RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
18.06.2021 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
18.06.2021 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, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský,
Ľubomír Bublák, Ing. Jozef Mordel, Ogurek Karol, Chromeková Oľga, Jozef Halka) občanov
obce - p. Jozefa Bandíka, a p. Petra Vonsa zástupcu firmy Support Q a.s. Námestovo, p.
riaditeľku ZŠ s MŠ Rabčice PaedDr. Vieru Balákovú a zástupkyňa riaditeľky pre MŠ p. Elenu
Vajdečkovú.
P. Peter Vons pri vstupe do miestnosti oznámil prítomným poslancom a ostatným, že
dnešné zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude nahrávať a monitorovať.
Zasadnutia OZ sa ospravedlnil hlavný kontrolór obce p. Mordelová Ľudmila.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomných bolo osem
poslancov z celkového počtu deväť, OZ je uznášania schopné. Poslanec Ondrej Kubík,
dôjde, momentálne cestuje a kvôli obmedzenia pri rekonštrukcii cesty medzi Zubrohlavou
a Námestovom mešká.
P. Peter Vons pri vstupe do miestnosti oznámil prítomným poslancom a ostatným, že dnešné
zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude nahrávať a monitorovať.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Chromeková Oľga, Milan Klinovský.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: PaedDr. Margita Borová, Karol Ogurek.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Karol Ogurek a PaedDr. Margita Borová.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Chromeková Oľga a Milan Klinovský.
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – V tomto bode programu bol
schválený program zasadnutia OZ tak ako bol v pozvánke.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky
K bodu číslo 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
V tomto bode programu starosta obce všetky uznesenia, ktoré mu boli doporučené splnil.
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K bodu číslo 5 – Správa nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky
Rabčice za rok 2019.
V tomto bode programu poslanci vzali na vedomie správu nezávislého audítora konsolidujúcej
účtovnej jednotky Rabčice za rok 2019
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Rabčice za
rok 2019.
K bodu číslo 6 – Správa zo zasadnutia finančnej komisie k záverečnému účtu obce
Rabčice za rok 2020.
V tomto bode programu správa bola, ako aj ostatné doklady, doručená poslancom, a nemali
k nej námietky. Správu poslanci vzali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu zo zasadnutia finančnej komisie k záverečnému účtu obce Rabčice
za rok 2020, konanej dňa 3.6.2021.
K bodu číslo 7 - Stanovisko hlavného kontrolóra ku záverečnému účtu za rok 2020.
Stanovisko hlavného kontrolóra bola taktiež doručená poslanom v dokumentoch na OZ, preto
k nej poslanci nemali výhrady. Stanovisko hlavného kontrolóra vzali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra ku záverečnému účtu za rok 2020.
K bodu číslo 8 – Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020.
V tomto bode programu bol stručne prednesený záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
obce za rok 2020 účtovníčkou p. Bublákovou Danou. Poslanci nemali žiadne výhrady ani dotazy
k záverečnému účtu a celoročnému hospodáreniu obce za rok 2020.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0K tomuto bodu programu bolo prijaté
uznesenie.
OZ schvaľuje
Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
K bodu číslo 9 – Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020.
V tomto bode programu chválili poslanci použitie určitej časti prebytku rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2020 a hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2020 vo výške 100% na tvorbu
rezervného fondu, v sume 231.724,97 Eur.
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K bodu číslo 10 – Čerpanie prostriedkov rezervného fondu
V tomto bode programu starosta obce vysvetlil poslancom, koľko finančných prostriedkov
plánuje čerpať z rezervného fondu a na aký účel. Poslanci mu návrh schválili.
Cca 20.000,-Eur na asfaltovanie ciest – Gnšorovka, ku Tropekovi, ku Základnej škole
Cca 15.000,- Eur na asfaltovanie cesty ku Telocvični a Kotolni.
Cca 10.000,- Eur na zakrytie priekopy pri farskej garáži do potoka
Cca 7.000,- Eur na natretie strechy na budove Telocvične.
Starosta povedal poslancom, že neplánuje čerpať všetky prostriedky, z dôvodu, že už druhý
mesiac nám prišli dotácie na chod samosprávy menšie, aby sme mali základné potreby
a požiadavky v obci zabezpečené, musíme niečo nechať na rezervnom fonde.
