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

Zápisnica z 24.zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo
volebnom období 2014 -2018

Program:
1. Otvorenie zasadnutia,
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Informácia o dostupných projektoch z Eurofondoch
5. Čerpanie rozpočtu k 30.6. 2017
6. Rozpočtové opatrenie č. 1
7. Schválenie odpredania verejného rozhlasu – schválenie zmluvy
8. Voľba prísediacich na Okresnom súde
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia
12. Ukončenie zasadnutia.

1. Zasadnutie OZ otvoril starosta obce , privítal prítomných na zasadnutí. Medzi
poslancami privítal Ing. Jána Štefana .
2. Schvaľuje program OZ.
Starosta obce určil overovateľov zápisnice : Slavomír Elexa a Mgr. Erika Genčiová
3. Kontrola uznesenia - úlohy z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené
Medzi poslancov privítal Ing. Ján Štefan , ktorý predstavil aktuálne výzvy na čerpanie
z Eurofondov, aktuálne žiadosti treba podať do konca novembra.
Pre našu obec sú to výzvy na detské ihrisko a rekonštrukcia strechy domu smútku .
Uzatvorenie výzvy je do 30.11.2017.
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Poslanci boli informovaní , že výzvy sú cez Poľnohospodársku platobnú agentúru .
Výzva je na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Starosta obce poďakoval Ing. Jánovi Štefanovi za podanú informáciu.
5. Plnenie rozpočtu k 30.6.2017 + rozpočtové opatrenie
Poslanci obdŕžali pracovný materiál plnenie rozpočtu + dôvodovú správu .
Ing. Monika Genčiová sa vyjadrila, že čerpanie rozpočtu bolo ukážkové, zmeny
v čerpaní rozpočtu boli navrhnuté do RO č.1 , boli opodstatnené – prijatie zamestnancov
na projekty. Odporúčala Rozpočtové opatrenia č. 1 schváliť .
6. Rozpočtové opatrenia – návrh schváliť. – Hlasovanie :Za 7
7. Schválenie odpredaja verejného rozhlasu .
Poslanci rozhodli o odpredaj obecného rozhlasu fy UPC Broadband Slovakia s.r.o.
Hlasovanie : Za :7
Poslanci OZ mali k dispozícii kúpno predajnú zmluvu , ktorú doplnili o 2 body –
zriadenie FREE HODSPOD na verejnom priestranstve pred obecným úradom,
využívanie siete na možnosť pripojenia kamerového systému obce .
Hlasovanie : Za : 7
8. Voľba prísediacich na súde
V zmysle zákona 385/2000 Z.z. Okresný súd navrhuje za prísediacich na súde : Ing.
Moniku Genčiovú a Máriu Hencelovú
Hlasovanie : Za 7
9. Starosta informoval poslancov OZ o prospešnosti žetónového zberu , Boli vydané
4 590 žetónov medzi občanov. Navyše bolo dokúpené 45 kusov žetónov.
Vývoz kuka nádob 1-8/2016 – 1-8/2017 – bolo vyvezené o 915 nádob menej ako
minulý rok. Celkové čerpanie v porovnaní s daným obdobím minulého roka je + 2 800€.

10.Starosta obce poďakoval poslancom, ktorí sa zúčastnili príprav a prác na
organizovaní dňa obce a turistického výstupu na PP. Váži si ich prácu na úkor svojho
voľného času .
Ďalej ich informoval , že 19 októbra 2017 sa plánuje sa– deň úcty k starších o 15 ,00
hod.
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11. Návrh na uznesenie
12.Schválenie uznesenia – Hlasovanie : Za :7

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

V Rakovnici 02.10.2017

Ľuboš Lešták, starosta obce

Overovatelia zápisnice :

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

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

