OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
21.02.2019 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
21.02.2019 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, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Ondrej
Kubík, Ľubomír Bublák, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan
Klinovský) p. riaditeľku ZŠ s MŠ Rabčice. Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj kontrolór obce p.
Mordelová Ľudmila.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomní boli všetci
poslanci.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Karol Ogurek a Anna Huráková.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ľubomír Bublák a Oľga Chromeková.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Jozef Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinoský) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Bublák, Oľga Chromeková
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Karol Ogurek, Anna Huráková
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – poslanci schválili program
rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky. Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka) Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky.
K bodu číslo 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Úlohou z predchádzajúceho zasadnutia OZ bolo, aby starosta obce odpovedal na žiadosť p
Stotku ohľadom vybudovania kanalizácie. Úloha bola splnená a odpoveď bola daná v zmysle že
keď si chce pán Stotko urobiť čističku musí požiadať o stavebné povolenie Okresný úrad
životné prostredie.
Druhá úloha - bolo odporučene starostovi obce predložiť cenu verejného osvetlenia za rok
2018. Bolo skonštatované, že pri viacerých svetelných bodoch je cena porovnateľná s tou
predchádzajúcou, pri menšom počte osvetlenia.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
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K bodu číslo 5 – Smernica č. 1/2019 o verejnom obstarávaní
V tomto bode bola predložená smernica č. 1/2019 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou
podľa ust. par. 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Táto smernica bola
jednohlasne poslancami OZ schválená.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka) Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Smernicu č. 1/2019 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
K bodu číslo 6 – Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
V tomto bode programu bola prednesená správa nezávislého audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2018.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné
zastupiteľstvo obce konsolidujúcej účtovnej jednotky Rabčice.
K bodu číslo 7 – Prejednanie zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na
prevádzku – Tyralová Darina
V tomto bode programu bola predložená poslancom Zmluva č. 1/2019 o poskytovaní
finančného príspevku na prevádzku uzatvorenú v zmysle ustanovenia par. 81 písm. h/bod. 1
a písm. 1/zákona č, 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení pre p. Tyralovú
Darinu, Rabčice č. 326, ktorá je umiestnená v DSS Senires Likavka a obec je povinná v zmysle
zákona poskytovať finančný príspevok na prevádzku zariadenia. Túto zmluvu poslanci
odsúhlasili a schválili jednohlasne. Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka) Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Zmluvu č. 1/2019 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku uzatvorenú
v zmysle ustanovenia § 81 písm. h/ bod. 1 a písm. 1/ zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov v platnom znení – Tyralová Darina.
K bodu číslo 8 – Pracovný poriadok obce Rabčice
V tomto bode programu bol predložený poslancom Pracovný poriadok obce Rabčice, ktorý
bol poslancami bez pripomienok schválený.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka) Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Pracovný poriadok obce Rabčice v zmysle ustanovenia § 84 Zákonníka práce a
§ 12 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme.
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K bodu číslo 9 – Schválenie výšky nájmu Kultúrneho domu
V tomto bode programu poslanci debatovali o výške nájmu nového kultúrneho domu. Pán
starosta obce predniesol výšku nájmu KD v okolitých obciach t.j. Rabča a Oravská Polhora.
Poslanci potom po krátkej diskusii navrhli a odsúhlasili nájom KD nasledovne:
Tanečná sála:
Svadby, posedenia: 300,- Eur (cudzí prenajímatelia) Záloha: 100,- Eur
250,- Eur (občania s TP v obci)
+ elektrická energia
+ poškodený inventár
Kar:
50,- Eur
+ elektrická energia
+ poškodený inventár
Kuchyňa:
50,- Eur/ deň
+ elektrická energia
Predajná akcia:
25,- Eur / 1 hod.
+ elektrická energia
V diskusii bol daný návrh na prenájom malej miestnosti v sále KD, ktorú by chceli občania
prenajímať samostatne. Bolo skonštatované, že t.č. to nie je uzavreté, je tam jedna kuchyňa a pri
prenájme 2 občanom, by sa museli dohodnúť. Je na občanovi, či si bude prenajímať sálu za
schválené poplatky alebo nie.
Poslanci sa pýtali či sa plánuje prijať upratovačka a nejaká sila na odovzdávanie a preberanie
sály. Pán starosta informoval, že aj s tým sa uvažuje, ale neskôr, keď sa presťahujeme do
obecného úradu. Čo sa týka prenájmu malej miestnosti v sále, tá sa porieši dodatočne, môže sa
uzavrieť dverami a pod.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka) Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Poplatky za prenájom nového kultúrneho domu v Multifunkčnej budove
obecného úradu:
Tanečná sála:
Svadby, posedenia: 300,- Eur (cudzí prenajímatelia) Záloha: 100,- Eur
250,- Eur (občania s TP v obci)
+ elektrická energia
+ poškodený inventár
Kar:

