RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
29.10.2021 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
29.10.2021 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
prítomných poslancov (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský,
Ogurek Karol, Jozef Halka). Poslanci Oľga Chromeková, Ing. Jozef Mordel, Ľubomír Bublák
a Ondrej Kubík sa ospravedlnili z neúčasti na tomto zasadnutí OZ.
Na zasadnutí OZ starosta privítal p. riaditeľku Základnej školy s materskou školou
PaedDr. Vieru Balákovú, občanov obce – p. Lašťákovú Spuchlákovú, p. Petra Lašťáka, p.
Petra Tatarku, p. Zuzanu Buškovú, a p. Dianu Bejdákovú.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomných bolo 5
(päť) poslancov z celkového počtu (9) deväť. OZ je uznášania schopné.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ogurek Karol a Milan Klinovský.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: PaedDr. Margita Borová a Jozef Halka.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Jozef Halka a PaedDr. Margita Borová.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 5 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Jozef Halka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Milan Klinovský a Karol Ogurek.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 5 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Jozef Halka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Starosta obce sa v tejto časti opýtal prítomných občanov, či chcú aby boli ich návrhy
a požiadavky prerokované na začiatku alebo vtedy keď prídu na rad v zmysle schváleného
programu rokovania. Občania chceli a vyjadrili svoje požiadavky na začiatku. Po prerokovaní sa
rozhodli zostať aj na ďalšom zasadnutí OZ.
V tomto bode programu dali priestor prítomným občanom:
p. Bejdáková Diana – sa dostavila na zasadnutie OZ ohľadom podanej žiadosti o opravu
cestnej komunikácie smerom k ihrisku, ktorá je v zlom stave. Žiadosť podpísali aj ďalší občania,
ktorý bývajú pri tejto ceste. Sťažovali sa na mokrú a zablatenú cestu počas výdatných dažďov,
v období sucha sa zasa veľmi práši a voda netečie vybudovanou priekopou ale mimo.
Starosta obce odpovedal, že v tomto období sa ešte cesta opravovať nebude, lebo stále tam
prebieha výstavba, jazdia veľké nákladné autá a cesta sa stále ničí. Opravu a asfaltovanie sa
bude plánovať neskôr.
p. Bušková Zuzana – sa informovala ohľadom cesta Kolčákovka, po ktorej teraz tečie voda,
lebo p. Kolčák Dušan sám zabetónoval priepustné rúry, ktoré tam boli už niekoľko rokov
uložené a jemu tiekla voda do dvora.
Starosta obce informoval, že tento problém bol riešený od roku 2017 a v roku 2018 bolo na OZ
schválené a prijaté uznesenie, že obec bude nápomocná pri prácach pri úprave pozemkov
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svojimi zamestnancami a technikou, za podmienky, že p. Kolčák prinesie súhlas všetkých
dotknutých osôb, nakoľko sa jednalo o úpravu pozemku, ktorá nie je vlastníctvom obce ale
súkromných osôb.
Obec pomôže aj teraz, ale je potrebný súhlas vlastníkov daného pozemku.
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – V tomto bode programu bol
schválený program zasadnutia OZ tak ako bol v pozvánke.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 5 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Jozef Halka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky
Prítomní občania p. Lašťáková Spuchláková a Peter Lašťák po prečítaní programu zasadnutia sa
rozhodli, že budú na celom zasadnutí OZ a potom prednesú svoje požiadavky.
K bodu číslo 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
V tomto bode programu nebola kontrola plnenia uznesení nakoľko na predchádzajúcom
zasadnutí OZ neboli prijaté žiadne uznesenia na plnenie úloh.
K bodu číslo 5 – Schválenie obecnej kroniky za rok 2020
V tomto bode programu poslanci schválili spracovanú kroniku obce za rok 2020, ktorú každý
poslanec dostal vo svojich materiáloch. Ku spracovanej kronike nemali žiadne pripomienky,
preto dal starosta obce hlasovať za jej schválenie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje obecnú kroniku za rok 2020
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Jozef
Halka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu číslo 6 – Monitorovacia správa obce ku 30.06.2021
V tomto bode programu bola poslancom predložená p. Bublákovou monitorovacia správa obce
k 30.06.2021. Aj táto správa bola poslancom dodaná v materiáloch na OZ a bola poslancami
vzatá na vedomie. Neboli k nej žiadne pripomienky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie monitorovaciu správu obce k 30.06.2021
K bodu číslo 7 - Výročná správa obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke za
rok 2020
Výročnú správu predniesla p. Bubláková a poslanci ju vzali na vedomie. Nemali pripomienky.
Správa im bola dodaná v materiáloch na OZ.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie výročnú správu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke
za rok 2020.
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K bodu číslo 8 – Voľba hlavného kontrolóra obce Rabčice
V tomto bode programu starosta obce predniesol jednu žiadosť, ktorá nám bola doručená na
voľbu hlavného kontrolóra obce Rabčice. Žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti
a žiadateľka spĺňala podmienky na voľbu hl. kontrolóra obce.
Starosta oboznámil prítomných poslancov, že na voľbu hl. kontrolóra obce je potrebné, aby
hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov t.j. v našom prípade 5 poslancov. Nakoľko
na zasadnutí OZ bolo prítomných iba päť poslancov, museli by všetci hlasovať za, inak nebude
hl. kontrolór obce zvolený. Taktiež im povedal, že hl. kontrolór obce sa volí. Poslanci sa
dotazovali, čo v prípade, ak ho nezvolíme. Bolo im odpovedané, že sa voľba bude opakovať na
ďalšom zasadnutí OZ a možno sa prihlási aj ďalší kandidát na hl. kontrolóra obce.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 4 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Anna Huráková)
Nehlasoval: 0
Starosta obce skonštatoval, že v tomto bode programu nebol zvolený hl. kontrolór obce
a poslanci opätovne budú voliť kontrolóra na ďalšom zasadnutí OZ.
K bodu číslo 9 – Schválenie výstavby Detského ihriska – spolufinancovanie projektu
Starosta obce v tomto bode programu informoval prítomných poslancov o pripravovanom
projekte na výstavbu detského ihriska v areáli pri Materskej škole. Projekt je zo združenia
MAS-ka. Je potrebné schváliť spolufinancovanie.
Poslanci sa pýtali, či bude detské ihrisko monitorované kamerami. Starosta odpovedal, že
monitorovanie kamerami nebude a nie je to ani súčasťou projektu. Na to musíme pripraviť
nový projekt alebo zakúpiť kamery z vlastných zdrojov. Poslanci si prezreli pripravovaný
projekt detského ihriska.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Ihrisko Rabčice “ minimálne vo výške
1.270,62 Eur t.j. 5% z celkovej výšky príspevku 25.412,50 Eur.
Kód výzvy: IROP-CLLD-T612-512-004.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Jozef
Halka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

