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Pozvánka 
 

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

poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici 

 

zvolávam  15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 31.8.2016  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.Plnenie rozpočtu k 30.6.2015, rozpočtové opatrenia 

5. Správa HKO o vykonaných kontrolách 

6. Turistický výstup na PP 

7. Rôzne 

8.Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Schválenie uznesenia  

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných na 15. 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

 

Určenie overovateľov zápisnice : Ing. Miroslav Genči a Ondrej Doboš. 

 

Kontrola plnenia uznesení : Predniesol starosta obce .  

HKO predniesla plnenie uznesení , a bola uložená úloha Obecnému úradu na odstránenie  

nedostatkov vytknutých audítorom , ktoré odkontroluje v septembri. 

HKO oboznámila poslancov o čerpaní rozpočtu – boli zle zaúčtované položky  , nie na 

položkách na ktorých sú rozpočtované , odstrániť nedostatky prípadne rozdiely uviesť 

v dôvodovej správe. 

 

Čerpanie rozpočtu sa prekladá na budúce zasadnutie OZ, kde budú preúčtované položky, 

ktoré HKO vytkla. 

Poistné zmluvy Komunálna poisťovňa – kontrola – poistenie majetku , verejné osvetlenie , 

riziko poškodenia majetku HKO informovala poslancov .  

Komunálna poisťovňa – pozvať pracovníka na vysvetlenie poistných zmlúv . 

 

Turistický výstup na PP – starosta obce informoval, že technicky sa nedá zvládnuť výstup , 

nakoľko nemáme ľudí na kosenie a celkovú prípravu ,poslanci súhlasili  ,  treba sa 

ospravedlniť Elánu . 
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   Rôzne : Starosta obce informoval poslancov o práci Ocú , poďakoval poslancom, ktorí sa 

zúčastnili príprav Dňa obce. 

 

Návrh na uznesenie. 

 

Schválenie uznesenia. 

 

 

 

 

 

V Rakovnici dňa 31.8.2016                                  .................................................. 

                                                                             Ľuboš Lešták 

 

 

 

 

Overovatelia :               ...................................                         .......................................     