50,- Eur
+ elektrická energia

Kuchyňa:

50,- Eur/ deň
+ elektrická energia
+ poškodený inventár

Predajná akcia:

25,- Eur / 1 hod.
+ elektrická energia
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K bodu č. 10 – Schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2019
Predložený návrh na úpravu rozpočtu p. ekonómkou Bublákovou bolo prítomnými poslancami
schválené jednohlasne.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka) Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2019 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice
v súlade s od. 2 písmenom b) § 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:
1593188,00 € (+27093,00 €)
z toho: - obec:
1527210,00 € (+27093,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1593188,00 € (+27093,00 €)
z toho: - obec:
798292,00 € (+27093,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794896,00 €
K bodu č. 11 - Schválenie spolufinancovania projektu Zberný dvor Rabčice
Pán starosta informoval prítomných poslancov, že opätovne podávame žiadosť o NFP na zberný
dvor Rabčice v rámci výzvy č OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a zároveň pri podaní žiadosti je
potrebné schváliť aj 5% spolufinancovanie pre daný projekt. K tomuto poslanci nemali
pripomienky a námietky a preto hlasovali nasledovne:
Za: 9 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Bublák Ľubomír, Kubík
Ondrej, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka) Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje
a/ Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Zberný dvor Rabčice v rámci výzvy s kódom:
OPKZP-PO1-SC111-2017 – 33
b/Výšku 5 % spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 12.665,90 Eur z celkových
oprávnených výdavkov projektu
K bodu č. 12 – Prečíslovanie obce
V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných poslancov o prečíslovaní obce,
nakoľko už od posledného prečíslovania prešlo 20 rokov. Prečíslovanie obce sa nesmie robiť
pred voľbami, lebo je vyhlásené moratórium ale po nich by sme začali s prípravami.
Prečíslovanie obce potrvá dlhšie obdobie a preto by bolo vhodné pripraviť si návrhy na názvy
ulíc v obci. Všetci sa zhodli, že pôvodné názvy ulíc by sa mali zachovať a je potrebné navrhnúť
nové pre nové časti ulíc. Bolo dohodnuté, že sa pripravia názvy ulíc a dajú sa na internet alebo
na webovú stránku obce, s tým, že sa umožní našim občanom vyjadriť sa k názvom a spoločne
rozhodnúť o nových ale aj pôvodných názvoch ulíc v našej obci. Obec má pripraviť do
budúceho zasadnutia OZ mapu z katastrálneho územia obce aj s názvami ulíc a potom sa táto
informácia bude zverejňovať na webe obce, občanom na vyjadrenie.
K tomuto bodu poslanci odporučili pripraviť názvy ulíc do budúceho zasadnutia OZ.
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K bodu č. 13 – Prejednanie využitia budov starého kultúrneho domu a obecného úradu
V tomto bode programu starosta obce Jozef Slovík, predniesol poslancom, aby porozmýšľali
o využití budov starého kultúrneho domu a obecného úradu, z dôvodu, že už sa budeme pomaly
sťahovať do nového kultúrneho domu ako aj obecného úradu. Starosta navrhol, aby sa tento
oznam vyvesil na webovú stránku obce, aby sa občania mohli k využitiu budov starého
kultúrneho domu a obecného úradu vyjadriť. Po vyjadrení občanov sa poslanci rozhodnú ako
