ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 24.2.2017 na Obecnom úrade v Rabčiciach

ZÁPISNICA
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.2.2017 na
Obecnom úrade v Rabčiciach

Prítomní : viď prezenčná listina
Program : viď pozvánka na zasadnutie OZ

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva /ďalej „OZ“/ otvoril starosta obce Jozef Slovík /ďalej
starosta/, ktorý privítal poslancov OZ, hlavného kontrolóra, riaditeľku základnej školy p.
Vieru Balákovú a ostatných prítomných. Po príhovore starosta overil, či je obecné
zastupiteľstvo uznášania schopné, nakoľko z 9 poslancov bolo prítomných 6, čo je
nadpolovičná väčšina. Ospravedlnil p. Martina Vonsa a Ondreja Kubíka, ktorí sa na
zasadnutie OZ dostavia neskôr. Do návrhovej komisie navrhol p. Veroniku Kázikovú a Jozefa
Halku, čo bolo odsúhlasené hlasovaním:
Za: 6 poslanci (prítomných 6 poslancov)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol p. Annu Hurákovú a p. Milana Klinovského, čo
bolo odsúhlasené hlasovaním:
Za: 6 poslanci (prítomných 6 poslancov)
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Veronika Káziková a Jozef Halka. OZ
schvaľuje overovateľov zápisnice v zložení: Anna Huráková a Milan Klinovský.
Písaním zápisnice poveril Evu Mordelovú, pracovníčku OcÚ.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia v zmysle pozvánky, ktorý OZ
jednomyseľne schválilo hlasovaním:
Za: 6 poslancov (zo 6 prítomných poslancov)
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.

V ďalšom bode starosta informoval poslancov o jednotlivých projektoch.
Projekt Zberný dvor – v súčasnosti prebiehajú prípravy na podpísanie zmluvy
s dodávateľom.
Projekt Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia
učební- jedná sa o projekt, ktorý realizuje ZŠ s MŠ Rabčice. Cieľom projektu je zvýšiť
úroveň rozvoja kľúčových kompetencii žiakov ZŠ s MŠ Rabčice. Žiaci prostredníctvom
technického vybavenia učebne fyziky, technického vybavenia IKT učebne a vybavenia
jazykovej učebne budú môcť pracovať na úlohách, ktoré sú prepojené s praktickými
požiadavkami súčasnej spoločnosti na technické vzdelávanie. Projektové aktivity: vybavenie
učebne IKT technikou, vybavenie učebne fyziky technikou a vybudovanie jazykovej učebne.
Verejné obstarávanie bude začaté, ak schvália projekt. Projekt je potrebné zaslať do 6. marca
2017.
Starosta privítal poslanca Ondreja Kubíka. P. riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice bližšie oboznámila
poslancov s projektom. Pri realizácií projektu je potrebné spolufinancovanie obce. Starosta
vyzval poslancov k hlasovaniu schválenia spoluúčasti obce na projekte podávaného na
zriadenie učební ZŠ s MŠ Rabčice vo výške 5 % z celkových nákladov projektu.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje spolufinancovanie projektu Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
prostredníctvom moderného vybavenia učební vo výške 5 % z celkových nákladov
projektu.
P. riaditeľka ZŠ informovala poslancov aj o možnosti zriadenia knižnice so študovňou
v priestoroch ZŠ v budove 5-9 ročník. Knižnica by bola vybavená 2 počítačmi, 1
notebookom, interaktívnou tabuľou, tlačiarňou. Prístupná bude všetkým deťom a aj žiakom,
ktorí už navštevujú strednú školu. Projekt je hradený prostredníctvom sponzorského daru od
p. Petra Vonsa. P. riaditeľka vyslovila prosbu, či by obec nemohla poskytnúť finančný
príspevok na zriadenie knižnice so študovňou vo výške 2.000 €. Poslanci jednomyseľne
schválili finančný príspevok na zriadenie knižnice so študovňou a to nasledovne:
Za: 7 poslancov /zo 7 prítomných/
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje finančný príspevok na riadenia knižnice s učebnou v ZŠ s MŠ Rabčice vo
výške 2.000 €.
Zároveň starosta informoval poslancov, že uvedený finančný príspevok bude škole
poskytnutý z rozpočtu z podprogramu záujmovej činnosti. Z uvedeného dôvodu starosta
požiadal poslancov o schválenie zmeny uvedeného rozpočtu. Poslanci jednomyseľne schválili
uvedenú úpravu hlasovaním:
Za: 7 poslancov /zo 7 prítomných/
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.

