OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
27.06.2019 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
27.06.2019 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, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský) p. riaditeľku
ZŠ s MŠ Rabčice, zástupcov firmy Support Q, občanom obce 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 Jozef Halka.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ondrej Kubík a PaedDr. Margita Borová.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Kubík Ondrej, Jozef
Halka, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Karol Ogurek a Jozef Halka.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Ondrej Kubík a PaedDr.Margita Borová
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – V tomto bode programu bol daný
návrh na jeho zmenu s tým, že bod č. 9 sa presunie na bod č. 4 a ostatné body programu
zasadnutia OZ sa tak upravia postupne, z dôvodu, že na zasadnutí OZ sú prítomní zástupcovia
firmy Support Q, ktorí chcú byť prítomní pri schvaľovaní Zámennej zmluvy a požiadali
o zmenu programu zasadnutia OZ, čo im bolo aj vyhovené. Poslanci schválili zmenu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, 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 s navrhnutou zmenou.
K bodu číslo 4 – Schválenie zámennej zmluvy – Support Q a Obec Rabčice
V tomto bode programu bola prednesená zámenná zmluva firmy Support Q, kde bolo
opätovne vysvetlené, čo obec zamieňa, aké pozemky, v akej výmere. Zámer zámeny
pozemkov bol vyvesený po dobu 15 dní pred schválením zmluvy. V zmluve nie je zakotvené,
že rozdiel pri zámene pozemkov bude po dohode so zamieňajúcim vyrovnaný formou
spoluúčasti na financovaní šatňových skriniek v MŠ Rabčice.
Starosta obce vysvetlil poslancom, že táto zmluva bude podpísaná, až po vyplatení
spoluúčasti na financovaní šatňových skriniek v MŠ.
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Jozef Halka sa dotazoval, či bude upravený breh okolo budovy Support Q smerom
k Základnej škole. Bolo mu odpovedané, že všetko bude vyrovnané a upravené, tak aby to
bolo v čo najlepšom poriadku.
Poslanci zámennú zmluvu odsúhlasili a hlasovali nasledovne:
Za: 7 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing.
Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka) Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Ondrej Kubík)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zámennú zmluvu medzi firmou Support Q a Obcou Rabčice na pozemky
zapísané v k.ú. obce Rabčice na LV č. 630, C-KN parc.č. 4975/3, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 9 m2, C-KN parc.č. 4975/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49
m2 a C-KN parc.č. 4975/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, ktorých vlastníkom
je Obec Rabčice, Rabčice č. 196, IČO: 00314846, DIČ: 2020571762, ktoré sú vytvorené GP
zo dňa 12.03.2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslava Genšora, Nám. A.
Bernoláka 377, Námestovo za pozemky zapísané na LV 2668 E-KN parc.č. 1237, orná pôda
o výmere 58 m2, pod B1 a na LV 2015 C-KN parc.č. 4975/6 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 9 m2, ktoré sú vo vlastníctve Support Q, a.s. Námestovo 1088, Námestovo, a ktoré
sú vytvorené GP zo dňa 12.03.2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Ing. Jaroslava
Genšora, Nám. A. Bernoláka 377, Námestovo.