V tomto bode programu starosta obce oslovil prítomného p. Petra Vonsa, či sa bude
podieľať na asfaltovaní okolo budovy základnej školy, nakoľko to bolo v minulosti sľúbené.
Pán Vons odpovedal, že prečo by sa mal podieľať na asfaltovaní okolo ZŠ, on prisľúbil iba
urobiť podklad pod asfalt. Niektorí poslanci mu oponovali s tým, že to sľúbil na niektorom
zasadnutí OZ a pri výmene pozemkov, ktoré mu poslanci odsúhlasili.
Poslanec Bublák – je potrebné predložiť poslancom prognózu alebo vypracované štúdie, na
základe ktorých môžu rozhodnúť. Bolo mu odpovedané, že budú.
Poslankyňa Chromeková – bolo by vhodné nejakým spôsobom upraviť cestu pod cintorínom,
lebo je tam veľké bahno a mokro. Alebo urobiť nejaký chodník tesne popri plote pri cintoríne,
kadiaľ by sa dalo prejsť.
Poslanec Klinovský – sa opýtal starostu, či sa plánuje zaasfaltovať aj vjazd do požiarnej
zbrojnice. Bolo mu odpovedané, že áno.
Poslanci hlasovali :
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje čerpanie prostriedkov rezervného fondu
20.000,-Eur – na kapitálové výdavky - asfaltovanie ciest – Gonšorovka, ku Tropekovi, ku
Základnej škole
15.000,- Eur – na kapitálové výdavky - asfaltovanie cesty ku Telocvični a Kotolni.
10.000,- Eur – na kapitálové výdavky - zakrytie priekopy pri farskej garáži do potoka
7.000,- Eur – na bežné výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku obce- natretie
strechy na budove Telocvične
K bodu číslo 11 – Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencie
pre MŠ – zriadenie novej triedy pre predškolákov.
*V tomto bode programu p. Vajdečková Elena, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ informovala
poslancov o zriadení novej triedy pre predškolákov. Majú miestnosť, v ktorej sú popraskané
steny. Je potrebné miestnosť vymaľovať. Keby prišla na kontrolu hygiena určite by
nedovolila v takejto miestnosti vyučovať deti. Navrhnutú sumu 2000,- Eur poslanci schválili.
Tieto finančné prostriedky boli zahrnuté do rozpočtu obce ako aj Základnej školy vo výške
2.000,- Eur.
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Poslanci hlasovali nasledovne.
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencie pre MŠ –
zriadenie novej triedy pre predškolákov v sume 2.00,- Eur.
*OZ bola postúpená žiadosť Rady školy na vedomie. V žiadosti požadujú kópiu správy z
finančnej kontroly vykonanej v ZŠ, ďalej požiadali zariaďovateľa o opravu strechy na
telocvični, o oplotenie areálu ZŠ, riešiť kamerový systém v areáli škôlky a školy, zamestnať
školníka v ZŠ, urobiť skrinky pre žiakov druhého stupňa v budove ZŠ, vybudovať prístrešok pri
MŠ, aby učitelia vyučovali z tried a nie z domova pri pandémii Covid 19, spustenie aplikácie
EDUPAGE pre rodičov a žiakov. Z dôvodu, že žiadosť bola daná na vedomie, starosta
odpovedal na požadované body, ktoré oznámili zriaďovateľovi.
Čo sa týka zatekania strechy tá sa plánuje natierať, ohľadom zriadenia kamerového systému sa
zatiaľ nevyjadril, čo sa týka oplotenia areálu školy ten sa oplotí,(oplotenie sa týka iba úseku kde
stoji budova Support Q a hlavnej brány s bráničkou), čo sa týka prijatia školníka do ZŠ to je
v kompetencii p. riaditeľky ZŠ, ohľadom skriniek sa zatiaľ nevyjadril, prístrešok pri MŠ bude
vybudovaný, už boli schválené aj finančné prostriedky naň, o vyučovaní pri uzatváraní školy
z dôvodu pandémie Covid 19 sa nevyjadril, nie je to v jeho kompetencii – o tom rozhoduje
riaditeľka ZŠ poprípade je to nariadené Ministerstvom školstva, čo sa týka spustenia aplikácie
EDUPAGE – tu p. riaditeľka ZŠ potvrdila, že ju spustia.