naložiť a využiť spomínané budovy. Čo sa týka parkoviska v centre obce, bolo poslancami po
krátkej diskusii navrhované, aby sa neprenajímalo, nakoľko nemáme iné verejné priestranstvá
a pozemky. Bolo navrhované postupne vybudovať a zveľadiť parkoviská v centre obce, a tak aj
zväčšiť priestor na parkovanie.
p. Halka Jozef, navrhol, aby sa urobilo parkovisko aj za novým kultúrnym domom, kde by
pribudli ďalšie miesta – napr. na septiku, pokiaľ je to možné. Bolo mu odpovedané, že tam
okolo vedie cesta ku Telocvični, ale nejaké parkovacie miesta sa tam môžu v budúcnosti
naplánovať. Ďalej sa pýtal p. starostu, prečo sa navýšila cena výstavby nového kultúrneho
domu, oproti cene, ktorá bola v zmluve so Stavebným podnikom, keď bola na internetovej
stránke zverejnená iná suma a bolo povedané, že sa tá cena nebude navyšovať. Pán starosta
odpovedal, že ako je cena v zmluve, taká bola aj na internetovej stránke a navýšená bola iba
o niekoľko tisíc eur, čomu sa nedalo zabrániť. Ostatní poslanci argumentovali, že to nie je moc
a oproti roku, v ktorom bol spracovaný projekt po rok, kedy bola budova postavená ceny išli
značne hore a to sa nedá obísť.
p. Halka sa ďalej opýtal starostu, či ako obec nejdeme do projektu vybudovania kanalizácie
v našej obci, keď vyšla výzva. P.starosta mu odpovedal, že mi sme zahrnutí do výstavby
v Okresnej vodárenskej spoločnosti, je tam už vypracovaný projekt, a keď do toho pôjdeme ako
obec samostatne nemusíme dostať finančné prostriedky a opäť nám treba vypracovať projekt,
čo sú oveľa vyššie náklady a kde na to zoberieme finančné prostriedky ako obec.
Ďalej sa pýtal, koľko nás v snehovej kalamite stála motohodina od napr. RD Rabčice a koľko
stála motohodina od obce. Bolo mu odpovedané, že RD fakturovalo za 30,- Eur/ motohodina
a obec 28,- Eur/motohodina. V čase vyhlásenej kalamity sa všetky práce vyúčtovali a boli
zaslané na Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Námestovo.
Ďalej sa pýtal, či sa nedajú vypracovať projekty, ktoré vyhlasuje COOP Jednota v rámci
Slovenska. Bolo mu odpovedané, že je potrebné vypracovať až 3 projekty a potom budú dané do
predajne v obci, kde občania môžu hlasovať a my sme malá obec na takého hlasovanie, takže
neboli spracované žiadne projekty.
p. Bublák Ľubomír, pripomenul, že bolo na škodu, že priestranstvo a pozemok oproti
obchodu COOP Jednoty pri starom kultúrnom dome sa vymenilo s farskými pozemkami. Tam
bolo ideálne miesto na centrum obce.
p. Kubík Ondrej povedal, že už sa centrum obce rysuje a začína sa upravovať a postupne sa
to zveľadí a budeme mať pekné centrum, a bolo by nesprávne, keby sme verejné priestranstvá
a parkoviská prenajímali alebo predávali, nemáme ho až toľko aby sme si to mohli dovoliť
Poslanci sa dotazovali, čo bude s poštu , ktorá je v našej obci a v budove starého obecného
úradu ? Starosta odpovedal, že poštu v obci držíme kvôli tomu, že inak by sme ju tu nemali
a preto obec platí nájom, elektrickú energiu ako aj vykurovanie.
Čo sa týka parkoviska okolo starého obecného úradu tu podal návrh p. Peter Vons, a chcel by
prispieť účasťou na jej úprave, prestavbe a pod.
Pri tomto sa poslanci rozdiskutovali, ako sa občania sťažujú, že je tu v centre obce výrobná hala,
ktorá obmedzuje detí do školy. Že sa pokrykuje na ne, aby a nemotali okolo, keď vykladajú
