Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
25. augusta 2017 na Obecnom úrade v Rabčiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: viď pozvánka na zasadnutie OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jozef Slovík, ktorý privítal
poslancov, p. riaditeľku ZŠ s MŠ, p. Vorčákovú Annu – občan a skonštatoval, že sú uznášania
schopní. Poslanci Martin Vons, Milan Klinovský, Oľga Chromeková a Jozef Halka boli
neprítomní a ospravedlnení.
Písaním zápisnice bola poverená Eva Mordelová, pracovníčka obecného úradu. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Veronika Káziková a Ľubomír Bublák. Do
návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Anna Huráková a Ondrej Kubík.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: (Káziková, Huráková, PaedDr. ThLic. Borová, Kubík, Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Anna Huráková a Ondrej Kubík
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Veronika Káziková a Ľubomír Bublák
K bodu číslo číslo 4 – Schválenie programu rokovania – poslanci schválili program rokovania
obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: (Káziková, Huráková, PaedDr. ThLic. Borová, Kubík, Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
Starosta navrhol poslancom, aby sa najskôr prejednaa žiadosť p. Vorčákovej Anny, trvale
bytom Rabčice 274 o návrh na vypracovanie kúpnej zmluvy podľa GP č. 41962249-87/2017,
vyhotoveným Ing. Jozefom Revajom dňa 19.6.2017, na vysporiadanie pozemkov (parcely CKN č. 6502/1, 6502/2 a parcely č. 6502/3) a ich následný prevod na Obec Rabčice –
prístupová cesta. Poslanci mali k nahliadnutiu GP a oboznámili sa, kde sa nachádzajú uvedené
parcely. GP je súčasťou prílohy zápisnice. Poslanci hlasovali nasledovne.
Za: (Káziková, Huráková, PaedDr. ThLic. Borová, Kubík, Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrh na vypracovanie kúpnej zmluvy p. Anny Vorčákovej, trvale bytom
Rabčice 274 podľa GP č. 41962249-87/2017, vyhotoveným Ing. Jozefom Revajom dňa
19.6.2017, na vysporiadanie pozemkov (parcelky C-KN č. 6520/1, 6502/2 a parcely č.
6502/3) a ich následný prevod na Obec Rabčice – prístupová cesta.
K bodu číslo 5 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
Úlohy z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
K bodu číslo 6 výročná správa obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016

V tomto bode účtovníčka p. Dana Bubláková predniesla OZ Výročnú správu Obce Rabčice ku
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016. Konsolidujú sa celky Obec Rabčice –
Základná škola – spoločnosť Rabčice STRED s.r.o.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie Výročnú správu Obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2016.
K bodu číslo 7 – Úprava rozpočtu obce Rabčice na rok 2017
V tomto bode programu bola predložená úprava rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým
opatrením č. 9/2017, ktoré bolo poslancami schválené.
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 a č. 8/2017 bola vzatá na vedomie
a úprava rozpočtu 9/2017 bola poslancami schválená. Jednotlivé úpravy rozpočtu
rozpočtovými opatreniami tvoria prílohu zápisnice.
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2017 – presun rozpočtových prostriedkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov – tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 5 (Káziková, Huráková, PaeDr. ThLic. Borová, Kubík, Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
1. OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2017 a č.
8/2017 v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
(na základe priloženej prílohy), pričom sa upravujú:
Celkové príjmy – na sumu:
2006594,00 €
z toho: - obec:
2005594,00 € (+16632,00 )
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2006594,00 €
z toho: - obec:
1327976,00 € (-4464,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 678618,00 € (+ 21000,00)
2. OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 9/2017 v súlade
s § 14 ods. zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu:
2080994,00 €
z toho: - obec:
2079994,00 € (+74400,00 )
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2080994,00 €
z toho: - obec:
1407026,00 € (+74400,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 678714,00 €
V bode č. 8 Interná smernica č. 1/2017 – Verejné obstarávanie v podmienkach obce Rabčice.
Starosta oboznámil poslancov s internou smernicou č. 1/2017, týkajúcej sa verejného
obstarávania v podmienkach obce Rabčice, ktorá bola upravená v zmysle platného zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

K tomuto bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Internú smernicu č. 1/2017 Verejné obstarávanie v podmienkach
Obce Rabčice v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V ďalšom bode – Monitorovacia správa ku 30.6.2017
P. Bubláková predniesla poslancom Monitorovaciu správu k 30.6.2017, kde boli informovaní
o rozbore plnenia príjmov a výdavkov Obce Rabčice k danému obdobiu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu Obce Rabčice ku 30.6.2017.
K bodu č. 9 Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice“
Starosta informoval poslancov, že je potrebné schváliť spolufinancovanie Obce Rabčice
k projektu Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice vo výške 5 % z celkovej požadovanej výšky
dotácie, čo predstavuje 1.557,13 €.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 5 (Káziková, Huráková, PaedDr. ThLic. Borová, Kubík, Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ vo výške
5 % z vlastných prostriedkov, čo činí 1.557,13 Eur z celkovej požadovanej dotácie
31.142,57 Eur z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 526/2010
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
K bodu č. 10 Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia ústredného kúrenia v Telocvični“
Riaditeľka ZŠ p. Baláková informovala poslancov o príprave daného projektu a žiadala
poslancov o schválenie spolufinancovania vo výške 10 % z celkových nákladov projektu.
Starosta vyzval poslancov k hlasovaniu.
Za: 5 (Káziková, Huráková, PaedDr. ThLic. Borová, Kubík, Bublák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia ústredného kúrenia
v Telocvični“ vo výške 10 % z vlastných prostriedkov, čo predstavuje 2.600,- €
z celkových nákladov projektu.
Diskusia zasadnutia prebiehala pri jednotlivých bodoch programu.
Na záver starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Eva Mordelová

Jozef Slovík
starosta obce

