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Zápisnica zo 13.zasadnutia OZ , ktoré sa konalo dňa 26.05.2016

Pozvánka
V súlade s platným znením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Rokovacím
poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici
zvolávam 13.zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018,
ktoré sa uskutoční dňa 26.05.2016 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. Záverečný účet obce za rok 2015
5. Stanovisko HKO k záverečnému účtu
6. Správa nezávislého audítora
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ – doplnenie
8. Odsúhlasenie zámeru obnovy kostolíka Magdolna , schválenie darovacieho účtu
9. Správa o kontrolnej činnosti HKO
10. Rôzne – MDD, Deň obce, Denný stacionár.
Informácia o vykonaný štátneho dozoru -Slovenská Inšpekcia Životného
Prostredia
11. Diskusia
12. Schválenie uznesení
13. Záver

1.Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ľuboš Lešták
a privítal prítomných na zasadnutí Obecného zastupiteľstva . Starosta
predniesol zmenu v programe , program bol zmenený. Z.: 6 poslancov
2.Starosta určil za overovateľov zápisnice pán Ondrej Doboš, a Ing.
Monika Genčiová .
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3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia . úlohy boli splnené.
4. Správa nezávislého audítora – audítor vytkol v správe nesprávnosť
vykazovaného majetku – z 042 obstarávania je nutné stavbu vodovodu
zaúčtovať do majetku a nastaviť na odpisovanie. Majetok rozčleniť , pozemky
podľa č. parcelného a výmery.
5. Záverečný účet obce za rok 2015 – poslanci poukazovali na odstránenie
chýb v majetku , ako aj v účtovníctve, na ktoré poukázal audítor.
6. Stanovisko HKO k záverečnému účtu predniesla kontrolórka obce Ing.
Radoslava Uhrinová , kde zdôraznila , že je nutné dať majetok do poriadku,
vzniknuté chyby je nutné odstrániť a vykonať inventarizáciu majetku
k 30.5.2016.
Doporučuje poslancom prijať Záverečný účet obce s výhradami .
Z: 6 poslancov.
Zároveň poslanci ukladajú preúčtovať čiastku 2 347,45 € do rezervného fondu.
Zároveň ukladajú obecnému úradu vyčísliť zmenu stavu finančných
prostriedkov za rok 2015.
Ukladá obecnému úradu dať spracovať priebežný audit – november 2016.
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ – Bol spracovaný dodatok č.1
k zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, kde sa mení
článok IV. , a V. – zrieknutie sa odmien a forma vyplácania a to raz polročne
prevodom na bankový účet.
Z: 6 poslanci
8. Starosta obce predniesol poslancom Zámer obnovy národnej kultúrnej
pamiatky kostolíka Magdolna . Poslanci OZ zámer kostolíka Magdolna
podporili a odsúhlasili.
Z: 5
Starosta obce navrhol zriadiť účelový darovací účet na kostolík Magdolna .
Poslanci odsúhlasili . Z: 5
9. Správa HKO za I. / IV. 2016 a zistené nedostatky budú odstránené. HKO si
žiada predložiť zmluvy s Mikroregiónom Turecká od roku 2005.
10. ZPFB navrhuje zriadiť verejnú zbierku na opravu pamätnej tabule pomníka
SNP v obecnom parku , ktorá bude formou pokladničiek v predajniach
Potravín.
Z: 6 poslancov

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

11. Starosta obce prečítal poslancom aktualizovanú zmluvu s fy. Veganet
o nájme nehnuteľnosti časti budovy MŠ a poslanci ju odsúhlasili.
Z: 6 poslancov.
12. Organizovanie MDD dňa 4.6.2016 na ihrisku v Rakovnici , obecný úrad
zabezpečí občerstvenie bufetovou formou , ozvučenie a disdžokeja.
Kultúrna komisia so spoluprácou s poslancami OZ zabezpečí stanovištia.
12. Príprava Dňa obce – poslanci diskutovali o príprave Dňa obce na termín
23.7.2016. Nakoľko obec nebude v tom čase zamestnávať pracovníkov formou
projektov , je potrebné , aby sa organizovania prác zúčastnili všetci poslanci,
členovia komisie , ako aj členovia spoločenských organizácií v obci .
13.Denný stacionár v obci sa rozrastol o 5 klientov , ktorí majú spracované
žiadosti a posúdenia , je potrebné požiadať o navýšenie počtu klientov KSK.
Starosta obce informoval poslancov o vykonaní kontroly štátneho dozoru –
Slovenská inšpekcia životného prostredia .
Uznesenie OZ . Odsúhlasené . Za: 5 poslanci
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

V Rakovnici 26.5.2016
Ľuboš Lešták , starosta obce

Overovatelia :

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

.........................................
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Ing. Monika Genčiová

Ondrej Doboš
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