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

Zápisnica zo 5. zasadnutia OZ , ktoré sa konalo dňa 24.3.2015

1.
2.
3.

Otvorenie zasadnutia,
Určenie overovateľov zápisnice,
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

4.
5.
6.

Volebný poriadok pre voľby HKO
Voľba HKO
Návrh rozpočtu na rok 2015
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a zneškodňovanie
Plán riadnych zasadnutí OZ ( zástupca starostu )
Informácia komisie pre ochranu verejného záujmu
Rôzne
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce a privítal
prítomných na 5. zasadnutí OZ. Upravil program zasadnutia OZ bod 3.
Územné plán obce Rakovnica – zmeny a doplnky. Hlasovanie za zmeny
a doplnky Schválenie Z: 7
Starosta obce privítal Ing. Marianu Šimkovú z fy. Revital projekt
2. Starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Miroslav Genči a Ing. Milan
Birka .
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
-

Žiadosť o výrub tují na cintoríne – zaslanie žiadostí na Okresný úrad odbor
životného prostredia
Zámer na prenájom nebytových priestorov- Dom smútku

4. Územný plán obce – Ing. Mariana Šimková predložila zámer vykonania
Územného plánu obce Rakovnica – zmeny a podnety od občanov
Ing. Šimková informovala poslancov OZ .Teraz by sa zakreslila cesta, ktorá do
budúcna by slúžila , ako miestna komunikácia.
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Žiadala poslancov, aby sa vyjadrili, či cestu – obchvat do budúcnosti plánujú,
aby vedela zakresliť. Teraz by sa zakreslila cesta, ktorá by do budúcna slúžila
aj ako prístupová cesta k plánovaným rodinným domom. Ďalšie zmeny sa
týkajú zmien extravilánu do intravilánu a podľa požiadaviek občanov obce.
Zmeny sa týkajú aj zakreslenia kanalizácie. Budú zapracované a bude
vyvolané ďalšie pracovné stretnutie, na ktorom sa dohodne o ďalšom postupe.
Starosta obce dal hlasovať za zapracovanie zmien v Územnom pláne obce .
Z: 7
5. Volebný poriadok pre voľby HKO
Poslanci OZ obdŕžali volebný poriadok , ktorým sa budú riadiť voľby kontrolóra.
Poslancom po preštudovaní volebného poriadku dal starosta obce hlasovať.
Z: 6
Zd. 1

6. Poslanci si medzi sebou zvolili volebnú komisiu , ktorá pozostávala :
Predseda volebnej komisie: Ing. Monika Genčiová, členovia : Slavomír Elexa,
Mgr. Mária Uhrinová
Z. 6 Zdr. 1
Starosta obce odovzdal slovo predsedníčke volebnej komisie Ing. Monike a tým
ju poveril riadením HKO Ing. Monike Genčiovej , ktorá skonštatovala, že
žiadosti boli podané v termíne.
Skontrolovala správnosť údajov kandidátov:
Ján Kováč, Štítnik
Ing. Radoslava Uhrinová , Rakovnica
Skonštatovala, že doklady sú predložené v zmysle vyhlášky a obidvaja kandidáti
splnili predpoklady , ktoré boli požadované vo vyhláške:
Prezentácia kandidátov : Ján Kováč, sa predstavil , svoju prax a praktické
skúsenosti , vzdelanie .
Doterajšia činnosť kontrolóra - predstavil svoju prácu , ako aj skúsenosti
z praxe.
Hospodárenie obce , nakladanie a celkového chodu obce , vznikali aj problémy,
ktoré sa odstraňovali za pochodu a predchádzalo sa nedostatkom a hlavne
v rozpočtových záležitostiach.
Ing. Radoslava Uhrinová - vyštudovala ekonomickú fakultu v Bratislave ,
odbornosť v praxi . V roku 2011 ukončila VEF. Pracuje v Gemerskej Hôrke je
účtovníčka pre východný región. Neustále sa vzdeláva nielen v odborných
skúsenostiach , ale aj v jazykovej oblasti. Krédom je naučiť sa odbornosti
v samospráve. Chce poskytovať poslancom obce , aby aj verejnosti informácie,
ktoré by mali byť dostupné.
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Otázky poslancov: Ing. Monika Genčiová položila otázku Ing. Radoslavy
Uhrinovej , prečo chce , aby poslanci zvolili práve ju. Ing. Radoslava Uhrinová
prezentovala, to , čo by chcela pre obec urobiť.
Predsedníčka volebnej komisie pristúpila k voľbe HKO a to verejnom hlasovaní:
Ján Kováč - Z.:0
P: 0
Zdr.: 7
Ing. Radoslava Uhrinová Z: 5
P:
Zdr. :2
Predsedníčka volebnej komisie konštatuje , že obecné zastupiteľstvo
s nadpolovičnou väčšinou zvolilo za HKO Ing. Radoslavu Uhrinovú.
Kontrolór obce poďakoval za spoluprácu poslancom .
7. Návrh rozpočtu – poslanci obdŕžali návrh rozpočtu na rok 2015- 2017.
starosta obce oslovil poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu rozpočtu –
- Spoločenské organizácie predložili žiadosti o dotáciu na činnosť na rok
2015 ,
- TJ Baník Rakovnica 2 100€ na činnosť
- BS 1 000 € na činnosť
- STK Baník Rakovnica 500€ na činnosť klubu
- ZPOZ 1 000€ na materiál
- Slavomír Elexa pripomienkoval , že vysoké poplatky za vývoz TKO ,
- Starosta obce oboznámil poslancov, že urobil prieskum vývozu smetí ,
bolo vyvezené navyše 24 Kuka nádoby , čo neznamená nejakú stratu,
kedže by v prípade nevyvezenia vznikali čierne skládky.
- Ing. Monika Genčiová sa vyjadrila , že súhlasí s návrhom rozpočtu
a nemá pripomienky .
- Dotácie spoločenským organizáciám treba zapracovať do výdavkovej
časti rozpočtu .
- Starosta obce upozornil poslancov OZ na zlý stav šatní na ihrisku . Je
nevyhnutná oprava zadnej steny a rozvodov elektrického vedenia
a vypracovanie revízí. Taktiež je potrebné vybudovanie vodovodnej
prípojky na ihrisku a napojenie sa na verejný vodovod. Taktiež
vybudovanie vodovodnej prípojky z verejného vodovodu a rozvody po
-
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- cintoríne. Všetci poslanci sa uzhodli, že tieto práce je nevyhnutné
vykonať.