OZ schvaľuje úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 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 nasledovne (súčasťou je aj
úprava rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice):
Celkové príjmy – na sumu:
1979204,00 €
z toho: - obec:

1978204,00 €

- ZŠ s MŠ Rabčice:
Celkové výdavky - na sumu:

1000,00 €

1979204,00 €

z toho: - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

1326332,00 € (-2000,00 €)
652872,00 € (+2000,00 €)

V ďalšom bode starosta predniesol úpravu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 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 nasledovne (súčasťou je aj úprava
rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice):
Celkové príjmy – na sumu: 1979204,00 (+1888,00 €)
z toho: obec:
1978204,00 (+1888,00 €)
-ZŠ s MŠ Rabčice:
1.000,00 €
Celkové výdavky – na sumu: 1979204,00 (+1.888,00 €)
z toho: - obec
1328332,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 650872,00 € (+1888,00 €)
Suma 1.888,00 € predstavuje – nákup vzdelávacích poukazov a lyžiarsky výcvik.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie úpravu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 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 nasledovne (súčasťou je aj
úprava rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice):
Celkové príjmy – na sumu: 1979204,00 (+1888,00 €)
z toho: obec:
1978204,00 (+1888,00 €)
-ZŠ s MŠ Rabčice:
1.000,00 €
Celkové výdavky – na sumu: 1979204,00 (+1.888,00 €)
z toho: - obec
1328332,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 650872,00 € (+1888,00 €)
Starosta ďalej informoval o technickom zhodnotení hasičského vozidla Tatry.
S Ministerstvom vnútra SR je podpísaná zmluva na uskutočnenie zhodnotenia hasičského
vozidla. Podvozok vozidla ostane v pôvodnom stave. Zrenovuje sa ostatná časť hasičského
vozidla.
Starosta sa zúčastnil stretnutia s p. ministrom Kaliňákom, kde bolo spomínané, že vláda
schválila požiadavky miest a obcí o rekonštrukciu hasičských zbrojníc. Dobrovoľné hasičské
zbory majú možnosť uchádzať sa o dotácie od Ministerstva vnútra SR. Oblasti, na ktoré

možno poskytnúť dotáciu sa rozšírili a ide o rekonštrukciu, modernizáciu a iné technické
zhodnotenie budov hasičských staníc a hasičských zbrojníc obcí a miest, ako aj ďalších
právnických osôb vrátané obstarania hasičskej techniky. Projekt je potrebné odovzdať
najneskôr do konca marca. Starosta oboznámil poslancov, že sa o dotáciu zaujímal, nie je
však jednoznačne určené, aká budova sa môže zrekonštruovať. Do úvahy prichádza
zrekonštruovanie budovy, v ktorej sa nachádza hasičská zbrojnica a súčasne kotolňa obce
Rabčice. Nevie sa však, či je možné požiadať o rekonštrukciu takejto budovy. Potrebné je
predložiť žiadosť spolu s projektovou dokumentáciou do stanoveného termínu na prezídium
HaZZ SR v Bratislave.
Vláda tiež schválila zvýšenie dotácie pre DHZ Rabčice vo výške 3.000 €. Dotácia sa zvýšila
o 1.000,- €.
Obec ďalej spolupracuje so združením Sami sebe na projekte zabezpečenia kamerového
systému v obci Rabčice. Projekt bol odoslaný, čaká sa na schválenie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie informácie o projektoch.
Starosta privítal poslanca Martina Vonsa.
Starosta obce oboznámil poslancov s prípravou realizácie výstavby kultúrneho domu.
V blízkej dobe sa starosta stretne s konateľmi Stavebného podniku Námestovo, aby sa dohodli
na podmienkach výstavby kultúrneho domu. Starosta neplánuje tento rok vziať úver na
spomínanú výstavbu.
P. Jozef Halka vyslovil názor, či nie je finančne výhodnejšie terajšiu telocvičňu prebudovať
na kultúrny dom a novú telocvičňu postaviť v blízkosti priestoroch Základnej školy Rabčice.
Viacerí poslanci vyjadrili nesúhlas s daným návrhom, nakoľko by prišlo v konečnom
dôsledku k predraženiu a nie zníženiu nákladov. Zmenil by sa charakter jednej budovy
prostredníctvom rekonštrukcie a druhá budova – telocvičňa by sa musela postaviť nanovo
(nová projektová dokumentácia, stavebné povolenie), čo by bolo oveľa finančne nákladnejšie
ako postaviť nový kultúrny dom.
Ďalej p. Jozef Halka upozornil, že je potrebné zavrieť okno v kasárňach. V súvislosti
s kasárňami sa opýtal starostu, či sa neuvažuje o uteplenie budovy. P. Ondrej Kubík sa
vyjadril, že by bolo vhodnejšie celú budovu zrekonštruovať. Starosta však o tejto možnosti
nateraz neuvažuje.
Ďalej boli spomínané parkovacie miesta, ktoré sa obmedzia pri výstavbe nového kultúrneho
domu, keďže v projekte je zásah časti budovy kultúrneho domu do aktuálneho parkoviska, či
nie je možné posunúť budovu KD. Starosta sa vyjadril, že to možné nie je vzhľadom na dané
priestorové podmienky. P. Ondrej Kubík sa vyjadril, že nové parkovacie miesta môžu
vzniknúť zbúraním starého obecného úradu, ako jedna z alternatív. KD bude mať samostatnú
žumpu, nebude sa budovať ČOV.
P. Huráková poznamenala, že v končinách nie je dobre počuť rozhlas. Starosta sa vyjadril, že
sa plánujú opravy, keď sa oteplí a zmizne sneh.
Starosta predniesol v bode rôzne žiadosť folklórneho súboru Kašunka o finančný príspevok
s príležitosti osláv 35. výročia založenia súboru. Toto výročie bude spojené s podujatím Dni
obce Rabčice, kde bude skupina tiež vystupovať. Pri tejto príležitosti žiada vedúca súboru p.
Valéria Baláková o finančný príspevok pre súbor na propagáciu výročia, tlač brožúr, na

