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Zápisnica zo 20.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, ktoré sa konalo dňa 

23.marca 2017. 

 

Pozvánka 
 

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

poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici 

 

zvolávam 20.zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 23.3.2017 v  zasadačke Obecného úradu v Rakovnici  

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

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016 

5. Návrh rozpočtu na rok 2017 

6. Rôzne 

7. Diskusia  

8. Záver 

 

 

 

 

 

 

           Ľuboš Lešták 

               starosta obce 
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 Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných na 20. 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

Program za : všetci  

 

Určenie overovateľov zápisnice : pán Ján Terai, Ondrej Doboš 

 

Kontrola uznesení . Starosta obce prečítal uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev , ktoré 

boli priebežne poplnené. 

 

 

Prezentácia Komunálna poistovňa - Ing. Katarína Jakobejová odprezentovala produkty 

Komunálnej poisťovne , ktoré sú určené pre obce a poslancov obecných zaastupiteľstiev. 

 

 

1. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016. 

Predmetom bolo prekontolovanie rozpočtového plnenia. Neboli urobené rozpočtové opatrenia 

k schválenému rozpočtu v priebehu kalendárneho roka.  

- Všeobecný materiál bol prekročený , čerpanie predstavuje 189 % 

- Vývoz Tko – záväzky z roku 2016 neboli vyrovnané voči fy. Brantner Gemer 

- V oblasti športu bol prekročený rozpočet z dôvodu prekročenia dotácie pre STK 

Rakovnica  

- Na zabezpečenie kultúrnych akcií sa vyčerpalo 4 213 € pričom rozpočtované boli  

- 2 675 €. 

- V rámci kapitálových výdavkov boli realizované investičné akcie , ktoré boli 

rozpočtované a to územný plán a kúrenie v kultúrnom dome . Nerozpočtované boli 

výdavky spojené s kanalizáciou vo výške 1 129 €. 

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu : 

- Dodržiavať schválený rozpočet počas celého rozpočtového roka  

- Vykonávať úpravu rozpočtu 

- Vyvodiť dôsledky z nedodržania rozpočtu 

- Sledovať a kontrolovať čerpanie rozpočtu počas roka  

- Úpravu účtovania a dodržiavanie pravidiel podľa zákona o účtovníctve 

- Predložiť správu auditu za rok 2016 

 

Ing. Monika Genčiová sa vyjadrila , že niektoré položky boli prekročené  

Záväzky neboli uhradené . prvom rade sa účtujú záväzky a potom ostatné . Zasadala finančná 

komisia , ktorá prekontrolovala čerpanie rozpočtu za rok 2016 aj v spolupráci s HKO . 

 

S audítorom uzatvorit zmluvu  o vykonaní prác . Audit sa vykonáva na základe zmluvných 

podmienok.  

 

Mgr. Erika Genčiová – dôvodovú správu do budúcna treba takto robiť takto podrobne , 

poslanci sú takto informovaný o plnení rozpočtu .  
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Rozpočet na rok 2017  

  

Ing. Uhrinová súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2017 

 

Ing. Monika Genčiová – chýbajú príplatky - - rozčleniť mzdy + príplatky  , zmeniť soc. Fond, 

stravné – drobné úpravy rozpočtu sa urobili priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Budova materskej školy v dezolátnom stave treba pouvažovať o zmene využitia budovy . 

 

Poslanec Ondrej Doboš sa informoval o kanalizácii . 

Ing. Genči súhlasí s návrhom  rozpočtu 

Navýšenie na ZPOZ o 200.- € 

 

Starosta obce dal hlasovať o schválení návrhu rozpočtu na rok 2017 s úpravami , ktoré boli 

urobené na dnešnom zasadnutí. 

Za : 5 P : 0 Zd. 0 

 

Informácia komisie o verejnom záujme- predseda komisie Mgr. Erika Genčiová prečítala 

správu o podaní majetkového priznania starostu obce a HKO. 

Na plánované Dni obce  by mali byť ocenení občania, ktorí prispeli k rozvoju obce, treba 

vypracovať zásady , ktoré budú zverejnené na internetovej stránke obce a svoje návrhy budú 

môcť dávať všetci občania obce.  

Zápisnice a uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí – sledovať  termíny ., kontrolovať 

uznesenia a prenášať ich . 

 

Ing. Monika Genčiová navrhla odmenu  HKO -  na zváženie poslancom obecného 

zastupiteľstva . 

Diskusia – poslanci diskutovali počas zasadnutia k dannej problematike. 

Návrh na uznesenie . 

 

Za : 5 poslanci  

Uznesenie OZ schválené. 

 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ . 

 

Overovatelia :  

 

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

Ján Terai                                                             Ondrej Doboš  

 

 

V Rakovnici dňa 23.3.2017                                   Ľuboš Lešták, starosta obce  
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