RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
27.08.2021 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
27.08.2021 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, Ogurek Karol, Chromeková Oľga). Poslanci Jozef Halka, Ing. Jozef Mordel
a Ondrej Kubík sa ospravedlnili z neúčasti na tomto zasadnutí OZ.
Zasadnutia OZ sa nezúčastnil hlavný kontrolór obce p. Mordelová Ľudmila, nakoľko sa
k 30.06.2021 vzdala funkcie hlavného kontrolóra obce zo zdravotných dôvodov.
Ďalej privítal občana obce a to p. Stotka Petra.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomných bolo šesť
poslancov z celkového počtu deväť, OZ je uznášania schopné.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ogurek Karol a Anna Huráková.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Milan Klinovský a Oľga Chromeková.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Oľga Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ogurek Karol a Anna Huráková.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Milan Klinovský a Oľga Chromeková
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: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Oľga Chromeková)
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 konštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ neboli
prijaté žiadne uznesenia na plnenie úloh.
K bodu číslo 5 – Schválenie VZN č. 1/2021 obce Rabčice 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 programu poslanci schválili navrhované VZN, v ktorom sa schvaľovalo hlavne
navýšenie dotácie zo štátu na obedy a navýšenie stravného zaradením do II. Finančného pásma
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov v zmysle platných zmien
a doplnkov.
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K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje VZN č. 1/2021 obce Rabčice o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Rabčice s platnosťou od 1.9.2021.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír
Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu číslo 6 – Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2014 obce Rabčice o úhradách za krátkodobý
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice.
V tomto bode programu správa bol poslancom predložený návrh dodatku č. 3 k VZN č. 5/2014,
v ktorom sa navrhovalo zvýšenie ceny za pranie obrusov, nakoľko ich perieme v čistiarni za
cenu 1,80 Eur, treba ich odviesť a doviesť. Navrhovaná cena za jeden obrus je 2,- Eurá. Poslanci
tento návrh dodatku č. 3 schválili a s platnosťou od 01.09.2021 bude cena za obrus v 2,-Eurá
pokiaľ ich nájomníci nevrátia oprané a ožehlené po uskutočnenej akcii.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2014 obce Rabčice o úhradách za krátkodobý prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír
Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu číslo 7 - Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra obce Rabčice.
Starosta informoval poslancov OZ, že k 30.06.2021 sa p. Mordelová, hl. kontrolór obce, vzdala
funkcie zo zdravotných dôvodov. Takže od 01.07.2021 je obec bez hlavného kontrolóra, preto je
potrebné vyhlásiť voľbu.
Poslanci vyhlásili voľbu na hlavného kontrolóra obce v zmysle zák. č. 369/1990 Zb.z.
o obecnom zriadení platného v znení neskorších noviel s podmienkami ako mal predchádzajúci
kontrolór obce. Voľby sa budú konať 29.10.2021 na zasadnutí OZ, ktoré si naplánovali, s tým,
že zasadnutie OZ v septembri 2021 sa nebude konať.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ Vyhlasuje
V zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení VOĽBU
na hlavného kontrolóra obce Rabčice, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva obce Rabčice dňa 29. októbra 2021
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkciu hl. kontrolóra obce:
-ukončené úplné stredné vzdelanie v odbore ekonomiky
-bezúhonnosť
-aktívne ovládanie práce s PC
Písomnú prihlášku spolu s profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o
najvyššom ukončenom vzdelaní a odpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace)
zasielajte na adresu:
Obec Rabčice
029 45 Rabčice č. 650
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v uzatvorenej obálke označenej: “Voľba kontrolóra – neotvárať” v termíne do 27. 10.
2021.
Bližšie informácie :
-pracovný úväzok – 5 hodín mesačne
-platové podmienky – v zmysle zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
(par. 18c)
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír
Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu číslo 8 – Žiadosť o kúpu o obecného pozemku – Budzeľ Peter, Rabčice –
presunuté z min. zasadnutia OZ.
V tomto bode programu starosta obce informoval prítomných poslancov, že táto žiadosť bola
presunutá z min. zasadnutia OZ, kde bolo navrhnuté, aby sa na tvare miesta zistilo, že či je
potrebné a nutné predať obecný pozemok o výmere 15m2, aby si ich mohol žiadateľ zahrnúť ku
svojmu pozemku. Starosta obce po obhliadke skonštatoval, že nie je nutné, aby sa predával
obecný pozemok, nakoľko žiadateľ ho nepotrebuje zahrnúť ku svojmu pozemku. Oplotenie si
môže urobiť na svojom pozemku. Poslanci prijali toto vysvetlenie a zamietli túto žiadosť
o kúpu obecného pozemku.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ zamieta na základe žiadosti predaj obecného pozemku pre Budzeľ Peter, Rabčice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír
Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu číslo 9 – Žiadosť občanov o vyasfaltovanie časti cesty – Kolčákovka.
