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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
14.12.2021 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
14.12.2021 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, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková). Poslanci Ing. Jozef Mordel, a
Ľubomír Bublák sa ospravedlnili z neúčasti na tomto zasadnutí OZ.
Na zasadnutí OZ starosta privítal novú p. kontrolórku obce Bc. Janu Tatarkovú, p.
riaditeľku Základnej školy s materskou školou PaedDr. Vieru Balákovú, občanov obce – p.
Lašťákovú Spuchlákovú, Antona Strýčeka, Jaroslava Slovíka. a p. Petra Vonsa – zástupcu
firmy Support Q, a.s.,
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomných bolo 7
(sedem) 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: Kubík Ondrej, Anna Huráková.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Oľga Chromeková, Milan Klinovský.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Oľga Chromeková, Milan Klinovský.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Huráková Anna, Ondrej Kubík.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
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 rokovania alebo vtedy, keď prídu na rad v zmysle
schváleného programu rokovania. Občania, ktorí chceli, sa vyjadrili a niektorí zostali na celom
zasadnutí OZ.
V tomto bode programu dali priestor prítomným občanom:
p. Anton Strýček – sa dostavil na zasadnutie OZ ohľadom opravy obecnej cesty vedúcej ku
ihrisku, kedy sa bude opravovať a asfaltovať. Starosta mu odpovedal, že ju môžu naviesť
a asfaltovať sa bude až sa dokončí výstavba zostávajúcich rodinných domov, z dôvodu, že ťažké
autá túto komunikáciu zničia. P. Vons povedal, že by bolo vhodné na začiatok urobiť podklad
pod asfaltovanie cesty vedúcej ku veľkému ihrisku. P. Strýček upozornil na padajúce verejné
osvetlenie. Starosta obce odpovedal, že vie o tom, a niekto do toho nabúral, preto sú na
spadnutie, opraví sa to.
Ďalej sa dopytoval, či firma Optika už ukončila svoju prácu a kedy sa bude finišovať. Starosta
obce mu odpovedal, že t.č. sú práce pozastavené, že zatiaľ nevie kedy budú končiť, lebo
požiadali o predlženie stavebného povolenia a že vo firme došlo k niekoľkým výmenám
vedúcich na vyšších postaveniach.
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K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – V tomto bode programu bol
schválený program zasadnutia OZ, tak ako bol v pozvánke, ktorú poslanci dostali.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky
K bodu číslo 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
V tomto bode programu mal starosta jedno odporúčanie a to dohodnúť a prerokovať s OVS D.
Kubín zmenu projektovej dokumentácie na kanalizáciu v našej obci. Starosta sa telefonicky
spojil s predstaviteľom OVS, ktorý mu povedal, že v tomto roku nemá na to čas. Stretnutie si
dohodnú v budúcom roku, na ktorom prejednajú situáciu ohľadom kanalizácie v našej obci.
K bodu číslo 5 – VZN obce Rabčice č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice
V tomto bode programu sa p. kontrolórka obce opýtala, na desiatu, ktorá je v návrhu pre žiakov
ZŠ s MŠ stupeň I. a II. Starosta obce jej odpovedal, že táto desiata je tam poslanci schválili
predložený návrh VZN č. 2/2021, v ktorom sa menila výška stravného pre deti v ZŠ s MŠ
Rabčice ako aj pre cudzích stravníkov s platnosťou od 01.01.20212.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje VZN obce Rabčice č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice s platnosťou od 01.01.2022.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu číslo 6 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2020/2021.
V tomto bode programu p. riaditeľka povedal, že ak má niekto nejaké výhrady, alebo sa chce na
niečo opýtať, že rada odpovie. Nakoľko poslanci OZ túto správu mali aj v doručených
materiáloch, nikto z prítomných sa nedotazoval ani nechcel nejaké vysvetlenie k podanej
správe. Poslanci správu schválili a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2020/2021.
K bodu číslo 7 - Prihláška za člena združenia obcí regionálneho vzdelávania centra
Matin na rok 2022 – obec Rabčice.