K bodu číslo 5 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
V tomto bode programu prebehla kontrola doporučení pre starostu obce a ich plnenie:
1. úloha – splnená, p. Boldovjak bol prizvaný na zasadnutie OZ
2. úloha – splnená, oznam o prenájme starého kult. domu bol vyvesený na webovej stránke
obce, zatiaľ nikto neprejavil oň záujem
3. úloha – splnená, bola napísaná žiadosť o prechody pre chodcov, odpoveď bola prečítaná,
starostom vysvetlená, tvorí prílohu zápisnice
4. úloha – kaplnky do majetku obce je dlhodobá úloha
5. úloha – čistička odpadových vôd ku b.j. 207 bola zistená cena – cca 10.000,- Eur
6. úloha – dlhodobá, názvom ulíc a prečíslovaniu obce sa budeme venovať naďalej
7. úloha – predlženie strechy na budove MŠ – zatiaľ nesplnená, pracuje sa na nej
8. úloha – splnená, na žiadosť bolo odpísané
9. úloha – bude splnená, keď začnú opravovať kaplnku obec prispeje materiálom a čiastočne
prácou
10. úloha – splnená, zameranie pozemku sa uskutočnilo, čaká sa na geometrický plán
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
K bodu číslo 6 – Schválenie VZN obce Rabčice č. 1/2019 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice
V tomto bode bolo predložené na schválenie VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov .... ktoré bolo po krátkej diskusii schválené. Nebolo dané žiadne pozmeňujúce
návrhy a tak bolo schválené v zmysle predloženého návrhu.
V tomto bode programu p. riaditeľka ZŠ informovala prítomných poslancov, že cca 200 žiakov
sa plánuje stravovať v ŠJ od 01.09.2019. Rodičia mali veľa otázok ohľadom odhlasovania
žiakov, zaplatenej zálohy za stravu a pod. Diskusia bola okolo odhlasovania žiakov zo stravy,
v prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Poslanci sa dohodli, že všetko ukáže čas
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a v priebehu mesiaca až dvoch sa zistia nedostatky, a v prípade potreby môžeme zmeniť alebo
doplniť prijaté VZN.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing.
Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ondrej Kubík ) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje VZN obce Rabčice č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rabčice.
K bodu číslo 7 – Schválenie kúpnej zmluvy Brenkus Xaver a Obec Rabčice
V tomto bode programu bola predložená poslancom zmluva medzi predávajúcim Brenkusom
Xaverom na pozemok do majetku obce ako obecná cesta. Čo sa týka parciel a miesta pozemku
o tom boli poslanci informovaní na predchádzajúcom zasadnutí OZ. Táto zmluva bola
prítomnými poslancami schválená.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing.
Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ondrej Kubík ) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi Brenkus Xaver, rod. Brenkus, nar. 02.08.1952, Rabča, ul.
Hlavná25/26 na pozemky parc.č. C-KN 4380/14 vo výmere 204 m2, trvalé trávnaté plochy,
parc.č 5360/9 vo výmere 245 m2, orná pôda, zapísaných na LV č, 4197, k.ú. obce Rabčice, obec
Rabčice, okres Námestovo ako predávajúceho a Obcou Rabčice, Rabčice č. 196, IČO:
00314846, DIČ: 2020571762, ktorá tieto parcely kupuje do majetku obce ako obecná cesta.
Kúpna cena je schválená na sumu 1,- Euro a bude predávajúcemu vyplatená pri podpise zmluvy.
Na uvedené pozemky je ťarcha, ktorú Obec prijíma s kupujúcimi pozemkami.
K bodu číslo 8 – Schválenie kúpnej zmluvy Júlia Kuchtová a Obec Rabčice
V tomto bode programu bola predložená poslancom Kúpna zmluva Júlie Kuchtovej a Jozefa
Kuchtu, Rabčice č. 550 a obcou Rabčice, kde obec uvedeným kupujúcim vracia pozemok,
ktorý majú oplotený vo vlastnom dvore a bol omylom preložený ako obecná cesta. Na
uvedený pozemok bol vyvesený zámer predaja pozemku, ktorý bol zverejnený na webovom
sídle obce po dobu 15 dní pred schválením kúpnej zmluvy.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing.
Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ondrej Kubík ) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Obcou Rabčice, Rabčice č. 196, IČO:
00314846, DIČ: 2020571762 na pozemok C-KN parc.č. 4437/4 o výmere 41 m2, zastavané
plochy a nádvoria, k.ú. obce Rabčice, obec Rabčice, okres Námestovo zapísanej na LV č.
419, kde výlučným vlastníkom je predávajúci v 1/1 účastnín, kupujúcim Júlia Kuchtová, rod.
