OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
11.12.2020 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
11.12.2020 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, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ing.Jozef Mordel, Ondrej Kubík)
p. riaditeľku ZŠ s MŠ Rabčice PaedDr. Vieru Balákovú.
V úvode zasadnutia poďakoval všetkým hasičom a zamestnancom obce, ktorí sa podieľali
na prácach súvisiacich s testovaním COVID – 19, ktoré prebiehalo u nás tri víkendy za
sebou.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj kontrolór obce p. Mordelová Ľudmila.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomných bolo deväť
poslancov z celkového počtu deväť.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ondrej Kubík a Karol Ogurek.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: PaedDr. Margita Borová, a Oľga
Chromeková.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Margita Borová a Oľga Chromeková.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Ondrej Kubík a Karol Ogurek
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – V tomto bode programu bol
schválený program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky.
V tomto bode programu poslanec Jozef Halka, navrhoval dva body na preriešenie, ale poslanci
sa dohodli, že budú preriešené v bode Rôzne, s čím súhlasil.
Poslanci schválili program zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky.
K bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
V tomto bode programu prebehla kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
OZ.
Starosta mal v uznesení dojednať kúpnu zmluvu na predaj budovy starého kultúrneho domu
s potencionálnym kupujúcim s 50% cenou v zmysle znaleckého posudku.
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Starosta obce informoval poslancov, že Support Q. P. Vons už túto budovu nechce kúpiť za
takúto cenu, nakoľko poslanci mu to prisľúbili na predchádzajúcom zasadnutí za 50,000,Eur. Navrhol poslancom, aby sa konečne vyjadrili, čo s danou budovou, aby sme P.Vonsa
nezavádzali.
Poslanec Halka povedal, že ho P. Vons informoval, že ak nebude budova predaná ako sa
dohodli, tak v opačnom prípade bude požadovať nájom za pozemok, ktorého je vlastníkom
pod budovou starého kultúrneho domu.
Poslanci vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
K bodu č. 5 – Schválenie kroniky za rok 2019
V tomto bode programu starosta informoval poslancov, že je pripravená kronika za rok 2019
ale je potrebné ju schváliť.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ondrej Kubík)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kroniku za rok 2019.
K bodu č. 6 – Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za
rok 2020
K vypracovanej správe nemali poslanci námietky a uvedenú správu vzali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020
K bodu č. 7 – Smernica o podmienkach kvality poskytovania sociálnych služieb
V tomto bode programu bola poslancom stručne podaná informácia ohľadom smernice
o podmienkach kvality poskytovania sociálnych služieb, ktorú poslanci vzali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie smernicu o podmienkach kvality poskytovania sociálnych služieb.
K bodu č. 8 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za šk.rok 2019/2020.
V tomto bode programu bola prednesená správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej
škole s materskou školou Rabčice v školskom roku 2019/2020. Túto správu poslanci vzali na
vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za šk.rok 2019/2020.
K bodu č. 9 – Schválenie Dodatku č. 1/2020 k VZN č. 2/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
V tomto dodatku obec uplatnila výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci v zmysle zákona
o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 100 % domácnosti kompostuje vlastný
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odpad. V obecných novinách sme občanom rozposlali tlačivo čestné vyhlásenie, ktoré je
potrebné jedným členom domácnosti vyplniť a následne doručiť na obecný úrad. To bude
doklad, k danému dodatku. Inak bude obec musieť pristúpiť k zvýšeniu poplatku za odpad,
čomu sa v blízkej budúcnosti nevyhneme.
Starosta informoval poslancov, že sme na dodanie komposterov, ktoré budú distribuované do
domácnosti, podali žiadosť o projekt.
Tento dodatok bol poslancami schválený 3/5 –inovou väčšinou a poslanci hlasovali
nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )

Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
K bodu č. 10 - Schválenie VZN obce Rabčice č. 1/2020 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce informoval poslancov o výpočte miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a navrhovaná výška poplatku je 27,- Eur na 1 občana ročne.
Taktiež sa upravuje výška poplatku pre chatárov v obci. Poslanci vo väčšine súhlasili
s navrhovaným poplatkom a hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Jozef
Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 1 (Klinovský Milan)
Zdržal sa: 0
VZN č.1/2020 bolo schválené 3/5-inovou väčšinou poslancov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje VZN obce Rabčice č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
K bodu č. 11 - Schválenie Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 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
Týmto dodatkom sa zrušila príloha č. 1 k VZN č. 3/2016. Týka sa originálnych kompetencii
roku 2020.
Následne na to bolo potrebné upraviť rozpočet obce na rok 2020.
Dodatok č. 5 k VZN č 3/2016 bol schválený 3/5-inovou väčšinou poslancov a poslanci
hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 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
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K bodu č. 12 – Úprava rozpočtu obce vrátane Základnej školy s MŠ Rabčice
na rok 2020
Úpravu rozpočtu predniesla p. Bubláková aj so starostom obce . Poslanci boli informovaní, že
navrhované opatrenie č. 10 a 11 sa berie na vedomie a opatrenie č. 12 sa musí schváliť.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020 a č. 11/2020
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 predkladám obecnému
zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie (na základe priložených príloh), pričom sa
upravujú:

Celkové príjmy

– na sumu:
1830558,00 € (+6868,00 €)
z toho: - obec:
1704636,00 € (+6868,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
125922,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1830558,00 € (+6868,00 €)
z toho: - obec:
775257,00 € (+ 3035,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1055301,00 € (+ 3829,00 €)
Poslanci s návrhom opatrení súhlasili a hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 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 predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na
rozpočtové opatrenie (na základe priložených príloh), pričom sa upravujú:
Celkové príjmy

– na sumu:

1840520,00 € (+9962,00 €)

z toho: - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

1766739,00 € (+62103,00 €)
73781,00 € (- 52141,00 €)

Celkové výdavky - na sumu:
1840520,00 € (+9962,00 €)
z toho: - obec:
861357,00 € (+ 86100,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 979163,00 € (-76138,00 €)
K bodu č. 13 – Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rabčice na
rok 2021
V tomto bode programu prečítala hl. kontrolórka obce súhlasné stanovisko k návrhu rozpočtu
na rok 2021. Poslanci jej stanovisko vzali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rabčice na rok 2021
K bodu č. 14 – Schválenie Dodatku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.
3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 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
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V tomto bode programu bol predložený dodatok č. 6 k VZN č. 3/2016 na rok 2021 pre
základnú školu s materskou školou Rabčice – na originálne kompetencie.
Tento návrh dodatku bol poslancami schválený 3/5-inovou väčšinou a poslanci hlasovali
nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, 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.
K bodu č. 15 - Programový rozpočet obce Rabčice na rok 2021 s výhľadom na
roky 2022 a 2023 vrátane Základnej školy Rabčice s MŠ
Programový rozpočet s výhľadom na roky 2022 a 2023 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice bol
poslancami vzatý na vedomie. Neboli žiadne pripomienky zo strany poslancov.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Programový rozpočet obce Rabčice na rok 2021 s výhľadom na roky
2022 a 2023 vrátane Základnej školy Rabčice s MŠ.
K bodu č. 16 - Plán kontrol hlavného kontrolóra na rok 2021
Plán kontrol prečítal prítomným poslancom starosta obce a poslanci ho následne schválili
a hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje plán kontrol hlavného kontrolóra na rok 2021.
K bodu č. 17 – Schválenie záchytnej stanice pre psov na území obce Beňadovo.
V tomto bode programu starosta obce vysvetlil poslancom, že v zmysle nového zákona sú
obce povinné odchytávať túlavých psov a následne na to ich transportovať do najbližšieho
útulku. Preto sa obce dohodli, že odsúhlasia záchytnú stanicu, na ktorú budú zvážané všetky
psy z regiónu Horná Orava. Na základe tohto zákona každá obec musí mať vyškoleného
jedného občana, ktorý bude psy odchytávať. Naša obec už má na to pracovníka vyškoleného.
Taktiež prečítal predpokladané náklady na zriadenie záchytnej stanice pre psov, ktoré boli
vyčíslené spoločne a na začatie tejto činnosti sa starostovia dohodli, že budú prispievať
1,- Eurom /1 občana / ročne. Stav obyvateľov bude k 31.12. daného roka.
V prípade potreby navýšenia finančných prostriedkov budú obce schvaľovať ďalšie financie.
Teraz je potrebné, aby poslanci odsúhlasili, či ideme spoločne do tohto projektu alebo to
budeme vykonávať sami. Vždy je lacnejšie to robiť spoločne, lebo ako obec nás to bude stáť
nemalé finančné prostriedky. Poslanci odsúhlasili vstup do projektu a hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje , aby obec Rabčice vstúpila do projektu na vybudovanie záchytnej stanice pre
túlavých psov a mačky, ktorá bude vybudovaná na RD v Beňadove, s tým, že obec bude
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prispievať finančne, v zmysle vypracovaného návrhu, 1,- Euro na 1 obyvateľa ročne.
Stav obyvateľov sa berie k 31.12. daného roka.
K bodu č. 18 – Rôzne
V tomto bode programu boli prednesené nasledovné žiadosti:
- Žiadosť o finančnú výpomoc k Vianociam 2020 pre Matúš Tyrala, ktorý žije
v Komunite Kráľovnej pokoja v DSS v Močenku.
Menovaný je občanom našej obce, preto mu poslanci odsúhlasili finančný príspevok vo výške
35,- Eur.
Poslanci hlasovali nasledovne:

Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje finančnú výpomoc k Vianociam pre nášho občana Matúša Tyralu, nar.
24.9.1979, ktorý žije v Komunite Kráľovnej pokoja v zariadení Domova sociálnych služieb
v Močenku vo výške 35,- Eur.
- Žiadosť o prihlášku za člena združenia obcí RVC Martin na rok 2021 a úhradu
členského príspevku vo výške 209,90 Eur.
Táto žiadosť sa týka obce, hlavne zamestnancov obce, ktorí sa zúčastňujú školení súvisiacich
s vykonávanou prácou. V prípade účasti na školení platia zamestnanci menší poplatok, je
poskytnutá zľava, z dôvodu členstva v RVC.
Poslanci schválili členstvo aj úhradu členského príspevku a hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Prihlášku obce Rabčice za člena združenia obcí regionálneho vzdelávacieho
centra Martin na rok 2021 a uhradenie poplatku vo výške 209,90 Eur.
- Žiadosť ZŠ s MŠ Rabčice za člena združenia obcí RVC Martin na rok 2021.
Poslanci nasledovnú žiadosť schválili a hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Milan
Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ondrej Kubík, Ing. Jozef Mordel )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Prihlášku ZŠ s MŠ Rabčice za člena združenia obcí regionálneho vzdelávacieho
centra Martin na rok 2021.
- Poslanec Jozef Halka predložil na zasadnutí žiadosť od občana Jána Bandíka, ktorý
požiadal obecný úrad o oplotenie svojho pozemku ako prístupovej cesty k rodinnému domu
a ohlásil to na obecnom úradu. Z obecného úradu mu bolo odpovedané, že to nemôže urobiť
a preto ho požiadal o sprostredkovanie tejto žiadosti.
Na to mu starosta obce ako aj zamestnankyňa p. Grobarčíková odpovedali, že mu zamietli
formu akou to má vybaviť, čo sa týka dokladovania, z dôvodu, že podľa zákona nejde
o doplnkovú stavbu k rodinnému domu ale o oplotenie tzv. prístupovej cesty, ktorá k jeho
rodinnému domu vedie od hlavnej cesty. Takého konanie nemôže ísť cez ohlásenie stavby ale
musí byť vybavené cez Spoločný stavebný úrad Námestovo, ako normálne stavebné konanie.
Obec mu nezakázala si tento pozemok oplotiť, ale mu odpovedala, akou cestou si môže tento
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pozemok oplotiť. Na oplotenie tzv. prístupovej cesty je potrebný súhlas ostatných
spoluvlastníkov. Táto tzv. prístupová cesta nie je vedená v k. ú. obce Rabčice ako cesta a je to
súkromný majetok, určitej skupiny vlastníkov, s ktorými je potrebné sa dohodnúť a pozemok
si oplotiť iba cez stavebné konanie.
Starosta ďalej odpovedal, že ak p. Bandík Ján, trvrdí, že sa nemôže dostať k svojmu pozemku,
tak to nie je pravda, lebo v čase, kedy staval svoj rodinný dom nepotrebovať prístupovú cestu
a stačil mu prechod cez pozemok, na ktorom bola účasť stavebníka. V dnešnej dobe je trochu
zmena, čo sa týka stavebného pozemku a prístupu k nemu.
- Poslanec Jozef Halka, ďalej predniesol dotaz na p. riaditeľku ZŠ s MŠ Rabčice, že sa
dopočul, že v škole zamestnávala svojho brata a nikdy ho tam nikto nevidel pracovať. Týka sa
to výučby integrovaných detí. Na to mu p. riaditeľka ZŠ s MŠ odpovedala, že je rozdiel ak sa