Každoročne sa obec Rabčice prihlasuje za člena RVC Martin, ktoré organizuje školenia
a aktivity pre zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce. Poslanci aj tento rok schválili
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prihlášku do RVC Martin na rok 2022 a zaplatenie členského poplatku (jednorazový vklad) vo
výške 208,85 Eur, ktorý sa vypočítava na základe počtu obyvateľov a členského príspevku vo
výške 0,07 Eur na jedného obyvateľa.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje prihlášku za člena združenia obcí RVC Martin na rok 2022 a zaplatenie
členského príspevku vo výške 208,85 Eur.
K bodu číslo 8 – Žiadosť o schválenie členstva ZŠ s MŠ do RVC Martin na rok 2022
V tomto bode programu starosta obce predniesol žiadosť základnej školy v Rabčiciach
o schválenie členstva v RVC Martin na rok 2022. Nakoľko je obec zriaďovateľom základnej
školy, tak poslanci schvaľovali žiadosť o členstvo ZŠ s MŠ na rok 2022 do RVC Martin, tak ako
každý rok. Poslanci schválili členstvo v RVC a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje žiadosť o členstvo ZŠ s MŠ do RVC Martin na rok 2022.
K bodu číslo 9 – Dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa MŠ, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na
území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce.
Starosta obce v tomto bode programu informoval prítomných poslancov o návrhu na
originálne kompetencie týkajúce sa školskej jedálne a materskej školy na rok 2022. Nakoľko
aj tento návrh mali poslanci zaslaný a mohli si ho doma preštudovať neboli vznedené žiadn e
pripomienky ani iné návrhy a preto bol dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 schválený.
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje dodatok č. 7 k VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na území
obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
s platnosťou od 01.01.2022.
K bodu číslo 10 – Žiadosť o finančný príspevok pre Mladý heligón
V tomto bode programu bola prečítaná žiadosť od Mladého heligónu, ktorý žiadajú
o finančnú podporu na výrobu kalendárov 2022 a na vydanie CD nosiča, ktorý sa t.č. nahráva
a bude mať názov Dedinka naša. Poslanci po krátkej diskusii schválili finančnú podporu pre
Mladý heligón v sume 500,- Eur, z dôvodu, že reprezentujú našu obec a ide o kultúrne vyžitie
v obci.
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Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schválilo finančnú podporu pre Mladý heligón v celkovej sume 500,- Eur.
V tomto bode programu starosta obce predložil aj ďalšie dve žiadosti FS Rabčičanka, ktorý
požadovali finančnú podporu na ušitie krojov pre nových členov súboru vo výške 500,- Eur
a finančný príspevok vo výške 1000,- Eur na prípravu podujatia významného 50. výročia FS,
ktoré by chceli zorganizovať v budúcom roku. Nakoľko členov FS je viac ako vystupujúcich
Mladého heligónu, úmerne tomu schválili požadovanú finančnú výpomoc.
Poslanci schválili finančnú podporu pre FS Rabčičanka a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schválilo finančný príspevok pre FS Rabčičanka na prípravu a zorganizovanie osláv
50. výročia FS v roku 2022 vo výške 1.000,- Eur a finančný príspevok pre FS
Rabčičanka na ušitie krojov pre nových členov súboru vo výške 500,- Eur.
K bodu č. 11 – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce
záujmové útvary v CVČ Maják .
V tomto bode programu bola prečítaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti
navštevujúce záujmové útvary v CVČ Maják Námestovo, na jedno dieťa z našej obce,
v celkovej výške 54,- Eur na mesiace január – jún 2022. Poslanci schválili poskytnutie
finančného príspevku a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové
útvary v CVČ Maják Námestovo v celkovej výške 5,- Eur na mesiace január – jún 2022 na
jedno dieťa z našej obce.
K bodu č. 12 – Ponuka sponzorského daru na financovanie športu v obci – firma
Support Q a.s. Námestovo.