Pri oplotení areálu ZŠ sa spustila diskusia, na ktorej starosta obce pripomenul, že ten plot tam
v minulosti bol a niekto ho zhodil a do dnešného dňa nedal naspäť. P. Peter Vons tvrdil, že je
tam múr jeho budovy, cez ktorú sa nikto nedostane a ten zvyšný kúsok oplotenia areálu ZŠ
môže naspäť urobiť. Bráničku pohľadá na zbernom dvore a keď poslanci navrhovali, aby sa už
urobila nová bránička, a opýtali sa p. Vonsa či sa chce na tom podieľať, bolo odpovedané, že nie
a vráti naspäť tú bráničku, ktorú dali dolu, keď sa stavala jeho budova. Povedal, že keď to tam
chcú poslanci mať, tak to opraví a dá do pôvodného stavu.
V rámci tejto diskusie poslanec Bublák navrhoval odstrániť staré garáže pri základnej škole
na obecnom pozemku, lebo tam nemajú dobrý vzhľad. Starosta odpovedal, že to nie je také
jednoduché, už bola navrhovaná alternatíva, ale vlastníci garáži s tým nesúhlasili.
Poslanec Halka sa dotazoval, prečo obec vybrala hnojisko p. Buškovej ? Starosta odpovedal, že
bola upozornená a mala to urobiť, nakoľko nedošlo k náprave, musela to urobiť obec, bolo
vybrané a vyvezené kompostovisko. Nebola to stavba.
K bodu číslo 1 – Úprava rozpočtu obce na rok 2021
V tomto bode programu bol upravený rozpočet obce na rok 2021 vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ,
ktorý predniesla p. Bubláková Dana, na základe predchádzajúcich uznesení a prerozdelení
financií ako aj kompetencii starostu obce.
Poslanci hlasovali nasledovne.
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
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OZ Berie na vedomie
*Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 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:
Celkové príjmy – na sumu:
1793494,00 € (+18397,00 €)
z toho: - obec:
1718020,00 € (+18397,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
75474,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1793494,00 € (+18397,00 €)
z toho: - obec:
798361,00 € (+ 17047,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 995133,00 € (+ 1350,00 €)
OZ Schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 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:
Celkové príjmy

– na sumu:
1846787,00 € (+53293,00 €)
z toho: - obec:
1771313,00 € (+53293,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
75474,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1846787,00 € (+53293,00 €)
z toho: - obec:
849654,00 € (+ 51293,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 997133,00 € (+2000,00 €)
K bodu číslo 13 – Prejednanie predaja starého kultúrneho domu.
V tomto bode programu sa starosta obce opýtal p. Vonsa, či súhlasí s výmenou pozemku spod
kultúrneho domu na inom mieste, aby obec mohla mať pozemok pod starým kultúrnym domom
vysporiadaný a tak ho mohla ponúknuť na predaj. P. Peter Vons oznámil poslancom, že on nemá
dôvod vymieňať pozemky. Tu starosta obce navrhol poslancom vyhlásiť novú verejnú obchodnú
súťaž, kde budú zahrnuté aj tie dve zabudnuté parcely, ktoré patria obci a zároveň navrhoval
zvýšenie minimálnej predajnej ceny.
Niektorí poslanci neboli naklonený predajú kultúrneho domu a preto po krátkej diskusii
hlasovali o predaji starého kultúrneho domu, kde hlasovali nasledovne:
Za: 3 (PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ing. Jozef Mordel)
Proti: 5 ( Milan Klinovský, Chromeková Oľga, Ogurek Karol, Halka Jozef, Ľubomír Bublák)
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0
Predaj starého kultúrneho domu nebol schválený.
V tomto bode program poslanci diskutovali :
*Poslankyňa Chromeková sa pýtala, ako to robia v obci Oravská Polhora, kde majú veľa
atrakcii, a aktivít pre občanov. Bolo jej starostom obce odpovedané, že veľa vecí im v obci
pomáhajú vybudovať sponzori. (t.j. miestni podnikatelia)
Čo sa týka ihrísk- starosta obce povedal, že skoro všetky ihriská v obciach a mestách sú
v súkromných rukách, nevlastnia ich obce alebo mestá. Zo zákona je potrebné vykonávať
každoročne revíziu o stave ihriska.