ocenenia pre členov a tiež na posedenie pre folkloristov. Žiadosť je súčasťou prílohy
zápisnice. Starosta navrhol sumu príspevku vo výške 1.000 €. Poslanci jednomyseľne
schválili finančný príspevok súboru Kašunka:
Za 8 poslancov (z 8 prítomných)
Proti: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0
Ďalej starosta informoval poslancov, že sa dňa 11.1.2017 konalo zasadnutie zvolané na
podnet p. Dušana Kolčáka ohľadom povrchovej vody. Starosta sa zasadnutia nezúčastnil zo
zdravotných dôvodov. Viacerí občania z vyšného konca navrhovali, aby sa silno tečúca voda,
ktorá smeruje z grapy, oddelila priekopou pri Alojzovi Grobarčíkovi, ako šla pôvodne, aby
klesol tlak, taktiež v časti Revajovka a ten zvyšok riešiť popri obecnej ceste rúrami
a šachtami, aby sa zmiernil tlak vody. Niektorí občania boli proti. Zápis so zasadnutia
a prezenčná listina zúčastnených je súčasťou prílohy zápisnice. P. Dušan Kolčák upozornil, že
na jar ide priepust zabetónovať, ktorým súčasná voda preteká. Poslanci sa zhodli, že p. Dušan
Kolčák nemôže nič zabetónovať svojvoľne.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie zápisnicu zo zasadnutia zvolaného na podnet p. Dušana Kolčáka,
Rabčice 331.
Starosta predniesol poslancom žiadosť o zrušenie zmluvy o nájme hrobového miesta, ktorú
zaslal vdp. Jaroslav Humenný Obci Rabčice (týkajúca sa hrobových miest duchovných otcov
pôsobiacich v Rabčiciach a vrátenie časti nájmu, vzhľadom na skutočnosť, že farnosť Rabčice
prenajíma časť pozemkov tvoriacich cintorín obci). Poslanci súhlasia so zrušením zmluvy
o nájme hrobového miesta a vrátenia alikvotnej časti nájomného.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie zrušenie zmluvy o nájme hrobového miesta, Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Rabčice.
Ďalšia žiadosť sa týka p. Jozefa Boldovjaka, Rabčice 24. P. Boldovjak žiada o vydanie
záväzného stanoviska k výmene pozemkov. Na základe požiadavky starostu obce Rabčice
o podpis kúpnej zmluvy na odpredaj podielu p. Boldovjaka na cestu pre obec Rabčice, p.
Boldovjak žiada o výmenu, prípadne odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sa
nachádzajú pri pozemku p. Boldovjaka par. č. 1000/7. Starosta predložil poslancom mapu
o ktorú parcelu sa jedná. Žiadosť je súčasťou zápisnice. Neskôr vyzval poslancov
k hlasovaniu:
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 0
Proti: 8
Zdržalo sa hlasovania: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ zamieta žiadosť p. Jozefa Boldovjaka, trvale bytom Rabčice 24 o vydanie záväzného
stanoviska k výmene pozemkov.

Poďakovanie za príspevok k Vianociam 2016 – Komunita Kráľovnej pokoja Radošina – OZ
vzalo na vedomie.

K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ berie na vedomie poďakovanie za príspevok k Vianociam 2016 – Komunita
Kráľovnej pokoja Radošina.
Diskusia sa konala priebežne pri jednotlivých bodoch počas zasadnutia OZ.

V závere zasadnutia p. Káziková za návrhovú komisiu prečítala a prekontrolovala prijaté
uznesenia.

Zapísala: Eva Mordelová

Jozef Slovík
starosta obce

