UZNESENIE č. 6/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.10.2015
na obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 9/2015 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 :
1802937,00 € (+ 574718,00 €)
z toho: - obec:
1801937,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky :
1802937,00 € (+ 574718,00 €)
z toho: - obec:
1201735,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
601202,00 €
3. Informácie starostu obce o :
- spílení poprípade opílení stromov – lipy na starom cintoríne, po úspešnom
vypracovaní projektu
- zrealizovaných a pripravovaných projektoch – „Inštalácia nízkoemisných zdrojov
pre výrobu tepla v obci Rabčice – rekonštrukcia obecnej ketolne“ a „Obnova
verejného osvetlenia v obci Rabčice“
3. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ
B/ Schvaľuje:
1.
2.
3.
4

Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Margita Borová a Jozef Hálka
Overovateľov zápisnice: Veronika Káziková, Anna Huráková
Program rokovania obecného zastupiteľstva
Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10/2015 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 :
1803087,00 € (vrátane úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice)
z toho: - obec:
1801937,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1150,00 € (+ 150,00 €)
Celkové výdavky :
1803087,00 €
z toho: - obec:
1201735,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 601352,00 € (+ 150,00 €)

5. Obecnú kroniku za rok 2014

6. Finančné prostriedky vo výške 4000,- Eur na úpravu priestorov (prestavbu ) v budove
kotolne na garáže – pre obecný úrad a hasičov.
7. Schvaľuje prehodnotenie platu starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostov vo výške 2.345,- Eur
8. Realizácia projektu: Zberný dvor, kód výzvy, t.j. OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
- celková výška oprávnených výdavkov projektu: 357 974,40,-€,
- 5% výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 17 898,72,-€.
9. Finančný príspevok vo výške 30,- Eur na zakúpenie vecnej ceny do tomboly pre
Spojenú školu internátnu, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo.
10. Finančný príspevok vo výške 50,- Eur na projekt „Noc splnených prianí“
pre žiadateľa Patrícia Brenkusová, 029 45 Rabčice č 528
11. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice vo výške 150,- Eur /navýšenie/ na prenájom
telocvične.
12. Finančný príspevok 100,- Eur na jubilejný volejbalový turnaj v telocvični z
príležitosti osláv jubilea farnosti, ktorý sa uskutoční dňa 21.11.2015
13. Na základe žiadosti Kuchta Peter, Rabčice č. 549, Kuchtová Jana, Rabčice č. 486 a
Borový František, Rabčice č. 480 príjazdovú cestu - -obecnú cestu v zmysle GP
č.41962249-209/2014 vyhotoveného Ing. Jozefom Revajom, Námestovo, dňa
27.11.2014 a to C-KN par.č. 6512/2, 6512/3, 6513/6, 6513/7, 6513/8, avšak za
podmienky, že žiadatelia, ktorí darujú obci prístupovú cestu, prepracujú GP a
cesta, ktorá bude prijatá na obec bude v šírke 6 m minimálne.
14. Finančný príspevok vo výške 250,- Eur na zorganizovanie 1. vianočných trhov v
obci dňa 5.12.2015
15. Zakúpenie vianočnej výzdoby pre obec v sume 1000,- Eur.
C/ Doporučuje:
1. Prejednať prenájom Kasárni v obci s Ing. Katarínou Turacovou, Rabčice č. 419.

V Rabčiciach dňa 05.11.2015

Jozef S l o v í k
starosta obce