Za TJ sa zúčastnili futbalisti, ktorí zdôvodnili výšku dotácie , ktorú potrebujú na
činnosť klubu.
Za BS vystúpil pán Ján Lindák a taktiež priblížil poslancom plány Baníckeho
spolku v Rakovnici. argumentoval výšku dotácie pre BS. Nedostanú peniaze ,
ale výdavky sa pokryjú obcou.
ZPOZ dotácia 1 000€
STK Baník Rakovnica 500 €
Starosta obce dal odsúhlasiť dotácie pre spoločenské organizácie .
Z:6 Zdr. 1
8. VZN č.1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp.
Z: 7
9. Zástupkyňa starostu Mgr. Mária Uhrinová predložila Plán riadnych
zasadnutí obecného zastupiteľstva .
Z: 7
10.Rôzne
- Starosta obce predložil poslancom Obecného zastupiteľstva Odvolanie
pána Ondreja Bradáča, ktorým sa odvoláva voči rozhodnutiu
o zaplatenie miestneho poplatku za zber komunálneho odpadu .
Poslanci odvolanie vzali na vedomie a odporučili starostovi obce
odpovedať v zmysle zákona 268/2014.
- Starosta obce informoval poslancov o realizácii vodovodných rozvodov
po obecnom cintoríne . Poslanci jeho zámer podporili, nakoľko je
nevyhnutné sa pripojiť na verejný vodovod, lebo jestvujúce rozvody
vody z miestneho potoka sú nefunkčné a v letných mesiacoch
nezabezpečujú dostatok vody.
- Starosta obce informoval poslancov o kanalizácii, nakoľko bolo ďalšie
stretnutie, priebežné informácie bude poslancom posielať v emailovej
pošte.
- Starosta obce informoval poslancov obce o ponuke Datacentra
elektronizácie územnej samosprávy DEUS o poskytnutie výpočtovej
techniky – hartvérové a softvérové vybavenie v zmysle dohody
a zmluvy, ktorá bude poslancom zaslaná na preštudovanie.
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- Starosta obce ďalej informoval poslancov , že UPSVAR schválil obci 6
pracovných miest od 1.4.2015 na dobu 6 mesiacov.
- Starosta obce informoval poslancov obce o výmene žiariviek na
verejnom osvetlení, postupne sa vymieňajú za ledkové. Poslanci OZ sa
rozhodli zrušiť svietidlo pri rodinnom dome č. p. 220 a plánuje sa
osadenie stĺpa verejného osvetlenia pri rodinnom dome č.p. 68 , kde
toto svietidlo bude namontované ,nakoľko je tam neosvetlený dlhý
úsek.
11. Diskusia
Starosta obce navrhoval prepojenie verejného osvetlenia častí „Hostinec
a Dedina“ v rámci možností. Poslanec Elexa sa pozisťuje reálne pripojenie
v rámci platnej normy.
12.Uznesenie obecného zastupiteľstva – návrh na uznesenie bol prečítaný
a schválený .
Z: 7
13.Ukončenie zasadnutia OZ – starosta obce poďakoval prítomným za účasť
a vyhlásil zasadnutie Obecného zastupiteľstva za ukončené.

V Rakovnici 24.3.2015

Ľuboš Lešták, starosta obce

Overovatelia zápisnice:

.................................................
Ing. Miroslav Genči

.........................................
Ing. Milan Birka