tovar. Keď vykladajú tovar do budovy p.Vonsa je to nebezpečné, lebo prevádzka je umiestnená
v blízkosti základnej školy, kde prechádza veľa detí. P. Vons resp. jeho firma SUPPORT Q.
nemá ani stavebné povolenie na budovu, ktorú tu v centre postavil, je ta najhoršie miesto, kde
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môže stáť budova ako továreň. Starosta odpovedal, že si vybavuje doklady na stavebné
povolenie. Ďalej poslanci diskutovali, že pán Vons vraj zasiahol aj to priestorov pozemkov
školskej záhrady. Pani riaditeľka odpovedala, že nie, lebo je to majetok obce a keď dokončia
stavbu tak sa to všetko urovná. Taktiež bolo vytýkané, že p. Vons Peter má na verejných
priestranstvách veľa materiálu, a občania nemôžu voľne cez ne prechádzať, sú obmedzovaní. Na
to bolo odpovedané, že keď sa stavba dokončí určite bude všetko v poriadku, treba trochu
strpieť, lebo pri každej stavbe je neporiadok a materiál sa musí niekde poskladať. Každý chápe,
že v obci sú nové pracovné príležitosti, ale pán Vons Peter, začal s prestavbou, nadstavbou
a prístavbou budovy a doteraz nemá na ňu stavebné povolenie. Tak sa vraj nerobí a kde by si
toto mohol dovoliť.
K bodu č. 14 – Rôzne
V tomto bode programu bola predložená požiadavka od Združenia miest a obci
Slovenska, Bratislava, o zaslanie e-mailových adries poslancov OZ, ktorým by sa takto
vytvoril komfortný prístup k mnohým užitočným informáciám. V minulom období sa takáto
forma zasielania informácii osvedčila. Očakáva sa, že jednotlivé výstupy z projektových
aktivít prispejú ku kvalite poslaneckej práce, posilneniu odborného prístupu k formovaniu
názorov aj samotných rozhodnutí členov zastupiteľského zboru.
Bolo navrhnuté spracovať menný zoznam poslancov s ich e-mailovými adresami, kde podpíšu
svoj súhlas.
V tomto bode programu sa p. Halka Jozef opýtal, či by sa nedalo uvažovať s vybudovaním
prístrešku pred budovou materskej školy, nakoľko padajúci sneh v zimnom období ohrozuje
mamičky a deti pri príchode a odchode zo škôlky. Poslanci odporučili starostovi obce, aby
dal vypracovať štúdiu na výstavbu prístrešku alebo na prestavbu strechy – jej potiahnutie do
priestoru, aby sneh padol čo najďalej. Túto úlohu doporučili starostovi obce do budúceho
zasadnutia OZ.
V tomto bode programu sa p. Halka pýtal, za aký GP obec zaplatila cca 400,- Eur na
cestu. Bolo mu vysvetlené, že GP bol na cestu Živčák ml. okolo Stelinu.
K bodu č. 15 – Diskusia
V tomto bode programu poslanci nediskutovali, lebo diskusia prebiehala pri každom bode
programu samostatne.
K bodu č. 16 - Záver
V závere zasadnutia návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie a starosta poďakoval
všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí a poprial poslanom príjemné sviatky
a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísala: Marta Chromeková
Overovatelia: Karol Ogurek, Anna Huráková
Jozef S l o v í k
starosta obce
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Tanečná sála:
Svadby, posedenia:

Kar:

300,- Eur (cudzí prenajímatelia)
250,- Eur (občania s TP v obci)
+ elektrická energia
+ poškodený inventár
50,- Eur
+ elektrická energia
+ poškodený inventár

Kuchyňa:

50,- Eur/ deň
+ elektrická energia

Predajná akcia:

25,- Eur / 1 hod.
+ elektrická energia

Záloha: 100,- Eur

