Zápisnica
Z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 19.4.2021 v Rakovčíku
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov starostky obce
Informácia o vypracovaných projektoch
Spolufinancovanie podporených projektov
Záverečný účet obce za rok 2020
Výročná správa za rok 2020
Rekonštrukcia VO a rozšírenie siete k RD č. 26
Diskusia
Uznesenie
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
- Overovatelia zápisnice a uznesenia: Mgr. Matkobišová Martina, Baloďanská Viera
-

viď uznesenie č. 1/1/2021

3. Starostka obce predložila oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových
pomerov. Viď príloha.
-

viď uznesenie č. 2/1/2021

4. Starostka obce podala informáciu, že obec vypracovala a podala projekty takto:
KULTMINOR
VUC Prešov
VUC Prešov
FPU
DPO SR

Popoludnie s rusínskym folklórom
Oprava krížov na obecnom cintoríne
Údržba WC v kultúrnom dome obce Rakovčík
Modernizácia obecnej knižnice v Rakovčíku
Zaradenie DHZO Rakovčík v kategórií B

- viď uznesenia č. 3/1/2021
5. Poslanci OZ schválili spolufinancovanie podporených projektov v minimálnej výške 5%
z hodnoty poskytnutej dotácie
-

viď uznesenie č. 4/1/2021
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6. Poslanci OZ schválili Záverečný účet obce za rok 2020 (viď príloha)
- viď uznesenie č. 5/1/2021
7. Poslanci OZ berú na vedomie Výročnú správu za rok 2020
- viď uznesenie č. 6/1/2021
8. Poslanci OZ schválili údržbu VO v obci a to výmenu posledných 11 ks svietidiel VO za
nové s väčšou svietivosťou a nižšou spotrebou, ktoré sú umiestnené na stĺpoch
elektrického vedenia v obci a zároveň schválili rozšírenie siete VO od cirkvi k rodinnému
domu č. 26.
- viď uznesenie č. 7/1/2021
9. Diskusia:
- Starostka informovala poslancov OZ o objednávke nového veľkoplošného kontajnera na
triedený zber skla.
- Starostka informovala poslancov OZ vrátení poskytnutej dotácie vo výške 500,- € na
projekt „Činoherné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča“, ktoré sa pre opatrenia
na ochorenie COVID 19 nemohlo uskutočniť a Ministerstvo kultúry SR neumožnilo
čerpanie v roku 2021.
- viď uznesenie č. 8/1/2021
10. Uznesenie
- viď príloha
P. starostka poďakovala všetkým poslancom za účasť na zasadnutí.

Mgr. Iveta Horvatová
Starostka obce
Overovatelia zápisnice:
Mgr. Martina Matkobišová

...............................................

Viera Baloďanská

...............................................

Zápisnicu zapísala:

Mgr. Iveta Horvatová ................................................
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