V tomto bode programu vystúpil predseda predstavenstva firmy Support Q. a.s. Námestovo,
p. Peter Vons, ktorý vysvetlil poslancom OZ ako si predstavuje spoluprácu a financovanie
športu v obci, čo všetko by bolo vhodné urobiť a opraviť a ponúkol obci sponzorský dar vo
výške 20.000,- Eur, a to za rovnakej výšky podpory aj zo strany obce (prípadne aj iných
fyzických a právnických osôb, najmä podnikateľov pôsobiacich v obci). Príspevok by bolo
možné použiť napríklad na nákup športových potrieb a pomôcok, športového oblečenia,
rekonštrukciu existujúcich resp. vybudovanie nových športových plôch a ihrísk, prevádzku
a údržbu ľadovej plochy, financovanie nákladov spojených s vlastným výkonom športu
(dopravné náklady, strava, náklady na trénerov, náklady spojené s účasťou na súťažiacich
a pod.) Na tomto zasadnutí sa osobne p. Vons zúčastnil a chcel dohodnúť podmienky.
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Poslanci OZ vysvetlili p. Vonsovi ako môže obec finančné prostriedky poskytnúť, že je
založené druženie TJ Slávia, ktoré stále je aktuálne, len nepracuje a nie je tam žiadna činnosť,
z dôvodu, že v obci už nie je žiadne futbalové družstvo žiakov, dorastu ani dospelých. Ak
bude ochota detí sa zúčastňovať tréningov a chodiť na súťaže, vtedy by bolo vhodné dať sa do
úpravy ihriska a okolia. Je pravda, že teraz veľké ihrisko chátra, udržuje sa len preto, aby sa
celkom neznehodnotilo. Je potrebné nájsť dobrovoľníka alebo niekoho, kto bude ochotný túto
činnosť prevádzať a starať sa o ňu. Poslanci obce hovorili, že nemajú problém schváliť určitú
finančnú podporu na futbal v obci, len sa musí nájsť zodpovedná osoba, ktorá sa bude o to
starať, bude viesť evidenciu a účtovníctvo v založenom združení.
Obec poskytne finančné prostriedky a nakoľko má obec trochu iné účtovanie, lebo je
rozpočtová organizácia, ktorá má financie zo štátneho rozpočtu, musí ich aj tak účtovať. Na
konci roka je potrebné zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky. Nezúčtované financie sa
musia odviesť naspäť do rozpočtu obce. Tu sa musí dodržiavať zákon o rozpočtovníctve.
Pán Vons tvrdil, že on sám vozí svoje deti do Námestovo, kde môžu rozvíjať svoje športové
nadanie a tak by chcel niečo urobiť aj v našej obci. Chce začať ihriskom, opravou oplotenia,
lebo je nebezpečné, celkovou úpravou hracej plochy a postupne pokračovať a udržiavať
v dobrom technickom stave. Má svojich zamestnancov, ktorí by sa na tom podieľali svojou
prácou.
Poslanec Ondrej Kubík navrhoval, urobiť výberové konanie na zodpovednú osobu, ktorá sa
bude venovať tejto činnosti v obci. Ďalej navrhoval, aby sa predložil rozpočet na základe,
ktorého sa bude pokračovať a verí, že poslanci nemajú problém odsúhlasiť finančné
prostriedky na túto činnosť. V rozpočte obce sa každý rok ráta s finančnými prostriedkami na
športové aktivity. Minulý rok sa nekonali, tak sa presunuli na iné položky v rozpočte.
Bc. Tatarková Jana sa opýtala p. Vonsa, či má nejaký konkrétny plán, ako si to všetko
predstavuje.
Pán Vons povedal, že by sa pod hlavičkou firmy tomu venoval.
Poslanci mu navrhovali, aby sa riadil súčasnými stanovami v TJ Rabčice, nech si určia výbor,
v ktorom si zvolia predsedu združenia, ktorý sa bude futbalu a športu v obci venovať a bude
zodpovedný za chod združenia. Je treba na základe nového zvoleného výboru TJ Rabčice ísť
urobiť zmeny na patričných úradoch ako je registrácia vedenia a zmeny v banke, kde je
vedený účet na TJ Rabčice. Pán Vons požadovať súhlas obce a zastupiteľstva, že mu dajú
finančné prostriedky a on už zariadi ostatné práce a priloží svoj podiel financií na túto
činnosť.