*V tomto bode programu došiel poslanec Ondrej Kubík. Bolo 16.40 hod.
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*Poslanec Bublák povedal, že iné obce kupujú pozemky alebo rodinné domy v blízkosti centier,
aby mohli vybudovať nové parkoviská a oddychové zóny a my ideme všetko rozpredať. Keď
prídu po nás iní poslanci nech rozhodnú čo ponechajú a čo predajú alebo aj my môžeme
rozhodnúť neskôr.
Starosta povedal, že starý obecný úrad vykurujeme len preto, že je tam umiestnená pošta, ktorá
sa akosi nechce sťahovať do nových priestorov. Zatiaľ sa budova ako tak vetrá a užíva, čo je
dobré, lebo keď ju odstavíme potom začne chátrať.
Poslanec Bublák Ľubomír povedal, že môžeme teplo v starom obecnom úrade temperovať.
Poslanec Ogurek Karol povedal, k predaju starého kultúrneho domu, že ho nepredáme, keď tam
nemáme vysporiadaný pozemok. Starosta mu odpovedal, že obec predáva svoj majetok, to
znamená, že iba pozemky a budovu, ktorá je zapísaná na obec.
Poslanec Halka Jozef, povedal, že v obci máme nejaké organizácie, ktoré nemajú priestory napr.
na nacvičovanie ak sa jedná o folklóristov, alebo je možné ponechať starý kultúrny dom na
uskutočňovanie zábav, lebo mladí sa nemajú kde zabávať. Nové priestory im nechceme
poskytnúť na zábavu tak v tých starých by ju mohli mať. Tu p. starosta povedal, že predčasom
navrhoval poslancom, aby schválili vybavenie žiadosti na opravu starého obecného úradu, ktorá
by slúžila občanom, ale vtedy to poslanci odmietli.
K bodu číslo 14 – Schválenie zámeru predaja obecného pozemku – Ladňák Adam
a Jana, Rabčice.
V tomto bode programu sa opäť poslanci vrátili k predaju obecného pozemku, ktorý bol už
odsúhlasený, ale kúpnu zmluvu nezapísali do katastra v Námestove. Aj keď bol tento pozemok
už v ROEP zaplatený, je nutné aby sa schválil zámer predaja majetku obce v zmysle zákona.
Poslanec Bublák Ľubomír povedal, že už sme mu ten istý pozemok predali 2x.
Starosta vysvetlil, že tento pozemok mal kúpený už v ROEP Peter Fiták, nebol zapísaný na
nového vlastníka, z titulu neknihovanej parcely a teraz požiadal o ten istý pozemok Ladňák
Adam a Jana, Rabčice. Za pozemok už zaplatili, ale to všetko sa dá vrátiť a účtovne správne
vysporiadať. Je potrebné schváliť zámer predaja majetku obce.
Poslanci zámer schválili a hlasovali nasledovne:
Poslanci hlasovali nasledovne.
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Ondrej Kubík, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Oľga Chromeková)
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie.
OZ schvaľuje Zámer predaja pozemku v k.ú. obce Rabčice C-KN parcela č. 5500/6 o
výmere 34 m2, zastavaná plocha v 1/1 úč. vytvorenú GP č. 46156704/91-2020 dňa
22.9.2020 Bc.Tomášom Bukovým-GEO2-METAL, Oravská Polhora 454 (je to časť parcely
E-KN č. 3275/12, ostatná plocha, evidovanej na LV 2177, ktorej vlastníkom je obec).
O zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov rozhodlo obecné
zastupiteľstvo dňa 18.06.2021. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú, že tento pozemok bol v
období vysporiadania vlastníckych vzťahov ROEP v obci odkúpený za symbolickú hodnotu
1,- Euro, ale nakoľko to bola neknihovaná parcela, táto parcela nebola v rozhodnutí vydanom
pozemkovým úradom Námestovo zahrnutá pre nového vlastníka a zostala v evidencii na obci
a po zápise ROEP sa dostala do majetku obce.
Nový záujemca zistil, že C-KN parc.č. 5500/6 o výmere 34 m2 nie je zahrnutá v pozemku,
ktorý im rodičia darovali ako stavebný pozemok, preto požiadal obec o jej predaj.
Všetky náklady spojené s prevodom pozemku do vlastníctva kupujúceho bude znášať
kupujúci.