K bodu číslo 10 – Úprava rozpočtu obce na rok 2021
V tomto bode programu poslanci vzali na vedomie úpravu rozpočtu obce v rámci kapitol,
ktoré môže navrhnúť starosta obce, ďalej schválili čerpanie prostriedkov rezervného fondu a
schválili úpravu rozpočtu na rok 2021.
Úpravu rozpočtu predniesla p. Bubláková a tvorí prílohu zápisnice. Taktiež p. starosta
vysvetľoval poslancom prečo sa niektoré opatrenie museli opraviť a na základe čoho. Napr.
uhradená fa za výstavbu cykloturistického chodníka. Bubláková vysvetľovala financie za
projekt z úradu práce na 2 zamestnancov a pod.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
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*OZ berie na vedomie
Zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 10/2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 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:

1 948 802,00 € (+1 460,00 €)

z toho: - obec:

1 873 328,00 € (+1 460,00 €)

- ZŠ s MŠ Rabčice:
Celkové výdavky - na sumu:

75 474,00 €

1 948 802,00 € (+1 460,00 €)

z toho: - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

935 235,00 €
1 013 567,00 € (+ 1 460,00 €)

*OZ schvaľuje
Presun prostriedkov rezervného fondu z kapitoly:
- Nakladanie s odpadmi/05.1.0 – položka 633004/ bežné výdavky – zakúpenie kompostérov
na triedený zber zložiek komunálnych odpadov vo výške - 1 250,00 €
- Nakladanie s odpadmi/05.1.0 – položka 713004/kapitálové výdavky - Zberný dvor vo výške - 10 002,00 €
- Nakladanie s odpadmi/05.1.0 – položka 713004/kapitálové výdavky – dofinancovanie
projektu „Zberný dvor Rabčice“ - vo výške - 13 099,00 €
- Nakladanie s odpadmi/05.1.0 – položka 717001/kapitálové výdavky - spolufinancovanie
projektu „Zberný dvor Rabčice“ vo výške - 12 282,00 €
- Zásobovanie vodou/06.3.0 – položka 717001/kapitálové výdavky - rozšírenie vodovodu v časti obce Banaše a Končiny vo výške - 4 000,00 €
- Základné vzdelanie/09.1.2.1 - položka 635006/bežné výdavky – natretie strechy na budove
Telocvične vo výške – 1 883,00 €
- Rozvoj obcí/06.2.0 – položka 717001/kapitálové výdavky - zakrytie priekopy pri farskej
garáži vo výške - 10 000,00 €
na kapitolu:
- Výdavky verejnej správy/01.1.1 – položka – 717001/ kapitálové výdavky – financovanie
projektu “Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave“ vo výške
10 002,00 €
- Výdavky verejnej správy/01.1.1 – položka – 717001/ kapitálové výdavky –
spolufinancovanie projektu “Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej
Orave“ vo výške 20 514,00 €
-Cestná doprava/04.5.1 – položka – 717001/kapitálové výdavky – dofinancovanie
asfaltovania cesty ku Telocvični a Kotolni vo výške 7 000,00 €
-Cestná doprava/04.5.1 – položka – 717001/kapitálové výdavky – dofinancovanie
asfaltovania ciest – Gonšorovka, ku Tropekovi, ku Základnej škole vo výške 15 000,00 €
Štvrtá strana zápisnice zo zasadnutia OZ dňa 29.10.2021

Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Jozef
Halka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
*OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 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:
1 970 743,00 € (+21 941,00 €)
z toho: - obec:
1 895 269,00 € (+21 941,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
75 474,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1 970 743,00 € (+21 941,00 €)
z toho: - obec:
957 176,00 € (+ 21 941,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1 013 567,00 €
Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Jozef
Halka)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 11 – Rôzne
*V tomto bode programu vystúpila p. Lašťáková Spuchláková ohľadom schválenia predlženia
vodovodnej prípojky v časti obce Banaše, ktorá bola odsúhlasená na predchádzajúcom zasadnutí
OZ. Nechcú aby sa rozbilo to, čo je už hotové, lebo aj občania Banaší na tom pracovali osobne.
Nepovolia kopanie vodovodnej prípojky cez hlavnú ulicu, lebo sa celá zničí a zároveň p. Lašťák
Peter povedal, že most cez ktorý musí obec prejsť do Banaší je vo vlastníctve iných vlastníkov
a nie je obecný. Pripomenul, že už tri roky sa s tým mostom nič nerobí, keď bol opravený
navrhoval, aby sa pozemky vysporiadali na obec. Pýtal sa, na čo obec čaká, keď to nedáva do
poriadku. Preto nedovolia, aby cez Banaše viedla vodovodná prípojka až ku pozemkom p.
Vonsa. P.Lašťák navrhol, ak sa bude robiť pretlak cez cestu, že to zaplatí on sám z vlastných
finančných prostriedkov, lebo teraz sa plánuje kopať po ceste okolo p. Štefana Kubíka, ktorý si
cestu opravil a naviezol z vlastných finančných prostriedkov.
V tejto časti diskusie došla p. poslankyňa Oľga Chromeková, bolo 16,15 hod.
*Ďalej p. Lašťáková Spuchláková upozornila starostu obce, keď vykonáva funkciu starostu obce
nemôže vykonávať funkciu konateľa firmy Rabčice STRED s.r.o. Je treba sledovať aktuálne
znenie zákonov.
Pracovníčky obce odpovedali, že pri zakladaní s.r.o so 100% účasťou obce to bolo dovolené,
nakoľko starosta obce nemá žiaden príjem z činnosti firmy Rabčice STRED s.r.o.
Starosta poďakoval za upozornenie a situáciu preverí.
*Ďalej sa p. Lašťáková Spuchláková dotazovala ohľadom pozemkov pod starým kultúrnym
domom, prečo ich obec nedáva do poriadku, lebo ona má záujem o kúpu tejto budovy. Pýtala sa
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či sú nejakí záujemcovia o kúpu starého kultúrneho domu lebo majú záujem doň investovať.
Starosta obce odpovedal, že zatiaľ je iba jeden záujemca a to p. Vons Peter.
Pán Peter Lašťák sa pýtal starostu obce, či občania z časti obce Potoky, p. Slovík Jaroslav ho
žiadal o vodovodnú prípojku. Pán Slovík Jaroslav tvrdí, že žiadal o vodovodnú prípojku
najmenej trikrát. Starosta povedal, že ani jedenkrát nebol za ním, a nepožadoval dotiahnúť
obecnú vodu. Všetci, ktorí požiadali o obecnú vodu boli napojení a urobili si ich na vlastné
náklady od hlavnej vodovodnej trasy.
*Žiadosť o finančnú podporu k Vianociam 2021 pre Matúša Tyralu, ktorý žije v Komunite
Kráľovnej pokoja v zariadení Domova sociálnych služieb v Močenku. Poslanci schválili
podporu vo výške 30,- Eur.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Finančnú podporu k Vianociam 2021 pre Matúša Tyralu, nar. 24.09.1979,