Pani Lašťáková Spuchláková povedala p. Vonsovi, že v tento daný moment môžu poslanci
OZ iba vziať na vedomie jeho žiadosť a po predložení návrh na realizáciu sa jej budú
opätovne venovať a schvália finančný príspevok.
Taktiež bolo navrhované poslancami OZ, aby si p. Vons zobral ihrisko, a budovou do
prenájmu a tak ho zveľaďoval.
Pán Jaroslav Slovík povedal, že by bolo vhodné osloviť deti, či bude záujem a potom začať
s nimi pracovať.
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Poslanci po dlhšej diskusii a výmene názorov vzali žiadosť o ponuku sponzorského daru na
vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie:
OZ berie na vedomie ponuku sponzorského daru na financovanie športu v obci od
firmy Support Q. a.s. Námestovo.
K bodu č. 13 – Plán zasadnutí OZ na rok 2022
V tomto bode programu bol poslanom prednesený návrh plánu zasadnutí OZ na budúci rok.
Nakoľko v návrhu plánu zasadnutí OZ bol zahrnutý aj mesiac december 2022 a na budúci rok sú
voľby do orgánov samosprávy, mesiac december 2022 bol vynechaný. To ako bude zasadnutie
OZ po nových voľbách už bude v kompetencii nového starostu obce a po zvolaní
ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Plánované zasadnutia obecného zastupiteľstva na budúci rok sú: 25.02.2022, 29.04.2022,
24.06.2022 a 30.09.2022. V prípade potreby bude zasadnutie OZ v zmysle zákona o obecnom
zriadení zvolané aj v inom termíne.
Poslanci schválili plán zasadnutí na rok 2022 a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2022.
K bodu č. 14 – Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2021.
V tomto bode programu predložila ZŠ s MŠ Rabčice žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2021
pre jednotlivé strediská prenesené kompetencie ZŠ a originálne kompetencie MŠ a ŠJ. Zmena
tvorí prílohu zápisnice. Zmena rozpočtu bola poslancami schválená. Poslanci hlasovali
nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
V tomto bode programu bola predložená ďalšia žiadosť ZŠ s MŠ o úpravu rozpočtu o navýšenie o výdavky na dofinancovanie projektov MPC Prešov, z ÚPSVaR Námestovo a MŠ SR
na rok 2021 vo výške 8.831,- Eur. Tieto finančné prostriedky budú obci vrátené po ich
poukázaní z uvedených inštitúcii na ZŠ.
Poslanci schválili túto žiadosť a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
V tomto bode programu požiadala ZŠ s MŠ Rabčice o schválenie úpravy zdrojov
financovania rozpočtu na rok 2021 v národnom projekte Pomáhajúce profesie v edukácií detí
a žiakov II.
Poslanci schválili túto žiadosť a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
Žiadosti tvoria prílohu zápisnice.
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K bodu č. 15 - Úprava rozpočtu obce Rabčice na rok 2021
V tomto bode programu účtovníčka obce p. Bubláková predniesla úpravu rozpočtu obce na
rok 2021 spolu s úpravou rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2021.
Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 a 13/2021 poslanci vzali na vedomie a rozpočtové opatrenie č.
14/2021 poslanci schválili.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Poslanci schválili túto žiadosť a hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K úprave rozpočtu boli schválené dva rozpočtové opatrenia a jedno bolo vzaté na vedomie.
K bodu č. 16 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rabčice
na rok 2022.
V tomto bode programu hl. kontrolórka obce predložila svoje stanovisko. Stanovisko všetci
poslanci mali doručenú v materiáloch, preto sa pýtala či má niekto návrhy, otázky na ktoré by
odpovedala. Poslanci stanovisko hl. kontrolóra obce vzali na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie:
OZ berie na vedomie Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rabčice na rok
2022.
K bodu č. 17 – Žiadosť ZŠ s MŠ Rabčice – schválenie spoluúčasti finančných
prostriedkov na rok 2022 – Gramotnosti pre život.
