Zápisnica
zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 15.12.2017
na Obecnom úrade v Rabčiciach
Prítomní : viď prezenčná listina
Program: viď pozvánka na zasadnutie OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Jozef Slovík
(ďalej len starosta), ktorý privítal prítomných poslancov, riaditeľku ZŠ PeadDr. Vieru
Balákovu, kontrolórku obce Ľudmilu Mordelovú.
Ospravedlnil poslanov Oľgu Chromekovú, Jozefa Hálku a Ľubomíra Bubláka, ktorí sa
ospravedlnili, že sa zasadnutia nezúčastnia. Starosta poukázal, že OZ je uznášania schopné,
nakoľko z 9 poslancov, je prítomných 6, čo je nadpolovičná väčšina. Prítomní: Anna
Huráková, Veronika Káziková, Margita Borová, Martin Vons, Milan Klinovský, Ondrej
Kubík.
Do návrhovej komisie navrhol Ondreja Kubíka a Martina Vonsa, čo bolo odsúhlasené
hlasovaním:
za: 6 (prítomných 6 poslancov Káziková, Huráková, Vons, Kubík, Klinovský, Borová).
proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie: OZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení: Ondreja Kubíka a Martina Vonsa.
Za overovateľov zápisnice určil Annu Hurákovú a Veroniku Kázikovú.
Písaním zápisnice poveril Grobarčíkovú Renátu, pracovníčku OcÚ.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia podľa pozvánky, čo bolo
poslancami schválené nasledovne:
za: 6 (prítomných 6 poslancov Káziková, Huráková, Vons, Kubík, Klinovský, Borová) .
proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.
Bod 1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Obhliadka
staveniska multifunkčnej budovy bolo dňa 15.12.2017 o 15,00 hod. Zúčastnili sa jej poslanci
aj starosta obce. OZ berie tento bod na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

Bod 2. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2018. Starosta obce navrhol plán zasadnutí
nasledovne: 23.3.2018, 29.6.2018, 28.9.2018
december – podľa dátumu konania komunálných volieb

Zasadnutie bude zvolané v posledný piatok v mesiaci o 15,30 hod. raz za 3 mesiace.
V prípade
potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva
v zmysle zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien aj predpisov, zvolané
v inom termíne.
Poslanci s týmto návrhom nesúhlasili a navrhli každý 2. mesiac posledný piatok v mesiaci.
V prípade
potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva
v zmysle zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien aj predpisov, zvolané
v inom termíne.

č.
aj
č.
aj

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje plán zasadnutí na rok 2018 nasledovne:
23.02.2018
27.04.2018
29.06.2018
31.08.2018
26.10.2018
december – podľa dátumu konania komunálných volieb
V prípade potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien aj predpisov, zvolané aj
v inom termíne.
Bod 3. Plán kontrol hlavného kontrolóra na rok 2018
Starosta vyzval poslancov, aby sa k tomuto plánu vyjadrili. Keďže nikto nemal námietky,
tento bod bol schválený nasledovne:
za: 6 (prítomných 6 poslancov Káziková, Huráková, Vons, Kubík, Klinovský, Borová).
proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2018.
Bod 4. Zrušenie Miestného Národného Výboru bez právneho nástupcu.
Starosta obce prečítal poslancom list z Okresného súdu Žilina, o povinnosti podať návrh na
výmaz tohto subjektu z obchodného registra a to na prepísanom tlačive. Poslanci schválili
rušenie nasledovne:
za: 6 (prítomných 6 poslancov Káziková, Huráková, Vons, Kubík, Klinovský, Borová).
proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ ruší organizáciu miestného národného výboru v Rabčiciach bez právneho nástupcu.

Bod 5. Dodatok č. 2 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.
Poslanci OZ nemali k tomuto bodu žiadne pripomienky a schválili ho nasledovne:
za: 6 (prítomných 6 poslancov Káziková, Huráková, Vons, Kubík, Klinovský, Borová).

proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje dodatok č. 2 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.
V ďalšom bode sa schvaľoval rozpočet obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019
a 2020, ktorého návrh poslanci obdržali spolu s pozvánkou na OZ. Starosta poukázal, že
návrh rozpočtu bol prejednávaný s finančnou komisiou
a hlavným kontrolórom obce.
Bubláková poukázala, že rozpočet na rok 2018 sa schvaľuje ako programový na úrovni
jednotlivých programov a podprogramov. Súčasťou rozpočtu je aj rozpočet Základnej školy
s MŠ Rabčice. Obec pri tvorbe rozpočtu vychádzala zo skutočného plnenia za rok 2017 , a
preto sú v predloženom návrhu rozpočtu 2018 oproti roku 2017 minimálne zmeny. Ďalej
informovala poslancov, že obec v roku 2018 počíta aj s kapitálovými výdavkami vo výške
650 000 € na stavbu multifunkčný obecný úrad , ktoré plánuje kryť bankovým úverom vo
výške 400 000 € a prevodom z rezervného fondu vo výške 250 000 €.
Ďalej uviedla, že rozpočet obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 je predložený
ako vyrovnaný. Potom starosta požiadal poslancov o vyjadrenie sa k návrhu rozpočtu
a predloženie pripomienok. Po krátkej diskusii OZ jednomyseľne schválilo programový
rozpočet na rok 2018 na úrovni programov a podprogramov ako vyrovnaný v príjmovej ako
aj vo výdavkovej časti hlasovaním za: 6 poslancov (prítomných 6 poslancov).
Čo sa týka rozpočtov na roky 2018, 2019, tieto OZ vzalo na vedomie (rozpočet na rok 2018
s výhľadom na roky 2019 a 2020 tvorí prílohu zápisnice. Súčasťou je aj návrh rozpočtu
Základnej školy s MŠ Rabčice).
OZ schválilo programový rozpočet na rok 2018 nasledovne:
za: 6 (prítomných 6 poslancov Káziková, Huráková, Vons, Kubík, Klinovský, Borová).
proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje programový rozpočet obce na rok 2018 (vrátane rozpočtu Základnej
školy s MŠ Rabčice) na úrovni programov a podprogramov na úrovni funkčnej
klasifikácie (súčasťou je aj rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice).
- príjmy vo výške ................................... 2016700 €
v tom: bežné príjmy
1366700 €
kapitálové príjmy
0€
príjmové finančné operácie
650000 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške ......................................50538 €
- výdavky vo výške ............................................. 2016700 €
v tom: bežné výdavky
…………… .1316700 €
kapitálové výdavky
700000 €
výdavkové finančné operácie
0€