hovorí o sociálnom pedagógovi alebo asistentovi učiteľa, ktorý je priamo na vyučovacej
hodine prítomný a pomáha integrovaným deťom. Povedala, že je okolo toho veľa písomnej
agendy, ktorou by to všetko mohla preukázať, ak bude potrebné, predloží ju na budúcom
zasadnutí OZ. Poslanci sa dohodli, a uložili starostovi obce, aby vyzval p. riaditeľku ZŠ, aby
uvedené doklady predložila a vysvetlila podstatu veci.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ doporučuje starostovi obce, ako zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Rabčice, aby požiadal p.
riaditeľku ZŠ o predloženie dokladov ohľadom projektu vzdelávania integrovaných detí na
kontrolu obecnému zastupiteľstva, do budúceho zasadnutia.
- Poslanec Jozef Halka ešte požiadal starostu obce o úpravu poklopu na chodníku pri
Mordelovej Ľudmile. Starosta odpovedal, že to nechá preveriť a poklop opraví a upraví.
- Poslanec Milan Klinovský, požiadal starostu obce, aby sa okolo nového kultúrneho
domu vysadili tuje, aby sa hluk šíriaci sa zo svadieb a spoločenských akcií menej šíril do
okolia z dôvodu, že občania nemajú v nočných hodinách kľud.
Starosta obce vysvetlil, že zatiaľ sa nič vysádzať nebude, a občania vedeli, že tam bude stáť
nový kultúrny dom a určite bude pri akciách hluk, s tým nič nenarobíme.
- Starosta obce informoval, že s pracovníkmi líniovej stavby optického internetu obišiel
celý úsek v obci a požadoval od nich, aby upravili a dali pozemky do pôvodného stavu,
nakoľko sa občania sťažujú ako na neporiadok tak na zdĺhavé kopanie trasy optického kábla.
Taktiež sa občania sťažujú na veľké znečistenie cesty, na čo starosta odpovedal, že nemá
zmysel cestu umývať, lebo nie je dokončená stavba. Nechce zasahovať do stavby optického
kábla, je to vecou Telekomu.
- Poslankyňa Chromeková Oľga sa opýtala, či máme v obci neplatičov a koľko máme
nedoplatkov a daniach, komunálnom odpade, na bytoch a iné. Bolo jej odpovedané, že
neplatičov máme aj nedoplatky sú ako na daniach, komunálnom odpade aj na bytoch.
Pravidelne však vyzývame neplatičov, aby svoje podlžnosti zaplatili. V minulosti sme
všetkým neplatičom zasielali zápoveď na mzdu, alebo dôchodok, pokiaľ to bolo možné. Ak
sú občania v hmotnej núdzi nemáme prostriedky na to, aby sme poslali zápoveď na mzdu
alebo ich príjem.
- V tomto bode programu poslanci diskutovali aj o predaji budovy starého kultúrneho
domu. Poslanci odsúhlasili sumu, za ktorú je možné predať budovu. Ak p. Vons nebude
súhlasiť s kúpou za stanovenú cenu, tak je možnosť od neho odkúpiť pozemok pod budovou
starého kultúrneho domu alebo po vzájomnej dohode, ak bude súhlasiť, by mohlo dôjsť
k zámene pozemku, aby obec mohla pokračovať vo vysporiadaní pozemku pod budovou
a následne v predaji budovy inému záujemcovi.
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K bodu č. 19 – Diskusia
V tomto bode programu poslanci nediskutovali, ale diskutovali pri jednotlivých bodoch
programu zasadnutia.
K bodu č. 20 - Záver
V závere zasadnutia návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie a starosta poďakoval
všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí. Nakoľko to bolo posledné zasadnutie
obecného zastupiteľstva v tomto roku, poďakoval poslancom za spoluprácu v tomto roku
a poprial im veľa úspechov do ďalšieho roku. Pri tejto príležitosti im odovzdal malý darček
k Vianociam.

Overovatelia: Ondrej Kubík, Karol Ogurek

Jozef S l o v í k
starosta obce
V Rabčiciach dňa 17.12.2020
Zapísala: Marta Chromeková
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