ktorý žije v komunite Kráľovnej pokoja v zariadení Domova sociálnych služieb
v Močenku, v sume 30,- Eur.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Jozef
Halka, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
*V tomto bode programu p. Peter Tatarka požiadal poslancov, keď už sú prítomní 6 poslanci,
či sa môžu vrátiť k voľbe hlavného kontrolóra obce.
Starosta dal poslancom opätovne možnosť hlasovať o voľbe hlavného kontrolóra obce
a poslanci zvolili hl. kontrolóra obce.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie:
OZ Volí hlavného kontrolóra obce Rabčice, za podmienok vyhlásených na
predchádzajúcom zasadnutí OZ – Bc. Jana Tatarková, rod. Randjaková, nar. 10.11.1985,
trv. bytom Rabča, Radova 443.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Jozef Halka, Chromeková
Oľga)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Anna Huráková)
Nehlasoval: 0
*Poslanec Karol Ogurek –mal dotaz prečo pouličné svetlá svietia neskoro, už je veľká tma, je
potrebné ich upraviť na skorší čas.
Ďalej navrhoval postupne vysporiadať chodníky a vybudovať nové a bezpečné chodníky.
Pýtal sa, či schválená technika na nákup strojov na zberný dvor sa nedá zakúpiť samostatne.
Starosta odpovedal, že na nákup strojov bolo verejné obstarávanie a firma, ktorá vyhrala VO,
nám zabezpečí nákup strojov, inak nám ich nepreplatia. Za vlastné finančné prostriedky si ich
môžeme zakúpiť hocikedy ale teraz musíme počkať cca do februára 2022.
*Poslanec Jozef Halka – sa pýtal na účet firmy Rabčice STRED s.r.o a ako je to s obecnou
vodou. Starosta odpovedal, že za vodovod sa platí nájom na obec, iba príjem za vodu je príjem
Rabčice STRED s.r.o. Pracovníčka obce p. Bubláková povedala, že na účte s.r.o. je t.č. 360,Eur.
Čo sa týka projektu na prístrešok pri budove Materskej školy, že prístrešok je postavený na
čierno a rozprávalo sa, že starosta zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie na
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prístrešok. Starosta odpovedal, že na prístrešok máme ohlásenie drobnej stavby vydané cez obec
Rabča.
Ďalej navrhol, aby sa prehodnotila projektová dokumentácia na kanalizáciu v obci, ktorá je cca
20 rokov stará. Z tohto dôvodu poslanci doporučili starostovi obce jednať s OVS, a dohodnúť
zmenu v projektovej dokumentácií na kanalizáciu, ktorá je t.č. už veľmi zastaralá. Starosta obce
povedal, že obec môže napísať list, že máme námietky k starej projektovej dokumentácii, ktorá
bola schválená na odkanalizovanie obce.
V tomto bode programu bolo prijaté uznesenie:
OZ odporúča starostovi obce rokovať s Oravskou vodárenskou spoločnosťou ohľadom
odkanalizovania našej obce a poriešiť prípadnú zmenu v plánovanej projektovej
dokumentácii, nakoľko projektová dokumentácia je vypracovaná cca pred 20 rokmi
a realizácia do dnešného dňa neprebehla.
*Poslanec Milan Klinovský – sa pýtal na asfaltovanie schválených ciest a hlavne okolo budovy
Základnej školy. Starosta odpovedal, že ak v tomto roku nebude priaznivé počasie asfaltovať sa
bude až v budúcom roku, cenovú ponuku už má vypracovanú.
Ďalej sa pýtal, prečo sa nepodarilo vybaviť prechod pre chodcov ako sa predčasom plánovalo.
Starosta obce odpovedal, že prechod pre chodcov nám neschválili, lebo obec nemá vybudované
chodníky.
