U Z N E S E N I E č. 3/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.06.2018
na Obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice,
v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
2029592,00 € (+4213,00 €)
z toho: - obec:
1978202,00 € (+4213,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
51390,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2029592,00 € (+4213,00 €)
z toho: - obec:
1283989,00 € (+4213,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 745603,00 €
3. Informáciu starostu obce o:
- vyhlásení predsedu ZMOS k podpisu Memoranda sociálnych partnerov,
- prípravách na akciu: Dni obce.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Bublák Ľubomír, Chromeková Oľga a overovateľov
zápisnice v zložení: Halka Jozef, Káziková Veronika.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že bod 6. „Úprava rozpočtu obce
Rabčice na rok 2018“ sa presunie do bodu „Rôzne“.
3. Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.
4. Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obe Rabčice.
5. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencie o 400,00 € na zakúpenie
vecných darov na konci školského roku pre žiakov ZŠ s MŠ Rabčice, ktorí sa zapájali
v školskom roku 2017/2018 do separovaného zberu v škole.
6. Pomoc a súčinnosť obce Rabčice Dušanovi Kolčákovi, bytom Rabčice č. 331 pri prácach
pri odvodnení pozemkov službami - poskytne stroje a chlapov za podmienky, že p. Kolčák
donesie písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku.
7. Žiadosť o spoluúčasť financovania projektov a navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na
originálne kompetencie o:
- 200,00 € na spolufinancovanie projektu : Rozvoj zdravotnej gramotnosti.
- 100,00 € na spolufinancovanie projektu : Odkaz goralskej kultúry pre mladých.
8. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice v súlade
s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
2038995,00 € (+9403,00 €)
z toho: - obec:
1987605,00 € (+9403,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
51390,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2038995,00 € (+9403,00 €)
z toho: - obec:
1292692,00 € (+8703,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 746303,00 € (+ 700,00 €)

9. Zámennú zmluvu na pozemok uzavretú medzi Obcou Rabčice a Roľníckym družstvom
„Babia hora“ Rabčice podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a podľa geometrického plánu č. 37048201-51/2018 zo dňa 20.4.2018,
vyhotoveným Ing. Jaroslavom Genšorom na zámenu pozemkov, a to: C-KN 1582/43 TTP
o výmere 19 m2, C-KN 1582/42 TTP o výmere 114 m2, C-KN 3212/2 zastavaná plocha
o výmere 203 m2, C-KN 3212/5 ostatná plocha o výmere 32 m2, C-KN 3474/7 ostatná plocha
o výmere 82 m2 za parcelu C-KN, parc. č. 9128 o výmere 558 m2, zapísaná na LV č. 165,
v k. ú. obce Rabčice. Cena uvedených nehnuteľností bola vyčíslená v zmysle znaleckého
posudku vypracovaného znalcom v odbore odhadu hodnoty nehnuteľnosti Ing. Jánom
Kaderom č. 80/2018 zo dňa 7.6.2018.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce dať vypracovať 2-3 cenové ponuky na úver na stavbu „Multifunkčný
obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“.
2. Sociálnej komisii navštíviť Darinu Tyralovú, Rabčice č. 326 ohľadom prehodnotenia jej
nepriaznivej sociálnej situácie a zlého zdravotného stavu .
D/ Určuje:
1.V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabčice: 9.
2.V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: plný rozsah funkcie .
3. V zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov
samosprávy obce Rabčice na funkčné obdobie 2018 – 2022: jeden volebný obvod.

Jozef S l o v í k
starosta obce

