UZNESENIE č. 6/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.12. 2018 na
obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Rozpočet obce Rabčice na roky 2020, 2021 (vrátanie rozpočtu Základnej školy s MŠ
Rabčice) na úrovni programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie.
3. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 13/2018 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:
2347476,00 € (+202,00 €)
z toho: - obec:
2275976,00 € (+202,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
71500,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2347476,00 € (+202,00 €)
z toho: - obec:
1553013,00 € (+202,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794463,00 €
4. Informácie starostu obce:
- o pani Darine Tyralovej, ktorá bola umiestnená do domova seniorov SENIRES
v Likavke, z dôvodu, zlého zdravotného stavu
-o inscenácii Tichý bič sprostredkovanej p. Balcerčíkom, ktorá by sa mohla odohrať
v novom kultúrnom dome
-o dotáciu na stravu pre deti v poslednom ročníku materskej školy od januára 2019 a
žiaci základnej školy od septembra 2019
B/ Schvaľuje:
1.Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr.Margita Borová a Jozef Halka
2.Overovateľov zápisnice: Ondrej Kubík a Oľga Chromeková
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva po zmene bodov programu, s tým, že za
bodom programu zahájenie sa doplnil ďalší bod programu:
Zloženie sľubu zvoleného poslanca Jozef Halka
4. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
21.02.2019 -štvrtok
26.04.2019 - piatok
27.06.2019 - štvrtok

26.09.2019 - štvrtok
12.12.2019 - štvrtok
Zasadnutie OZ bude zvolané podľa plánu o 15,30 hod.
V prípade potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolané aj
v inom termíne.
5. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2019
6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rabčiciach
7. Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, zástupcu starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií
8. Dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
9. VZN obce č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Rabčice
10.Dodatok č. 3 k VZN 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
11. Programový rozpočet obce Rabčice na rok 2019 (vrátanie rozpočtu Základnej školy
s MŠ Rabčice) na úrovni programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie:
- príjmy vo výške ....................................................................................... 1564125 €
v tom: bežné príjmy
1484828 €
kapitálové príjmy
0€
príjmové finančné operácie
79297 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške ................................................................................... 65978 €
- výdavky vo výške ....................................................................................... 1564125 €
v tom: bežné výdavky
1420413 €
kapitálové výdavky
43704 €
výdavkové finančné operácie 100008 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške ..............................................................................793396 €
12. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 14/2018 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 (súčasťou zmeny
rozpočtu je aj úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice).
13. Prihlášku obce Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra Martin
na rok 2019.
14. Prihlášku ZŠ s MŠ Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra
Martin na rok 2019.

15. Kúpnu zmluvu na cestu Portalovská grapa na vysporiadanie pozemkov medzi:
C-KN 7146/5 zast.plochy o výmere 182 m2 vedená na LV č. 4165 kde sú
predávjúci: Djubeková Ľudmila v podiele 68/136-in, Slovík Peter v podiele 68/136in.
C-KN 7080/11 TTP o výmere 43 m2 vedená na LV č. 4056 kde sú predávajúci:
Slovík Peter v podiele ½ a Slovíková Miriama v podiele ½-ica.
C-KN 7080/9 o výmere 1470 m2 TTP, 7080/10 TTP o výmere 10 m2, C-KN 7081/6
ostatné plochy o výmere 46 m2 vedené na LV č. 1216 kde sú predavajúci: Slovík
Ferdinand v podiele 68/136-in, Djubeková Ľudmila v podiele 68/136-in.
C-KN 7072/6 TTP o výmere 57 m2, 7072/7 TTP o výmere 45 m2 vedené na LV č.
2500 kde je predávajúci Slovík Dušan v podiele 1/1-ina.
a kupujúcou Obec Rabčice, Rabčice č. 196 za cenu 1,-€.
16. Žiadosť o sponzorský príspevok pre Poľovnícke združenie Rabčice vo výške 30 Eur
na 4. ročník Poľovníckeho plesu
17. Žiadosť o finančnú podporu k Vianociam 2018 pre nášho občana Matúša Tyralu,
ktorý žije v Komunite Kráľovnej pokoja v zariadení Domova sociálnych služieb
v Močenku, vo výške 30 Eur.
C /Konštatuje, že
1. Novozvolený poslanec Jozef Halka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
D/ Odporúča:
1. Starostovi obce odpovedať na žiadosť Petra Bronislava Stotku, Rabčice č. 312 na
vykopanie prípojky na kanalizáciu.
Z: starosta
T: čo najskôr
2. Starostovi obce, predložiť informáciu o finančných prostriedkoch vynaložených na
verejné osvetlenie za rok 2018 do budúceho zasadnutia OZ
Z: starosta
T: v texte

Jozef S l o v í k
starosta obce

V Rabčiciach dňa 20.12.2018

