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

Zápisnica zo 22.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, ktoré sa
konalo dňa 29. júna 2017.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce a privítal poslancov a hostí
na 22. zasadnutí OZ.
Za overovateľov zápisnice určil : Ing. Moniku Genčiovú a Ondreja Doboša..
Počet zúčastnených poslancov 5.
Kontrola uznesení : starosta obce predniesol kontrolu uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí OZ.
Internetové pripojenie – UPS internetové pripojenie, optika – starosta obce
informoval poslancov o možnosti realizácie výstavby optickej siete , zástupca fy. UPS
sa zúčastní OZ, kde prednesie ich návrh , aby poslanci boli informovaní a mohli
zvážiť realizáciu výstavby.
Správa nezávislého auditora – poslanci obdržali poslanci a pripomienkovali – Ing.
Genči – nezaznamenáva čo je dobré a čo je zlé , Ing. Genčiová berie na vedomie.
HKO 524 nebola účtovaná , pozitívne hodnotí preúčtovanie majetku vodovodu
a amortizácia je .
Obec má záväzky – RO neboli prijaté a tak sa porušil čerpanie naplánované
rozpočtované prostriedky.
Záverečný účet obce Rakovnica za rok 2016 . HKO schválený rozpočet neboli RO ,
porušenie , plnenie rozpočtu , rozdiel sa doladí , príjem z dane z nehnuteľností ,
nedoplatok ,
HKO prečítala stanovisko k záverečného účtu.
Prekročenie materiálu – kancelársky materiál ,
Všeobecné služby – prekročené , dodržiavať naplánované finančné prostriedky
podľa jednotlivých funkčných kategórií.
Obci bola poskytnutá aj PO dotácia , Tko –nedodržalo sa čerpanie rozpočtu za vývoz
TKO .
Krytie záväzkov mimo rozpočtov.
Dotácie sa nemajú prenášať do nasledujúceho roka.
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Kapitálové výdavky .
Bilancie aktív a pasív – zmeny majetku .
HKO navrhla v roku 2017 vyčíslit hodnotu majetku , apelujem na čerpanie rozpočtu .
Odporúča schválenie záverečného účtu s výhradami.
Poslanci schválili záverečný účet za rok 2016 s výhradami . Z: 5
OZ berie na vedomie stanovisko HKO k záverečnému účtu .
Kapitálové výdavky .
Bilancie aktív a pasív – zmeny majetku .
HKO navrhla v roku 2017 vyčísliť hodnotu majetku , apelujem na čerpanie rozpočtu .
Odporúča schválenie záverečného účtu s výhradami.
OZ v Rakovnici
Schvaľuje celoročné hospodárenie na rok 2016.
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pani Jany a Ondreja Hajdúkovcov na
zmenu ÚP obce z dôvodu výstavby rodinného domu .
VZN o udeľovaní ocenení obce Rakovnica schválenie Z:5
Návrhy poslancov na ocenenie :
Ing. Monika Genčiová návrh – Mgr. Birka, Ondrej Žúdel
Cenu starostu obce – Dr. Jozef Sabo, Csc. Mgr. Katarína Birková
Profesor Ing.Ján Fabian , CSc.
Doboš Ondrej – Milan Hlaváč , STK za šírenie dobrého mena
Dni obce – Gočovanky budú robiť pirohy, PZ Gerlach poskytla mäso na 2 kotle,
sponzori .Ostatné sa doladí . Do každej domácnosti sa budú posielať lístky na 1 jedlo
a vstup na kultúrny program.
Schválenie uznesenie OZ.
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ a poďakoval prítomným za účasť .
V Rakovnici dňa 29.6.2017
Overovatelia zápisnice : .............................
.............................

Ľuboš Lešták , starosta obce
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