Vronková, nar. 17.06.1955 a Jozef Kuchta, rod. Kuchta, nar. 01.06.1955, obaja trvale bytom
Rabčice č. 550 do bezpodielového spoluvlastníctva. Kúpna cena je dohodnutá na sumu 1,Euro a vyplatí sa predávajúcemu pred podpisom zmluvy na účet predávajúceho.
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K bodu číslo 9 – Schválenie kúpnej zmluvy Anton Strýček a obec Rabčice
V tomto bode programu bola poslancom predložená kúpna zmluva o predaj pozemku pre
Antona Strýčka. Aj v tomto prípade bol zverejnený zámer predaja pozemku, ktorý bol
zverejnený na webovom sídle obce po dobu 15 dní pred schválením kúpnej zmluvy.
Poslanci už v predchádzajúcom zasadnutí boli oboznámení s pozemkom, ktorý má obec
v zámere predať.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing.
Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ondrej Kubík ) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kúpnu zmluvu medzi Obcou Rabčice, Rabčice č. 196, IČO: 00314846, DIČ:
2020571762 na pozemok parc. číslo E-KN 5633/5 o výmere 20 m2, ostatná plocha, zapísaná na
LV č. 2177, k.ú. Rabčice, obec Rabčice, okres Námestovo vo výlučnom vlastníctve
predávajúceho pre Anton Strýček, rod. Strýček, nar. 20.01.1991, Rabčice č. 605. Kúpna cena
bola dohodnutá na sumu 265,60 Eur (slovom dvestošesťdesiatpäť eur 60/100), ktorá bude
zaplatená na účet predávajúceho pri podpísaní kúpnej zmluvy.
K bodu č. 10 – Žiadosť o opätovné prerokovanie pozemku – Boldovjak Jozef
V tomto bode programu bola opätovne predložená žiadosť p. Boldovjaka Jozefa, o kúpu
pozemku z časti parc.č. C – KN 1000/4 a C-KN 495/1 približne o celkovej výmere 450 m2.
K uvedenej žiadosti je potrebné, aby obec zverejnila zámer predaja pozemku. Na uvedený
pozemok bude vypracovaný GP na základe ktorého bude určená presná výmera pozemku, na
uvedený pozemok nechá obec, na vlastné náklady vypracovať znalecký posudok na určenie
ceny pozemku. Kupujúci nechá zhotoviť geometrický plán, neskôr vypracuje kúpnu zmluvu
a návrh na vklad na vlastné náklady.
Poslanci schválili zámer predaja pozemku a hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing.
Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ondrej Kubík ) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku v k.ú. obce Rabčice, obec Rabčice, okres Námestovo
Geometrický plán, následná kúpna zmluva a návrh na vklad budú vyhotovené na náklady
kupujúceho. Cena pozemku bude na základe vyhotoveného znaleckého posudku, ktorý nechá
vypracovať Obec Rabčice na vlastné náklady. Po získaní týchto dokladov bude obcou Rabčice
zverejnený zámer predaja pozemku na parc.č. C-KN 1000/4 parc.č. C-KN 495/1 približne
o výmere 450 m2.
K bodu č. 11 – Úprava rozpočtu na rok 2019
V tomto bode programu boli predložené rozpočtové opatrenia č. 5/2019 a rozpočtové opatrenie
č. 6/2019, ktoré upravujú rozpočet obce na rok 2019. Uvedené opatrenia tvoria prílohu
zápisnice.
Predložený návrh na úpravu rozpočtu ekonómkou p. Bublákovou bolo prítomnými poslancami
schválené jednohlasne.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing.
Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ondrej Kubík ) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2019 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:
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Celkové príjmy

– na sumu:
1870739,00 € (+11794,00 €)
z toho: - obec:
1804761,00 € (+11794,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1870739,00 € (+11794,00 €)
z toho: - obec:
1039283,00 € (+7794,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 831456,00 € (+4000,00 €)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2019 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:
1879464,00 € (+8725,00 €)
z toho: - obec:
1813486,00 € (+8725,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1879464,00 € (+8725,00 €)
z toho: - obec:
1048008,00 € (+8725,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 831456,00 €
K bodu č. 14 – Rôzne
V tomto bode programu prítomný občan p. Milan Papay sa opýtal, kedy a či sa bude rátať
s bezpečnosťou na našich cestách, lebo autá v obci jazdia veľkou rýchlosťou. Podotkol, že by
bolo vhodné presunúť označenie obce – tabuľa obce Rabčice viac dopredu, kde je ešte
kataster obce, pred rodinný dom Alojza Slovíka, lebo už pri tej značke vodič musí spomaliť.
Bolo mu starostom obce odpovedané, že táto značka sa môže presunúť už na začiatok obce.
Pán Milan Papay požiadal, aby bol zavolaný, keď sa bude táto značka presúvať. Starosta
odpovedal, že všetky značenia po hlavnej ceste sú v kompetencii cestárov a PZ SR. Keď sme
požiadali o zrkadlo pri Turacovi smerom na Roľnícke družstvo, boli premerali a zrkadlo nám
neodsúhlasili. Skonštatovali, že je tam dobrá viditeľnosť pri výjazde na hlavnú cestu.
Poslanec Milan Klinovský požadoval a pripomenul starostovi obce či sa zakúpi stan pre
požiarnikov. Starosta mu odpovedal, že až budú peniaze tak sa zakúpi aj stan pre požiarnikov.
Žiadosť Moniky Vojtašákovej, Rabčice č. 585 o poskytnutie finančného príspevku na
akciu Letný tábor, ktorý sa bude konať na našej fare od 01.07. do 04.07.2019. Poslanci
odsúhlasili finančný príspevok vo výške 200,- Eur, na ktorý bude potrebné doložiť do
pokladne obce podpísanú prezenčnú listinu a pokladničné doklady do schválenej výšky
finančného príspevku. Finančný príspevok bude vyplatený z prostriedkov na záujmovú
činnosť.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 ( Huráková Anna, PaedDr. Margita Borová, Oľga Chromeková, Karol Ogurek, Ing.
Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ondrej Kubík ) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje finančný príspevok na akciu „Letný tábor“ vo výške 200,- Eur, ktorý sa
uskutoční na fare v Rabčiciach v čase od 01.07.2019 do 04.07.2019.
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Žiadosť Peter Stotko, Rabčice č. 312 požiadal na základe požiadania p. Bartkovjaka, aby
odstránil z obecnej cesty skaly a zeleň, ktorá rástla pri jeho plote. Taktiež žiada, aby sused
Bartkovjak odstránil z cesty svoju zeleň, strom, kvety, ktoré zasahujú do cesty, z dôvodu, že
cesta je pre všetkých nie pre jednotlivca. Na toto bolo odpovedané, starostom obce, že
k týmto dvoch občanom sa chodí buď zo stavebného úradu alebo komisie dosť často, že sú
tam neustále problémy. Skôr tam ide o susedské vzťahy, a vtedy už každému všetko vadí.
Poslanci doporučili túto žiadosť postúpiť komisii na ochranu verejného poriadku a stavebného
zákona. Taktiež poslanci skonštatovali, že medzi takými susedmi sa veľmi ťažko žije, čo je na
škodu. Pravdepodobne sú tam súkromné susedské spory, ktoré sa dajú ťažko vyriešiť.
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Rabčice, Rabčice č. 194 o schválenie
úpravy rozpočtu na rok 2019 pre ZŠ s MŠ o výšku zostatku 950 Eur za minulý rok 2018. Na
túto žiadosť bolo odpovedané, že táto úprava rozpočtu už bola schválená a že je
bezpredmetná, táto zmena už bola dodatočne upravená.
Informácia ohľadom online školenia pre poslancov OZ bola vykonaná, a zároveň prišla
informácia, že toto školenie sa bude vykonávať raz ročne.