V tomto bode programu predložená žiadosť ZŠ s MŠ Rabčice, ktorá požiadala o schválenie
spoluúčasti finančných prostriedkov na rok 2022 na prenesené kompetencie – ZŠ 5 % na
projekte Gramotnosti pre život, vo výške 1.059,- Eur, poslanci túto žiadosť schválili.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie:
OZ schvaľuje spoluúčasť finančných prostriedkov na rok 2022 na prenesené kompetencie
– ZŠ 5 % na projekte Gramotnosti pre život vo výške 1059,- Eur.
K bodu č. 18 – Programový rozpočet obce Rabčice na rok 2022 s výhľadom na roky
2023 a 2024 vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice.
V tomto bode programu bol predstavený programová rozpočet obce Rabčice na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 a 2024 vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ.
Poslanci sa opýtali koľko finančných prostriedkov je potreba ešte doplatiť z úveru, ktorý obec
má. Starosta obce im odpovedal, že každý rok splácame cca 100.000,-- Eur a ešte ho máme na 2
roky.
Poslanci tento programový rozpočet obce Rabčice schválili.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 7 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Ogurek Karol, Jozef Halka,
Ondrej Kubík, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie:
OZ schvaľuje programový rozpočet obce Rabčice na rok 2022 s výhľadom na roky 2023
a 2024 vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice.
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K bodu č. 19 – Rôzne
*V tomto bode programu bola prečítaná žiadosť podanou firmou Support Q a.s.
Námestovo, v ktorej opakovane žiada o prerokovanie návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v k.ú. Rabčice na LV 3448 a LV 630. Jedná sa tu o budovu starého kultúrneho
domu, ktorý t.č. je postavený na vlastníctve p. Vonsa.
Starosta povedal, ako sa poslanci OZ predčasom vyjadrili, že sa v tomto volebnom období
nebudú zaoberať predajom budovy a pozemku okolo starého kultúrneho domu. Vyzval
poslancov, ktorý chcú aby sa k tomu vyjadrili opätovne. Pán Vons povedal, že to nie je
starostovské zastupiteľstvo ale poslancov. Poslanci p. Vonsovi povedali, že pozemky pod
budovou starého kultúrneho domu kupoval s tým, že vedel, že na nich stojí budova, ktorá má
iného vlastníka. Pán Vons sa vyjadril, aby sa potom niekto nečudoval, keď si začne užívať svoju
časť pozemku. Bolo mu odpovedané, že nemôže len tak užívať svoju časť, lebo je tam postavená
budova a je tam už veľmi dlho. Potom poslanci navrhovali výmenu pozemku pod starým
kultúrnym domom za pozemky, pre jeho budovou Supportu Q. – Stará Tesla. S čím p. Vons
nesúhlasil. Požadoval odškodnenie, že na jeho pozemku stojí budova kultúrneho domu.
Poslanec Ogurek Karol, povedal, že zakázal postaviť terasu pred budovou Starej Tesly na
pozemku obce.
Poslankyňa Chromeková Oľga povedala, že najlepšie by bolo dohodnúť sa na výmene
pozemkov, že keď kupoval pozemky vedel, že na nich stojí budova.
Nakoniec sa poslanci opätovne vyjadrili, že nie sú za predaj budovy starého kultúrneho domu.
Žiadosť bola vzatá na vedomie.
*V tomto bode programu starosta obce predniesol 6 žiadosti p. MUDr. Dáriusa Slovíka,
ktoré nám boli doručené 14.12.2021 v dopoludňajších hodinách a kde písal, že chce, aby boli
prejednané na OZ. Taktiež p. MUDr. Dárius Slovík, požadovať z tohto rokovania zvukový
záznam. Nakoľko obecné zastupiteľstvo počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa rokovanie OZ môže
uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej
technológie, nebol z tohto zasadnutia vyhotovený obrazovo-zvukový záznam, nakoľko to nie je
povinné.
- žiadosť – p. MUDr. Dárius Slovík požaduje – Kedy a v akom poradí sa budú kontrolovať
stavebné povolenia, kolaudácie na vodovodné, elektrické prípojky v obci. Na parcele C 9660/29
vedenej ako orná pôda majiteľ č.d. 626 nemá stavebné povolenie. Požadoval od poslancov, že
pri nekonaní majú právo dať podnet na odvolanie starostu. Ak bude treba prejsť a dať
zlegalizovať všetky stavby v Rabčiciach, aby starosta dodržal zákon, môže to vybaviť. Zatiaľ je
to iba predohra dodržania zákona.