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Záujemca o kúpu horemenovanej parcely je Adam Ladňák a Jana Ladňáková, Rabčice.
K bodu číslo 15 – Žiadosť o predaj obecného pozemku – Peter Budzeľ, Rabčice
V tomto bode programu poslanci rozhodovali o predaji pozemku o výmer 15m2. Nakoľko
nebolo známe, či žiadateľ už má požadovanú parcelu vo svojom dvore, poslanci rozhodli, že
žiadosť predložia na budúce zasadnutie OZ, a dovtedy sa vykoná kontrola, či uvedený pozemok
je mimo dvora, či je oplotený a podľa potreby schvália zámer predaja majetku obce.
K bodu číslo 16 – Rôzne
*Žiadosť – Laura Vojtašáková, Rabčice o poskytnutie finančného príspevku na akciu Letný
tábor detí 2021.
Poslanci schválili na tento letný tábor pre deti v našej obci 500,- Eur.
Hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka, Ondrej Kubík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na akciu Letný tábor detí 2021 vo Farskom
pastoračnom centre v Rabčiciach v sume 500,- Eur.
*Informácia starostu obce o liste napísanom na správu ciest ŽSK, závod Orava ohľadom
vyspravovania dier po hlavnej ceste. Tieto diery sú už vyspravované.
*Žiadosť – Vlasta Klesniaková, Rabčice, ktorá požadovala upraviť miestnu komunikáciu- cestu
ku matke, ktorej robí opatrovateľku, z dôvodu, že sanitky odmietajú po nej jazdiť a v poslednom
období sú nútení často volať prvú pomoc.
Starosta obce informoval poslancov, že túto cestu už pracovníci vyspravovali, aby bola zjazdná.
*Starosta obce informoval poslancov OZ o vlastníctve potoka vedľa farských garáži, ktorý je
v nájme obce na dlhšie obdobie a preto je možné ho zakryť, nakúpiť rúry a urobiť priestor na
parkovanie aut.
*Žiadosť – e-mailová, elektronická – MUDr. Dárius Slovík, Námestovo, ktorý žiadal na
zasadnutí OZ prečítať mená asistentov učiteľov ZŠ s MŠ Rabčice aj ich uvedenie v zápisnici,
žiadal uviesť informáciu či členovia OZ a rod. Hadárová likvidovali obsah žúmp ako im
prikazuje zákon, informoval o nekonaní obce v zákonnej lehote, informoval, že žumpa je
súčasťou kolaudačného rozhodnutia, ale že v teréne sa nenájde a odôvodnenie je, že žumpu
dakto ukradol, informoval, že deleguje p. starostu „k prímu prejavov vďaky za zlepšenie
ekologickej situácie na úseku žúmp“, ďalej informoval, že v prípade nedodržania stavebného
zákona a neuvedení tohto e-mailu v celom znení aj s prílohami, dosiahne dodržanie zákona
dodržaním zákona. Starosta obce prečítal celú žiadosť p. Slovíka Dáriusa, Námestovo. Pani
riaditeľka ZŠ s MŠ povedala poslancom mená asistentov učiteľa a tie sú: Mgr. Bubláková
Monika, Mgr. Lipničanová Monika, Ing. Mária Kocúrová, Mgr. Dominik Vojtašák, Mgr. Michal
Rímsky. Menovanému p. Slovíkovi Dáriusovi bude zaslaná písomná odpoveď zo zasadnutia
OZ ako aj dodané listiny ako sú uznesenie a zápisnica OZ zo dňa 18.06.2021. Ďalej starosta
obce informoval poslancov, že naša ZŠ s MŠ má právnu subjektivitu, že všetky pracovnoprávne vzťahy si rieši p. riaditeľka. Ona vie koho a kedy prijala ako učiteľa a asistenta učiteľa.
K požiadavke a likvidácii žúmp bolo povedané, že t.č. prebieha kontrola celej obce, kde sú
všetci poslanci a rod. Hadárová, nakoľko sú občania obce Rabčíc, a tiež budú skontrolovaní
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a preverení. Konanie stavebného zákona sa rieši aj na okresnej prokuratúre.
