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

Zápisnica zo 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici, ktoré sa konalo dňa
27.decembra 2016.

Pozvánka
V súlade s platným znením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a Rokovacím
poriadkom Obecného zastupiteľstva v Rakovnici
zvolávam 18.zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018,
ktoré sa uskutoční dňa 27.12.2016 v zasadačke Obecného úradu v Rakovnici
so začiatkom o 17.30 hod. s týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Zmluva na vývoz TKO s fy. Brantner Gemer – schválenie
Čerpanie rozpočtu k 30.11.2016
Diskusia
Návrh na uznesenie
Ukončenie zasadnutia

Ľuboš Lešták
starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce. Privítal prítomných na 18.
zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Určenie overovateľov zápisnice : pána Slavomíra Elexu a Mgr. Eriku Genčiovú
Starosta dal schváliť program Z: 5
Zmluva na vývoz TKO s fy. Brantner Gemer – obchodný zástupca fy. Brantner Gemer pán
Ing . Tӧrkoly, ktorý informoval poslancov o podmienkach zmluvy , ktorá bola predložená
poslancom OZ na pripomienkovanie.
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Starosta obce privítal konateľa fy. Brantner Gemer pána Ing. Jána Sisika, ktorý hovoril
o recyklačnom fonde , výrobcovia npr. Plastov- ktorý vyrábajú plasty by mali prispievat do
obcí . Najväčším problémom je elektroodpad , ktorého zber je celý na náklady fy. Brantner
Gemer. Priemerná platby v Európe na občana za vývoz TKO je 150 € €na osobu ročne a taký
nárast bude čakať do budúcna aj našich občanov.
Triediť je životný štýl a nie ekonomika. Najprirodzenejšia látka je sklo , ktorá sa dá
zúžitkovať ,ale neplatia im za zber.
Kontajnery na Gemeri určené na zber papiera 300 kusov vyhoreli. Zber papiera nie je
rentabilný , nakoľko papier je veľmi znečistený.
Poslanec Slavomír Elexa – pýtal sa na prenájom kuka nádob – platby za prenájom .
Komunálny odpad vo vreciach - je nie je hospodárne .
Keď sú kuka nádoby majetkom firmy, je lepšie, nakoľko prenájom nádob je výhodnejšie .
Životnosť kuka nádoby je 8-12 rokov .
Ing. Monika Genčiová – poukázala na článok 4. , ktorý hovorí o vrátení kuka nádob.
Starosta obce predniesol zmluvu na vývoz TKO s úpravami a prečítal bod po bode.
Vážny lístok – pri fakturácii sa nikdy neprikladal vážny lístok, pokiaľ by sme chceli vážiť
odpad, cena by stúpla. Oni fakturujú podľa priemeru obsahu nádob.
Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov .
Starosta obce po pripomienkovaní dal hlasovať o prijatí zmluvy s fy. Brantner Gemer
o vývoze TKO na rok 2017. Z: 5
Bod č. 4 bol preložený.
Schválenie uznesenia Z: 5
Po ukončení oficiálnej časti programu poďakoval starosta obce za účasť a poprial prítomným
poslancom Veselého Silvestra.

Overovatelia zápisnice :

..........................................
Slavomír Elexa

V Rakovnici 27.12.2016

............................................
Mgr. Erika Genčiová

................................................
Ľuboš Lešták , starosta obce