-žiadosť – p. MUDr. Dárius Slovík adresoval – Starosta obce, kontrolór obce + všetci členovia
obecného zastupiteľstva Rabčice jednotlivo + RNDR. Žureková + JUDr.Grobarčík vedúci
právneho oddelenia odboru úradu vlády. Napísal v nej, že každý člen zastupiteľstva zodpovedá
sám za výkon vlastného mandátu, hmotnoprávne aj trestnoprávne. Tolerujú nekonanie starostu
obce vo veci nedodržania zákonných lehôt, že navodili súčasnú situáciu ohľadne vyvážania
žúmp, pokút, ktoré majú občania právny nárok si po vás nárokovať – prevádzkovateľ zodpovedá
za vývoz žúmp, kontrolu. Ďalej žiadal bez zbytočného odkladu zaslať spis búracieho konania
stajne, ktorý starosta, spoločný stavebný úrad z pre nich z dobrého dôvodu nezaslal od 02/2021,
ktorá podľa katastra nemá záznam o stavbe ani vlastníka. Ak mu nebudú dodané materiály, vec
bude riešiť po zmene vedúceho KRPZ Žilina. Bez zbytočného odkladu žiada dodržať zákon –
udelenie sankcie za nedodanie všetkých podkladov k zatepleniu rod. domu a prístavbe Rabčice
č. 390. Ďalej píše, že svojim konaním OZ privodilo kontrolu udiarní ako malých zdrojov
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znečisťovania, s potrebou doriešenia stavebných povolení k nim. Dáva podnet na preverenie či
majú stavby družstva Žiarec-Poľnohospodárske družstvo a družstvo Rabčice stavebné povolenia
či nestoja na TTP, ornej pôde a či je možné za aktuálnej situácie čerpanie dotácii, príspevkov
viz. Prepojenia sa prejednávajú na odbore pozemkovo lesnom Námestovo.
OLAF rieši asistentov ZŠMŠ rovnako ako cyklochodník.
-žiadosť – p. MUDr. Dárius Slovík adresoval OZ, kontrolórovi obce, starostovi obce, komisii
pre poriadok a dodržiavanie stavebného zákona. Písal, že starosta mal povinnosť kontrolovať po
2018 vývoz žúmp v obci rovnako ako Okresný úrad ŽP, ak túto kontrolu nevykonal – nekonal
zo zákonnej povinnosti, majú občania právo sa domáhať preplatenia časti pokuty starostom,
rovnako ako to bude u udiarni ako malého zdroja znečisťovania, kde bude treba dorobiť
ohlášku, súhlasy spoluvlastníkov. Ďalej písal – pokiaľ nemá vodojem na Vyšnom konci všetky
zákonné záležitosti na základe čoho chcete vyberať vodné? Bude kontrola dom od domu či
žumpy existujú, mená kontrolujúcich na ŽP poznajú, dávam návrh aby im obec Rabčice
poskytla doprovod aby občania prejavy radosti že sa dodrží zákon udržali v zákonných
medziach rovnako pri kontrole udiarni ako malého zdroja znečisťovania. Obec dodnes toleruje,
že nás J.S.2019 odbagroval o jediného zdroja pitnej vody, starosta o veci vie, 2 roky nekonal,
z akého dôvodu, nebolo zahájené konanie vo veci marenia výkonu užívateľského práva obcou
Rabčice?
-žiadosť – p. MUDr. Dárius Slovík v nej písal, že posiela podklady od obecného vodovodu,
kolaudačné rozhodnutie nemá všetky náležitosti, kde je geometrický plán od vodojemu ku
prameňu, kde sú ochranné pásma. Starosta ho naviedol na nedodržanie zákonnej lehote
k podaniu žiadosti o preskúmanie platnosti kolaudačného rozhodnutia na obecný vodovod
Rabčice. Keď padne kolaudácia na vodovod padá kolaudácia aj na vodovodné prípojky,
kolaudácie domov. Občania Rabčíc, ktorí mali podmienku skolaudovať do určitého termínu si
budú môcť uplatniť rozdiel vo výške hypotéky u členov obecného zastupiteľstva, starostu obce,
vodohospodára. Poistka pri pochybení pri výkone úradnej moci to pokrýva. Členovia
zastupiteľstva majú možnosť navodiť právny stav, ak tak neučinia dodržaním zákona sa dodrží
zákon.