*Žiadosť – Základná škola s MŠ Rabčice požiadala o udelenie výnimky z počtu žiakov v 3.
ročníku v školskom roku 2021/2022. K rozdeleniu tried dochádza pri počte 26 žiakov. Aktuálne
je počet žiakov 25. Na základe súčasnej mimoriadnej situácie (Covid-19), žiadajú o udelenie
výnimky v zmysle zákona 464/2013 z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov.
Výnimku požadujú menej o jedného žiaka.
Poslanci schválili výnimku a hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ondrej Kubík)
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo schválené uznesenie.
OZ udeľuje výnimku z počtu žiakov v 3. ročníku v školskom roku 2021/2022 v zmysle zák. č.
464/2013 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, Čl.I ods. 16, písm. d). Počet žiakov 3.A – 13 a počet žiakov 3.B – 12. Výnimka sa
udeľuje menej o jedného žiaka v 3. B v šk.roku 2021/2022.
*Poslanec Halka Jozef sa dotazoval starostu, kedy sa bude robiť kanalizácia. Odpovedal mu, že
projekty sú platné, mali by nám začať robiť kanalizáciu, ale nevie kedy.
V diskusii bolo povedané, že projekty na kanalizáciu sú už moc staré, bolo by vhodné ich
prispôsobiť novej situácii. Starosta odpovedal, že projekty boli spracované ešte za p. Bubliaka
Antona, keď bol starostom obce.
* Ďalej bola diskusia ohľadom p. Slovíka Dáriusa, ktorý nás, ako obec, zaplavuje neskutočným
množstvom e-mailom a bolo by vhodné ho upozorniť, aby nás nezaťažoval neskutočným
množstvom e-mailov, ktoré sa už riešia. Sám p. Dárius Slovík podal všetky svoje pripomienky
a námietky na vyššie inštitúcie, musíme počkať ako to dopadne. Ak požaduje nejaké informácie
má sa vyjadriť jasne a nie motať všetko dohromady. Poslanci navrhovali osloviť ho. A keď už
začal vypisovať aj p. farárovi, tak to by nemal, to už je neetické. Nebolo by na tom nič neetické,
kedy tam nevypisoval rôzne nezmyselné veci a je vecou p. farára, aby si to riešil. Požadovali,
aby sme mu nejakým spôsobom oznámilo, že tak sa veci neriešia. Nikto mu neodopiera právo na
informácie, ale nech ich rieši a dotazuje sa na ne zákonným spôsobom, nie záplavou e-mailov,
z ktorých nie je možné skoro nič pochopiť nakoľko sú veľmi zmätočné. Všetky jeho e-maily má
obec založené a po čase ich postúpi na prešetrenie.
*Poslanec Klinovský Milan, podotkol, že by bolo vhodné urobiť nejaký kvetinový záhon pred
budovou obecného úradu. Ďalej sa pýtal na cyklotrasu do Poľska. Starosta mu odpovedal, že už
začínajú s prípravnými prácami, stala sa chyba, že sa nestretne naša trasa s trasou v Poľsku,
bude to potrebné vyriešiť. Taktiež informoval poslancov o tom, že po niektorých miestach
cyklochodníka, je potrebné vypíliť stromy a odstrániť nálet stromov. P. Bielik – ktorý má na
starosti našu cyklotrasu, už pripravuje sedenie ohľadom toho, ako sa táto cesta spojí s Poľskom.
Čistá šírka cesty by mala byť 3 m a z jednej strany by mala viesť priekopa, ktorá bude
zachytávať a odvádzať vodu. Cyklotrasa pôjde po ceste v Končinách a potom pôjde cez les.
Ďalej sa p. Klinovský opýtal, ako je to so súkromnými lesmi ? Ako požiarnik povedal, že naše
lesy sú veľmi zanedbané a je otázkou času, kedy vznikne požiar z veľkých teplôt, nakoľko je
v lesoch veľa suchej a starej haluziny. Ďalej sa p. Klinovský ohradil, na to , že p. Peter Vons ho
vyzval, aby do kamery zopakoval, čo o ňom povedal, že okráda ľudí. Klinovský Milan sa bránil,
nič také nepovedal, vždy ho pred hasičmi chválil, poďakoval mu za finančnú pomoc hasičom,
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nákup oblekov a pod. Nepáčilo sa mu iba ako zrekonštruoval kasárne, keď ich dostal do
prenájmu od obce a na začiatku roka predložil doklady, ktoré preinvestoval do rekonštrukcie
chatky.
