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Zápisnica zo 26.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, ktoré sa konalo dňa 8. 

marca 2018. 

 

 

Pozvánka 
 

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

poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici 

zvolávam  26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 08.03.2018  zasadačke Obecného úradu v Rakovnici  

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

Zasadnutie OZ otvoril starosta obce a privítal poslancov na zasadnutí . 

 

Overovateľov zápisnice určil Mgr. Máriu Uhrinovú a pána Ondreja Doboša..   

Kontrola uznesenia : uznesenie z predchádzajúceho OZ bolo splnené  . 

 

Starosta obce informoval poslancov obce , že dal zamerať pozemky – cesta k domu smútku , 

za účelom vysporiadania pozemkov pod cestou.  

 

Žiadosť JDS o zníženie poplatkov za vývoz TKO . Členovia JDS apelujú na poslancov za  

zníženie poplatkov za vývoz TKO dôchodcov nad 75 rokov.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Žiadosť o zníženie poplatkov za vývoz TKO od JDS 

5. Návrh rozpočtu na rok 2018 – schválenie 

6. Odkúpenie pozemkov v súkromnom vlastníctve 

7. Odkúpenie budovy COOP jednota – návrh zmluvy 

8. Informácia o podaných projektoch 

9. Informácia o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu  

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Ukončenie zasadnutia  
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Starosta obce informoval poslancov o vývoze TKO za rok 2017.  

Došlé faktúry za rok 2017 vo výške : 

 7 584,81 .- € za vývoz TKO 

 1 369,01.- € za vývoz BRKO  

Spolu za vývoz 8 953, 82,. €  

 Príjem od občanov : 6 706,40.- €  

Obec doplatila:   2 247,42.- € 

 

Obec má nad 75 rokov 89 dôchodcov – VZN sa mení až na rok  2019  

Poslanci navrhujú , aby sa poplatok za vývoz TKO prehodnotil v priebehu roka . 

 

 

Žiadosť o dotáciu BS Rakovnica  vo výške 700.- €  a TJ Rakovnica na rok 2018 vo výške  

 1 600, - €  . Poslanci navrhli BS dotáciu vo výške 1 000.- €. 

 

Návrh rozpočtu – prerobiť a preposlať poslancom . Zahrnúť dotácie pre jednotlivé 

organizácie.  

 

6. Odkúpenie pozemkov súkromnom vlastníctve –  vypracovať kúpno -predajnú zmluvu na 

odkúpenie pozemkov par. č. 634,635,647,648. 

 

Odkúpenie budovy COOP Jednota – poslanci OZ prehodnotili návrh na kúpu budovy COOP 

Jednota .  

Ing. Monika Genčiová navrhuje zvážiť kúpu, nakoľko do budúcna to bude pre obec 

prospešné.  Starosta obce informoval poslancov, že budova by sa mohla využiť aj na účely 

Požiarnej zbrojnice treba vypracovať žiadosť k výzve MV SR na nadobudnutie budovy za 

účelom hasičskej zbrojnice.  

 

Informácia komisie na ochranu verejného záujmu – preniesla Mgr. Erika Genčiová  

 

Mgr. Mária Uhrinová predložila plán riadnych zasadnutí na rok 2018.  

Z: 6  

 

 

V Rakovnici 08.03.2018 

 

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

Mgr. Mária Uhrinová                                                           Ondrej Doboš  

 

 

                                                                                         Ľuboš Lešták, starosta obce  

  


