
Z á p i s n i c a 
Z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva,  

konaného dňa 16.12.2019 v Rakovčíku 

 

Prítomní: viď prezenčná listina 

 

P r o g r a m : 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky  

3. VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020 a nasledujúce 

4. Určenie Inventarizačnej komisie k 31.12.2019 

5. Výročná správa za rok 2018 

6. Zmena rozpočtu za rok 2019 

7. Rozpočet obce na rok 2020-2022 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

 

 

1. Starostka obce privítala prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia. 

 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice a overovateľov zápisnice a uznesenia  

      - Zapisovateľka: Mgr.  Iveta Horvatová 

 - Návrhová komisia: Viera Baloďanská, Milan Žumár a Mgr. Martina Matkobišová 

    - Overovatelia zápisnice a uznesenia: Viera Baloďanská a Mgr. Martina Matkobišová 

             -     viď uznesenie č. 23/5/2019 

 

3. Poslanci OZ schvaľujú VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020       

a nasledujúce  

      -     viď uznesenie č. 24/5/2019 

 

4. Poslanci OZ berú na vedomie určenie inventarizačnej  komisie k 31.12.2019. 

      -     viď uznesenie č. 25/5/2019 

 

 

5. Poslanci OZ berú na vedomie Výročnú správu za rok 2018 

      -     viď uznesenie č. 26/5/2019 

 

6. Poslanci OZ schválili zmenu rozpočtu č. 1/2019  a berú na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k zmene rozpočtu č. 1/2019  

- viď uznesenie č. 27/5/2019 

 

7. Poslanci OZ rozpočet obce na roky 2020 - 2022 a berú na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k rozpočtu.  

- viď uznesenie č. 28/5/2019 



Zápisnica z 5. zasadnutia OZ 
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8. Diskusia: 

 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že  

 

- počas roka sa zorganizovali v obci dve kultúrne podujatia podporené z FPKNM  

„Dedina žije folklórom“ vo výške 1000,- €  a „Vystúpenie Divadla Alexandra 

Duchnoviča“ vo výške 500,- € a Mikulášska nádielka v cerkvi v hodnote balička 5,- €, 

- počas roka boli realizované investičné projekty „Oprava a vybavenie sály kultúrneho 

domu“ podporený z MF SR vo výške 13.500,- € a „Autobusová čakáreň v obci 

Rakovčík“ podporený z MF SR vo výške 9.500,- €, 

- boli podané žiadosti na rok 2020 z FPKNM na projekty „Popoludnie s rusínskym 

folklórom“a „Činoherné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča“, 

- obci boli poskytnuté dotácie na projekty „Odstavná plocha a prekrytie priekopy pri 

cintoríne“  z UV SR vo výške 8.000,- € a  „Plechová garáž pre DHZO“ z MV SR vo 

výške 4.750,- €, ktoré sa budú realizovať v roku 2020, 

- boli vymenené nefunkčné svietidla verejného osvetlenia v počte 6 ks. 

 

      - viď uznesenie č. 29/5/2019 

 

P. starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Horvatová 

Starostka obce    

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 Viera Baloďanská                ............................................... 

 Mgr. Martina Matkobišová                 ............................................... 