-žiadosť – p. MUDr. Dárius Slovík adresoval OZ a písal, že zmena druhu parcely sa môže
uskutočniť len so 100% súhlasom všetkých spoluvlastníkov parcely, zakreslenie parcely C -KN
taktiež. Hmotno, trestnoprávne za pochybenie pri čerpaní dotácií zodpovedajú mandatori,
t.j.starosta, obecné zastupiteľstvo, odškodné za pochybenie pri výkone úradnej moci, nekonanie
členov OZ budem riešiť vyvodením hmotno, trestnoprávnej zodpovednosti od každého
jednotlivo. Viz žumpy, ploty, udiarne-budúci týždeň, trasy káblov v stavebnom povolení
a v teréne. Dodržaním zákona sa dá dosiahnuť dodržanie zákona.
- žiadosť – p. MUDr. Dárius Slovík žiada o doplnenie technickej dokumentácie – vodojem na
vyšnom konci. Treba vysporiadať parcely a trasu.
Všetky tieto žiadosti obsahovali veľké množstvo príloh, z ktorými sa poslanci oboznamovali
postupne a prehliadali si ich samostatne.
*p. Tatarková – kontrolórka obce na žiadosti od p. MUDr. Dáriusa Slovíka povedala, že ak
treba na ne odpovedať v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, tak sú tam určité
lehoty a obec musí odpovedať.
*V rôznom vystúpil aj občan Jaroslav Slovík, ktorý sa pýtal starostu obce na žiadosť
a odpoveď, ktorú dostal ohľadom vodovodnej prípojky. Podal žiadosť o vodovodnú prípojku ku
svojmu rodinnému domu. Starosta obce mu odpovedal, že si musí vybaviť stavené povolenie
a až potom sa môže napojiť na obecnú vodu. Od hlavnej trasy sa všetky pripájali na vlastné
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náklady. Len v tomto čase je potrebné na to vybaviť stavebné povolenie. Jaroslav Slovík sa
pýtal, či obec neplánuje rozšírenie vodovodnej prípojky. Starosta odpovedal, že aj obec si musí
vybaviť stavebné povolenie a až potom sa budú môcť pripájať občania.
* P. Lašťáková Spuchláková sa v rôznom pýtala, ako sa poriešila situácia ohľadom starostu
obce, že nemôže vykonávať konateľa s.r.o, lebo spoločnosť je so 100% účasťou obce. Pán
starosta odpovedal, že mu zamestnankyňa obce povedala, že môže, tak požadovala vysvetlenie.
Zamestnankyňa povedala, že nevie či je to správne, ale preto starosta môže vykonávať konateľa
s.r.o. lebo ho vykonáva bezplatne a tá s.r.o sa s tým zakladala, že tam môže byť starosta
konateľom. V zákone o obecnom zriadení sa v par. 13 ods. 3 písm. c/ hovorí, že funkcia
starostu obce je nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo
príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený. Uvedenú situáciu ešte preveríme
prostredníctvom právnika, aby to nebolo v rozpore zo zákonom.
Ďalej p. Lašťáková Spuchláková mala dotaz na zápisnicu, lebo v minulej zápisnici sme zle
uviedli most v Banašoch, o ktorom sa rozprávalo, že nie je vo vlastníctve obce. Robíme opravu
minulého dotazu a most o ktorom sa rozprávalo, je most na parcele C-KN 3435, ktorý vedie
k novej budúcej výstavbe rodinných domov.
K bodu č. 20 – Diskusia
Diskusia poslancov prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch programu.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ, poprial im
príjemné vianočné sviatky.
V Rabčiciach 19.12.2021
Zapísala : Marta Chromeková
Overovatelia zápisnice: Milan Klinovský, Karol Ogurek

Jozef S l o v í k
starosta obce
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