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Zápisnica zo 31.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, ktoré sa konalo dňa 

25. októbra 2018. 

 

                                                     P o z v á n k a  

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

a Rokovacím 

                                    Poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici   
 

zvolávam 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  vo volebnom období 2014-2018, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2018 v zasadačke Obecného úradu v Rakovnici  

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

 

1. Otvorenie zasadnutia,  

2. Určenie overovateľov zápisnice, 

3. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ, 

4. Plnenie rozpočtu k 30.9.2018 

5. Správa HKO  

6. Správa HKO o kontrole uznesení  

7. Územný plán – žiadosť o zmenu  

8. Rôzne  

         8.   Diskusia 

         9.   Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia 

         10.  Záver 

                            

 

1.Starosta obce privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ. 

 

2.Overovatelia zápisnice : Ondrej Doboš a Slavomír Elexa. 

Počet poslancov : 5 

 

Zasadnutie OZ sa bude riadiť programom uvedeného v pozvánke. Program OZ : Z :5 

 

3.Kontrola uznesení : uznesenia splnené a presunuté. 

 

4. Plnenie rozpočtu k 30.9.2018.  Niektoré položky boli prekročené a nie je k nim napísaná 

dôvodová správa. Poslanci OZ žiadajú pri každom rozpočtovom opatrení zdôvodniť 

prekročené položky, aby bolo zrejmé , z akých dôvodov sa rozpočtované položky prekročili . 

Schválené z výhradami :Za:4, Proti :1 

 

5. Správa HKO o vykonaných kontrolách – predložila Ing. Uhrinová  
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6. Bod sa prekladá na nasledujúce OZ. 

 

7.Územný plán – žiadosť o zmenu . O zmenu územného plánu požiadal pán Slavomír Tomko 

z Rožňavského Bystrého .  Obec eviduje  niekoľko žiadostí o zmenu ÚP , ktorá bude 

realizovaná spoločne. 

 

9. Rôzne – starosta obce informoval poslancov , že z Akčného plánu okresu Rožňava 

nám boli pridelené účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 24 000.- € , ktoré 

sa majú využiť do konca rozpočtového roka. Finančné prostriedky boli pridelené   

na výstavbu strechy na budove bývalej Materskej školy v Rakovnici č,p, 173. 

Pokiaľ sa prostriedky nevyužijú , nebude pridelená dotácia na pokračovanie 

rekonštrukcie, ktorá bude dostupná v nasledujúcich  rokoch. 

Starosta obce navrhol , že urobí prieskum medzi obyvateľmi obce , či je záujem 

o prevádzku materskej školy, alebo sa budova využije na komunitné centrum, kde je 

aktuálna výzva. 

 

Starosta obce poďakoval poslancom za 4- ročnú prácu , za účasť na akciách obce 

a poprial im do ďalšieho života veľa zdravia , šťastia a pracovných úspechov. 

 

Uznesenie bolo prečítané a schválené : Za :5 

 

 

 

 

 

V Rakovnici 25.10.2018 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Ondrej Doboš ..................................................        Slavomír Elexa ............................... 

 

 

 

 

 

 

                                                             Ľuboš Lešták, starosta obce  
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