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Zápisnica zo 19.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, ktoré sa konalo dňa 

13.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 19.zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 13.3.2017 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. Nástup nového poslanca na uvoľnení mandát – zloženie sľubu  

5. Prezentácia produktov Komunálnej poisťovne  

6. Informácia o plnení rozpočtu za rok 2016 

7. Návrh rozpočtu na rok 2017 

8. Ladislav Lorincz ml.- žiadosť o zmenu územného plánu  

9. DHZ – aktuálne výzvy  

10. Informácia zo zasadnutí komisie pre ochranu verejného záujmu  

11. Rôzne 

12. Diskusia  

13. Záver 

 

 

 

 

           Ľuboš Lešták 

               starosta obce 

 

 

 

 

Zúčastneným poslancov privítal starosta obce . Ospravedlnená z dôvodu nemoci Ing. Monika 

Genčiová a pán Slavomír Elexa z dôvodu vycestovania za prácou. 

 

Overovateľov zápisnice určil starosta obce : Mgr. Mária Uhrinová , Ing. Miroslav Genči  

 

Prezentácia komunálnej poisťovne – prekladá sa na budúce zasadntia OZ  
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Ing. Milan Birka sa vzdal poslanecného mandátu z dôvodoch rodinných. Na uvoľnený mandát 

nastúpil dňom 13.6.2016 pán Ján Terai -zložil zákonom predpísaný sľub poslanca. 

Do komisie pre ochranu verejného záujmu bol vymenovaný novozvolený poslanec pán Ján 

Terai , ktorý nahradí Ing. Milana Birku .  

Plnenie rozpočtu a návrh rozpočtu na rok 2017 – uvedené body sa prekladajú na zasadnutie 

OZ 23.3.2017. 

 

Žiadosť pána Ladislava Lorincza ml. o zmenu územného plánu z dôvodu výstavby rodinného 

domu . 

Žiadosť bola prerokovaná – parcela C 320/4 LV 589 je zapísaná v katastri nehnuteľností ako 

TTP . Zmena TTP na stavebný pozemok podlieha aj zmenou územného plánu obce 

Rakovnica , ktorý nadobudol právoplatnosť 17.01.2017. 

Nakoľko zmena územného plánu bola finančne náročná , obecné zastupiteľstvo posúdilo , že 

ďalšie úpravy v UP jeho pozemku  budú zapracované pri najbližšej zmene územného plánu. 

V prípade, že pán Ladislav Lorincz ml, by si chcel zmenu zafinancovať z vlastných 

prostriedkov je povinný sa riadiť zákonom Z.z.50/1976 zákon o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku. 

 

 

DHZ : aktuálne výzvy  

Starosta obce informoval poslancov o konaní výročnej členskej schôdze DPO dňa 10.3.2017. 

DPO SR vydala aktuálne výzvy na pridelenie hasičskej techniky, a na rekonštrukciu 

hasičských zbrojníc ,výška poskytnutej dotácie do 30 000.- € - 5% podiel na plnení 

z finančných príspevkov obce  

- Žiadost o pridelenie techniky – žiadosť bola zaslaná 

- Poslanci OZ odsúhlasili podanie žiadosti na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 

a prístavbu k už postavenej zbrojnici. 

-  

Rôzne  

Tento rok máme 690 . výročie prvej zmienky 22.7.2017 kedy sa bude konať aj Deň obce -  

tradičné gemerské jedlá , vystúpenie  Róberta Kazíka v sále KD, a večer tanečná zábava 

v parku. 

Poslankyňa Mgr. Erika Genčiová navrhla, aby sa zábava konala v sále KD s kapelou , aby to 

malo úroveň.  

Starosta obce súhlasil , ale vyzval poslancov OZ , aby sa zúčastnili organizovania Dňa obce, 

nakoľko skúsenosti z predchádzajúcich rokov sú také , že príprav sa zúčastňujú  len traja 

poslanci  a zamestnanci obecného úradu  

 

Brantner Gemer – zo zákona o odpadoch Zz. 582/2004  vyplýva zber biologicky 

rozložiteľného odpadu , každý občan je povinný tento odpad uskladňovať podľa predpísaných 

noriem a vývoz odpadu sa uskutoční raz mesačne,  

Obecnú úrad formou relácie v obecnom rozhlase oboznámi občanov o plánovanom zbere 

a podľa záujmu občanov zabezpečí nádoby na zber. 
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Starosta obce predložil poslancom Obecného zastupiteľstva , že v rozpočte je é vypracovanie 

projektovej dokumentácie na pripojenie k verejnému vodovodu smerom  k rodinnému domu 

č.p.116 

A vodovodnú prípojku k rodinnému domu č.p. 80. 

 

 

Zapisovateľka prečítala návrh na uznesenie , ktoré následne poslanci OZ schválili. 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 19. zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

V Rakovnici dňa 13.3.2017                                     Ľuboš Lešták, starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

 

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

Mgr. Mária Uhrinová                                                             Ing. Miroslav Genči  


