrinová  
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