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Zápisnica zo 16.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, ktoré sa konalo dňa 

20.októbra 2016. 

 

Pozvánka 
 

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

poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici 

 

zvolávam  16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 20.10.2016 v zasadačke Obecného úradu v Rakovnici  

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

 

 

 

  10.     Návrh na uznesenie  

  11.      Koniec zasadnutia  

           Ľuboš Lešták 

        starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia,  

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

5. Komunálna poisťovňa –stretnutie s pracovníkom  KP. 

6. Zámer o odpredaj obecného pozemku . 

6. Plnenie rozpočtu k 30.9.2016 , rozpočtové opatrenie . 

7. Správa HKO o vykonaných kontrolách  

8. Rôzne 

9. Diskusia  
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 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných na 16. 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

 

Určenie overovateľov zápisnice : Ing. Monika Genčiová a Slavomír Elexa  

 

Kontrola plnenia uznesení : HKO rozdiel v zmene finančných prostriedkov za rok 2015 , 

požaduje konkrétne čísla , o ktoré bolo rozpočtové plnenie ponížené. 

 

HKO predniesla plnenie uznesení a následne skontroluje personálnu agendu . 

 

Zámer odpredaju obecného pozemku pána Ivana Fabiana ,  Vyhlásenie verejno – obchodnej 

súťaže zverejniť do 10.11.2016 – v tabuli obce, a na stránke obce  

Oprava zámeru – v zmysle textu – doplnenie o „Úhradu za vypracovanie  geometrického 

plánu je na ťarchu kupujúceho .“ v bode 3. 

Hlasovanie : Za : 6 

 

Informácia o produktoch Komunálnej poisťovne – informovala Ing. Katarína Jakobejová 

o poistných zmluvách , ktoré má s Komunálnou poisťovňou s obcou uzatvorená. 

 

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2016  

- Zaplatenie starých záväzkov je dôležité – smeti 2015 – argumentovala HKO 

- Uhradiť  fa za vývoz TKO za rok 2015 – Ing. Genčiová , zároveň vytkla chyby 

v plnení rozpočtu , že sa čerpá na položkách, ktoré neboli rozpočtované  

- Hlasovanie : 

P :2 , Z: 2 , ZD:2 

 

 

Diskusia : Poslanci sa uzhodli, že dňa 3.11.2016 o 16,30 hod – pracovné stretnutie zamerané 

na VZN o vývoze TKO . 

 - Ing. Monika Genčiová – kúrenie v KD , ako došlo k cene ktoré je schválené na  verejnej 

súťaži , keď bolo rozpočtované 5 000,-  eur 

 

 

Po skončení diskusia a schválení uznesenia uzatvoril rokovanie OZ starosta obce a poďakoval 

prítomným za účasť . 

 

        Ľuboš Lešták,  

                                                                                               Starosta obce 

 

 

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

                                    Ing. Monika Genčiová                           Slavomír Elexa  