Bola dohoda, že môže preinvestovať náklady iba do výšky nájmu. Ďalej poslanci vytýkali p.
Vonsovi, že svojimi firemnými autami obsadí každý deň skoré celé parkovisko. Iní občania
nemajú môžnosť tam zaparkovať.
Ďalej sa poslanec Klinovský opýtal starostu obce, kedy sa bude robiť s prístreškom nad
vchodom do Spoločenskej sály. Starosta mu odpovedal, že dal vypracovať náhľad ako to bude
vyzerať.
Taktiež sa informoval, kto začal stavbu asi rodinného domu v Končinách? Poslanci nemajú
vedomosť o tom, kto, kde, v obci stavia rodinné domy . Starosta im odpovedal, že všetko sa rieši
na spoločnom obecnom úrade a on to vie, keď im podpisuje doklady. Pokiaľ majú pozemok
vysporiadaný a dodržia všetky pravidlá a predpisy, môžu stavať.
*Poslankyňa Chromeková Oľga povedala, že v minulosti poslanci boli informovaní o tom, kto
kde ide stavať, teraz nevedia nič.
V diskusii uviedla, že p. Vons sa v minulosti vyjadril o poslancoch obecného zastupiteľstva, že
všetci sú zlodeji. Ak má niečo, čo sa mu nepáči, tak to má povedať, a budú to riešiť a nie
ohovárať poza chrbát. K budove starého kultúrneho domu povedala, aby sme sa už nevracali
dozadu, je potrebné riešiť situáciu aká je dnes.
*Poslankyňa Huráková Anna, sa pýtala, ako sa posunula cesta na cyklotrasu ? Starosta obce
odpovedal, že si to nevie vysvetli, pravdepodobne zle zamerané geodetom, a že aj preto je cesta
širšia, aby sa tam dalo prejsť autom, napriek tomu, že je to cyklochodník. Budú tam smerové
šípky. Pre vlastníkov pozemkov bude výnimka, lebo sa musia dostať ku svojmu majetku.
*Pán Vons, ktorý si natáčal cele zasadnutie obecného zastupiteľstva na kameru, sa pýtal Milana
Klinovského, či sa ho má báť, keď mu už nebude chcieť pomôcť hasiť, v prípade vzniku
požiaru( ako to pôvodne povedal). Či si má postaviť aj hasičskú stanicu. Poslanec Klinovský mu
povedal, aby neprekrúcal fakty, že predsa z pozície hasiča si nemôže dovoliť mu nepomôcť. Ide
aj o morálne hľadisko. Pomoc sa týkala iných vecí.
Pri situácii, čo sa týka predloženia dokladov o preinvestovaní financií na rekonštrukcii kasárni,
povedal p. Vons, že áno, bolo dohodnuté, že sa mu investície budú odpočítavať z nájmu, tak
s tým nemá problém. Taktiež povedal, že keď sa niečo nerobí správne a je to zlé, musí na to
upozorniť. Na to mu poslanci oponovali, či sa tu v našej obci neurobilo nič dobré, či len on robí
dobré veci v obci.
V ďalšej diskusii poslanec Ogurek Karol, povedal p. Vonsovi, že má krátku pamäť, lebo
zabudol, čo hovoril na predchádzajúcich zasadnutia OZ.
*Poslanec Bublák Ľubomír povedal, že dostal kasárne do prenájmu a mal robiť rekonštrukciu na
vlastné náklady. Ďalej povedal, čo sa týka budovy starého kultúrneho domu, že určite
v minulosti bola nejaká kompenzácia za pozemky pod budovou, ktorá teraz patrí obci.
*V otázke TJ Rabčice, bolo poslancom odpovedané, že p. Slovík Martin bol odovzdať obci
prevzatý inventár.
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*Poslanci boli informovaní o podaní majetkového priznania, kde im zapisovateľka povedala, že
ešte nedostala informáciu od p. Kružela, ktorý má podať vyjadrenie či aj poslanci OZ sú povinní
podávať majetkové priznanie v zmysle zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. O stanovisku budú
informovaní včas.
V závere starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

V Rabčiciach 18.06.2021

Zapísala : Marta Chromeková
Overovatelia zápisnice: Oľga Chromeková, Milan Klinovský

Jozef S l o v í k
starosta obce
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