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

Zápisnica zo 6. zasadnutia OZ , ktoré sa konalo dňa 28.5.2015

1. Otvorenie zasadnutia,
2. Určenie overovateľov zápisnice,
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Záverečný účet obce za rok 2014, stanovisko HKO
Plán činnosti a kontrol HKO na rok 2015
Informácie o činnosti OcÚ
Inventarizácia pohľadávok DzN, Tko za rok 2003 - prehodnotenie

Žiadosť o odkúpenie pozemku MUDr. Helena Potocká
Rôzne a/ organizovanie MDD, Dní obce
b/ prehodnotenie využitia budovy bývalej obecnej vodárne
c/ Projekt „ Náučný chodník pravidelného letného a zimného turistického
výstupu na Plešiveckú planinu - prehodnotenie výdavkov
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce a privítal
prítomných na 6. zasadnutí OZ. OZ s počtom 7.
Za program Z. 7
2. Starosta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Mária Uhrinová, Ondrej
Doboš.
3. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva – starosta obce
predložil kontrolu uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
Na predchádzajúcom OZ neboli žiadne úlohy.
4. Záverečný účet obce – poslanec Ing. Birka doporučil po jednotlivých
bodoch.
Starosta obce predkladal záverečný účet po jednotlivých bodoch – príjmy
rozpočet , plnenie. Ing. Radoslava Uhrinová predložila stanovisko
k záverečného účtu a mala výhrady:
- Obecným zastupiteľstvom nebola prijatá druhá zmena rozpočtových
opatrení , tak ako sa to robilo po iné roky a z toho dôvodu neboli
vypovedacie hodnoty rozdielu v rozpočtu, ktorá skresľuje vyhodnotenie
záverečného účtu so zmenou k 31.12.2014 . Navrhuje záväzky vyčísliť
-
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- v skutočnom stave, nakoľko kontrolou HKO zistila rozdiel vo vykázaných
faktúrach .
HKO konštatuje, že ak napriek tomu , že záverečný účet nekorešponduje v časti
rozpočtu s prijatými rozpočtovými opatreniami - odporúča ho prijať
s výhradami.
Ing. Monika Genčiová – chýba jej audit , obec by mala uvažovať , - podrobné
členenie čerpanie rozpočtu pre finančnú komisiu . Rezervný fond preúčtovať na
iný účet , aby sa tvorili rezervy.
Rozpočtové opatrenia – vyhotoviť do najbližšieho zasadnutia OZ.
Hlasovanie- prijatie záverečného účtu s výhradami Z: 6 Zdr. 1
5. Plán činnosti kontrol HKO.
HKO predložila plán úloh na rok 2015. Hovorila o kontrolnej činnosti za mesiac
apríl, máj.
Z.: 6 Zdr. 1

-

6. Informácia o činnosti OcÚ.
Starosta obce informoval poslancov o obsadení pracovné miesta
prostredníctvom úradu práce. Pracovníkom boli vykonané školenia BP.
Odstránenie závad v dome smútku
Výrob túj bol nahradený buxusom
Boli zasadené tuje smerom k vagónom
Bol zakúpený ozvučovací systém na cintorín
Územný plán – riešenie ,Ing. Šimková pracuje na spracovávaní
Ing. Breznenová – do konca novembra budú vypracované výmery pôdy
v intraviláne
Informoval o prestavbe budovy na ihrisku
Na požiarnu ochranu bola prijaté transfer , za ktoré sa zakúpili zásahové
hadice
Boli vypracované smernice na PO a BP
Informácia o projektoch kanalizácie,
Multifunkčné ihrisko
Činnosť denného stacionára

HKO – zverejňovanie faktúr – neboli všetky faktúry ,
- HKO predniesla výsledky kontrol , ktoré vykonala na obecnom úrade
a podala správy
- Mgr. Mária Uhrinová – poprosila o materiál na stránku obce
Fa za multifunkčné a detské ihrisko
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7. Inventarizácia DZn a Tko – odpis pohľadávok 2003, 2004, 2005 –
1 929,99 € za Tko
Z: 5 , Zdr. 1
8.Žiadosť o odkúpenie pozemku MUDr. Heleny Potockej – Ing. Miroslav Genči
skonštatoval , že kúskovanie a odpredaj majetku je neefektívne , ale obec
umožní vždy prístup cez jej pozemok cez pozemok obce. MUDr. Helena
Potocká bude predvolaná na zasadnutie OZ.
Organizovanie Dňa detí 6.6.2014 o 10, hod na ihrisku v Rakovnici. Poslanci sa
zúčastnia pri organizácii.
-

Hod dog , malinovky. 100 kusov – kúpiť stroj
Deň obce – návrh
Návrh – Stromiš Vlachovo , ochutnávka jedál
Práce na ihrisku , brigády.

Prehodnotenie budovy bývalej vodárničky – návrh renovácie budovy –
využiteľnosť .
Projekt náučný chodník – altánok za kultúrnym domom – dotácia z KSK .
Poslanci súhlasili s výstavbou altánku a dofinancovaním do rozpočtu vo výške
1 100€.
Diskusia :
-

Pani Božena Ďuránová , záverečný účet obce , zarazilo ju , že obec si
svojvoľne upravila úpravu rozpočtu ,
Treba dávať správy o kontrolnej činnosti do pozvánok
Ing. Milan Birka – brigáda Baníckeho spolku na Iváďove, kresanica
Chodník na cintorín
Zverejňovanie faktúr na rok 2014
Interné predpisy – spracovanie s finančnou komisiou
Pripraviť obvody pre poslancov – podľa čísla domov – preposlať OZ
Poslanci OZ prijali uznesenie obecného zastupiteľstva a starosta obce
vyhlásil zasadnutie OZ za ukončené.

V Rakovnici 28.5.2015

Ľuboš Lešták, starosta obce