Starosta obce informoval o blížiacom dni obce, ktorý bude 14.07.2019 a požiadal
poslancov o pomoc. Informoval, že obec poskytne zdarma pivo, guláš a nebude nič predávať.
Bude tam dosť predávajúcich a stankárov, ktorí budú poskytovať služby prislúchajúce na deň
obce – t.j. predaj zmrzliny, piva, gulášu, sladkosti a pod.
Poslanec Jozef Halka, sa dotazoval, kedy sa urobí oprava žľabov na budove materskej
školy, lebo keď prší neustále tam zateká a tak sa ničí budova ZŠ. Ďalej sa dotazoval, komu
patrí búda postavená pri športovej hale v obci, bolo by vhodné ju odviesť a tak uvoľniť
priestor.
Poslankyňa Chromeková doporučila na základe dotazov starších občanov, aby sa
urobil verejný hovor ohľadom starého obecného úradu, lebo postarší občania nechcú, aby bola
táto budova zbúraná. Poslanec Kubík doporučil budovu opraviť poprípade predať, aby obec
mala príjem z ktorého bude možné niečo v obci opraviť, zakúpiť a pod. Poslanec Bublák,
doporučil taktiež budovu starého obecného úradu opraviť, prenajať a predať. Poslanec Ing.
Jozef Mordel sa vyjadril, že je za zbúranie starého kultúrneho domu. O tomto nebola daná
diskusia, poslanci diskutovali v rámci svojej voľnej rozpravy.
Poslankyňa Chromeková sa opýtala na prenájom nového kultúrneho domu, že sa jej
občania sťažujú, že je drahý. Bolo jej vysvetlené, ako bolo schválené, tak sa vyberá za
prenájom a v porovnaní so susednou obcou to vôbec nevychádza drahšie.
Poslanec Klinovský Milan povedal, že by bolo vhodné zakúpiť vozík na odvážanie už
použitého riadu, keď sa odnáša zo stolov. Starosta povedal, že postupne sa to zakúpi, že o tom
vieme.
Poslanec Hálka sa dotazoval, či aj pošta bude presťahovaná, ako je to s ňou. Starosta
povedal, že ešte sa nedávala výpoveď Slovenskej pošte a že uvidíme, či Pošta bude súhlasiť
s presťahovaním, lebo všetky zabezpečenia si budú musieť urobiť na vlastné náklady a my
držíme poštu v obci len preto, že je tu zdarma a aby bola pre našich občanov dostupná, inak
budeme musieť cestovať do susednej obce, nakoľko Slovenská pošta našu poštu už pred 9
rokmi chcela zrušiť.
Poslanec Kubík potvrdil, že sme pred 9 rokmi poštu zachovali, lebo ju chceli zrušiť.
Bolo by dobré ju zachovať, hlavne pre starších občanov, lebo tí navštevujú poštu asi najviac.
Ale nájdu sa aj mladší občania, ktorí chodia na poštu. Ďalej predložil poslancom, mapku
Rabčíc, kde vyznačil ulice, a vytvoril miesto, kde môžu poslanci pripraviť návrhy ulíc v obci.
Túto mapku dáme k dispozícii aj občanom a zverejnime ju na webe obce. Prečíslovaním obce
sa priebežne zaoberáme a postupne sa pripravujú návrhy na názvy ulíc v obci.
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Starosta obce ku strave zadarmo poslancov informoval, že nám prišla ponuka, že
neodobraté obedy, ktoré sú čisté, a bola by možnosť ich do hodiny vydať, by sme mohli
darovať slabším hlavne ľuďom bez domova. Taktiež si to vyžaduje splňať hygienické
predpisy a obce by ušetrili na likvidácii odpadu. Takýto názor prišiel z Úradu verejného
zdravotníctva SR.
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.
Zapísala: Marta Chromeková
Overovatelia: Karol Ogurek, Jozef Halka

Jozef S l o v í k
starosta obce
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