*Poslankyňa Oľga Chromeková – čo sa týka predaja starého kultúrneho domu, všetci vieme
prečo sa to zastavilo. Nedošlo k dohode s výmenou pozemku s pánom Vonsom a starosta
poslancov informoval, že sa to nedá predať. Starosta povedal, že sa predával iba obecný
majetok, a ten sa dá stále predať.
Poslanci sa dohodli, že predaj starého kultúrneho domu sa ponechá na nových poslancov.
Ohľadom elektrickej nabíjacej stanice, sme už na OZ riešili, t.č. ju netreba.
Prístrešok pri Materskej škole je treba niečim ohradiť, niečo tam postaviť, aby vo vnútri
neparkovali autá, lebo mamičky svoje deti vozia priamo pred dvere. Ďalej pripomenula
starostovi obce, že je volený pre ľudí a musí pre nich pracovať.
*Poslankyňa Anna Huráková, vyjadrila spokojnosť, že v časti obce Končiny sa pokladajú
rúry, aby sa prekryla priekopa a v zime bola jazda motorovým vozidlom bezpečnejšia.
*Občan p. Peter Tatarka – informoval starostu obce o tom, že našiel výzvu na prístrešky
k budovám školy a pre obce na bicykle. Projekt je nutné vypracovať do k. roka. Pošle nám link
na túto výzvu. Informáciu podal preto, lebo v dnešnej dobe žiaci ZŠ v dosť veľkom počte
cestujú do školy na bicykloch a bolo by vhodné, aby boli pod prístreškom. K tomu sa dá vybaviť
projekt na nabíjanie elektro bicyklov, a v tom prípade nabíjačka na bicykle môže slúžiť aj
ostatným občanom obce, ak nebude prístrešok uzamknutý.
Čo sa týka kamerového zabezpečenia, na ten obec má podaný projekt, ale už je asi zabudnutý.
Ďalší projekt na kamerový systém podávala Základná škola p. riaditeľka. Starosta obce oznámil,
že na nabíjačku na elektro bicykle sme mali možnosť cez projekt z VÚC Žilina, ale zatiaľ sme
ho poslanci neschválili.
Ďalej p. Tatarka navrhoval, umiestniť spätné zrkadlo pri východe z cintorína, lebo je tam veľmi
neprehľadný výjazd.
Čo sa týka chodníkov, je potrebné ich postupne vysporadúvať a do budúcnosti vybudovať nové.
Tvrdil, že pokiaľ je tam väčšinový podiel dá sa dohodnúť s ostatnými a dá sa s tým pracovať.
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Starosta obce odpovedal, že ak zaplatíme jednému občanovi budeme musieť aj ostatným, lebo si
to ľudia povedia a budú na tom trvať. Povedal, že s oslovovaním občanov ohľadom chodníkov
okolo hlavnej cesty začne od budúceho roka a postupne sa budú vysporadúvať. Ak však niektorí
občania nedajú súhlas na začiatku bude to zbytočné, lebo pri vybavovaní stavebného povolenia
už musí byť pozemok vysporiadaný do celosti. P. Tatarka si myslí, že občania budú ochotní
pozemky pod chodník darovať poprípade predať obci.
Dotazoval sa kadiaľ vedú projekty kanalizácie v našej obci.
*Žiadosť o prechod pre chodcov – žiadosť podala základná škola Rabčice, ktorá žiada
o prerokovanie možnosti riešenia prechodov pre chodcov v blízkosti budovy základnej školy.
Zabezpečením prechodov pre chodcov sa dosiahne zlepšenie príchodu a odchodu žiakov do
školy.
Starosta obce odpovedal, že túto vec obecné zastupiteľstvo už predčasom riešilo, ale nám
prechod pre chodcov neschválili, z dôvodu, že nemáme vybudované chodníky.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.
V Rabčiciach 04. novembra 2021
Zapísala : Marta Chromeková
Overovatelia zápisnice: Karol Ogurek, Milan Klinovský

Jozef S l o v í k
starosta obce
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