z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške .................................751837 €
OZ berie na vedomie rozpočet obce na roky 2017 a 2018 (vrátane rozpočtu Základnej
školy s MŠ Rabčice).
V ďalšom bode sa prejednávala úprava rozpočtu obce na rok 2017. O úprave rozpočtu
vykonanej rozpočtovými opatreniami č. 12/2017 a č. 13/2017 vrátane úprav rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabčice poslancov informovala účtovníčka obce p. Bubláková (rozpočtové opatrenia
tvoria prílohu tejto zápisnice). OZ vzalo tieto informácie na vedomie.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 12/2017 a č.
13/2017 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:
z toho: - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

Celkové výdavky - na sumu:
z toho: - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

1787177,00 € (+2134,00)
1786177,00 € (+2134,00 )
1000,00 €
1787177,00 € (+2134,00)
1096399,00 € (+2,00)
690778,00 € (+2132,00)

Ďalej v tomto bode p. Bubláková informovala poslancov o úprave rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 14/2017, ktoré požiadala aj schváliť (rozpočtové opatrenie č. 14/2017 tvorí
prílohu zápisnice). Starosta poukázal, že v priebehu decembra sa ešte vyskytnú nejaké
drobné úpravy rozpočtu, ktoré by sa do tejto úpravy zahrnuli. OZ jednomyseľne hlasovaním
za: 6 poslancov (z prítomných 6 poslancov Káziková, Huráková, Vons, Kubík, Klinovský,
Borová) schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2017 podľa skutočnosti.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 14/2017 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 úprava rozpočtu
ZŠ s MŠ Rabčice/ podľa skutočnosti.

V bode „Rôzne“ sa riešilo:
Prihláška obce Rabčice za člena združenia regionálneho vzdelávacieho centra Martin na
rok 2018.

– starosta informoval, že sa jedná o školenia, ktorých sa zúčastňujú pracovníci obce. OZ
jednomyseľne (prítomných 6 poslancov Káziková, Huráková, Vons, Kubík, Klinovský,
Borová) schválilo uvedené prihlášku za člena združenia.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje prihlášku obce Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho
centra Martin na rok 2017.
Prihláška obce Základnej školy s materskou školou Rabčice za člena združenia
regionálneho vzdelávacieho centra Martin na rok 2018.
-Základná škola s MŠ Rabčice – Žiadosť o schválenie členstva v RVC Martin na rok 2018 OZ
jednomyseľne (prítomných 6 poslancov) odsúhlasilo školu za člena združenia RVC Martin na
rok 2017 pre Základnú školu s MŠ Rabčice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Prihlášku Základnej školy s MŠ Rabčice za člena združenia Regionálneho
vzdelávacieho centra Martin na rok 2018
Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb
Starosta prečítal poslancom právu o plnení úloh a tí ho zobrali na vedomie.
Žiadosť RD Babia Hora Rabčice o odkúpenie pozemkov
Roľnícke družstvo Babia Hora Rabčice požiadalo Obec Rabčice o odkúpenie pozemkov
pod budovu skladu Roľníckého družstva a to parcely č. 3212/2, 3212/5, 3474/6, 1582/4.
Starosta oboznámil poslancov o parcelách na odkúpenie. Poslanci doporučili starostovi obce,
preveriť spôsob, akým je možný predaj obecných pozemkov a aký je postup.
Žiadosť Jozefa Boldovjaka, Rabčice 24 o odpredaj pozemkov
Starosta prečítal žiadosť Jozefa Boldovjaka o odpredaj časti parciel, ktoré susedia s parcelou
100/7 ktorej vlastníkom je v ceslosti. Poslanci navrhli, aby p. Boldovjak upresnil o akú
výmeru v konkrétnych parcelách má záujem a upresnenie o ktorú časť parcely ide.
Taktiež doporučili starostovi obce preveriť spôsob, akým je možný preaj obecných pozemkov
a postup predaja.
V „Diskusii“ sa riešilo:
Diskusia sa viedla priebežne pri jednostlivých bodoch počas zasadnutia OZ.
V závere zasadnutia p. Kubík
uznesenia.

za návrhovú komisiu prečítal a prekontroloval prijaté

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie .
Zapísala: Grobarčíková Renáta

Jozef S l o v í k
starosta obce