V tomto bode programu bola prečítaná žiadosť občanov Rabčíc bývajúcich v časti
Kolčákovka, ktorí žiadajú obec o vyasfaltovanie časti obecnej cesty. Nakoľko v tejto časti
obce prebieha výstavba rodinných domov, obec v rozpočte neuvažovala o jej vyasfaltovaní.
Cesta je z časti obecná a z časti ešte nevysporiadaná na obec, tzn. že je vo vlastníctve
občanov. Asfaltovať sa bude až po vysporiadaní tejto cesty na obec a po ukončení výstavby
rodinných domov v tomto úseku, z dôvodu, že veľké autá napr. domiešavače by túto cestu
rozbili. Poslanci vzali uvedenú žiadosť na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Žiadosť občanov o zaasfaltovanie obecnej cesty v časti Kolčákovka
K bodu číslo 10 – Schválenie predaja obecného pozemku – Adam Ladňák a Jana,
Rabčice.
V tomto bode programu poslanci schválili predaj pozemku, z dôvodu, že na predchádzajúcom
zasadnutí OZ bol schválený zámer predaja, žiadateľ už má pozemok aj vyplatený. Je potrebné
ho zapísať do katastra nehnuteľnosti.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje predaj pozemku v k.ú. obce Rabčice C-KN parcelu č. 5500/6 o výmere 34 m2,
zastavaná plocha v 1/1 úč. vytvorenú GP č. 46156704/91-2020 dňa 22.09.2020 Bc.
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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), na základe
schváleného zámeru predaja pozemku dňa 18.06.2021 na zasadnutí OZ uznesenie č.
13/4/2021 pre Adam Ladňák a Jana Ladňáková, Rabčice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír
Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu číslo 11 – Schválenie nákupu komposterov pre občanov.
V tomto bode programu poslanci schválili nákup kompostérov v počte 350 ks pre občanov obce
Rabčice, v zmysle zákona o odpadoch, nakoľko každý občan je povinný doma kompostovať
odpad. Na základe cenovej ponuky taktiež schválili čerpanie z rezervného fondu na tieto
kompostéry v sume 28.000,- Eur. V prípade, že by bola možnosť získať kompostéry v rámci
výzvy alebo projektu, je potrebné sa o to pokúsiť. Ešte sa poslanci rozhodovali či tieto
kompostery budú pre občanov zadarmo alebo ich obec bude predávať. Ak budú získané v rámci
projektu budú zadarmo a ak ich obec bude musieť predávať o tom budú ešte rozhodovať.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje nákup kompostérov pre občanov obce v počte 350 ks na základe predloženej
cenovej ponuky. V prípade novej výzvy na kompostéry, požiadať o finančný príspevok na
jeho nákup.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír
Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu číslo 12 – Rozšírenie obecného vodovodu v časti Banaše a Končiny
V tomto bode programu starosta obce predniesol poslancom, je potrebné potiahnúť hlavný
prívod obecnej vody k novostavbách popri obecnej ceste, a k tomu je potrebné vybaviť stavebné
povolenie na líniovú stavbu, z dôvodu, že určití občania si to tak vyžadujú, a v prípade
nedodržania postupu nechajú tento postup prešetriť na vyšších inštitúciách. Takže obec teraz
musí dať vypracovať projektovú dokumentáciu a všetky potrebné dokumenty v zmysle zákona
na základe, ktorých sa vybaví stavebné povolenie na rozšírenie obecného vodovodu v časti obce
Banaše o Končiny. Takže novostavby, ktoré sú tam postavené, zatiaľ budú bez obecnej vody
a budú musieť počkať.
Poslanci tento návrh na rozšírenie obecného vodovodu odsúhlasili a zároveň odsúhlasili aj
čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 5.000,00 Eur.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje rozšírenie obecného vodovodu v časti obce Banaše a Končiny približne
v dĺžke 500 m na základe stavebného povolenia (vypracovania projektovej dokumentácie
a všetkých dokladov ktoré s tým súvisia)
Rozšírenie obecného vodovodu – Končiny
E-KN par.č. 2571/11, 2589/11
C-KN par.č. 6512/3, 6513/8, 6512/2, 6513/7, 6512/8, 6513/6
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Rozšírenie obecného vodovodu – Banaše
C-KN par.č. 9545/1, 9794/4, 9794/3, 9794/5, 9794/6, 9815/21, 9794/1, 9794/7, 9794/8,
9794/9, 9794/10, 9794/11, 9794/13, 9832/28, 9832/27, 9794/14, 9815/15, 9794/15, 9816/1,
9794/16, 9832/29, 9794/17, 9794,2
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír
Bublák, Chromeková Oľga) Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu číslo 13 – Schválenie dofinancovania rozpočtu projektu na technologické
vybavenie zberný dvor.
V tomto bode programu sa starosta obce vysvetlil poslancom, že sme neschvaľovali spoluúčasť
na technologické vybavenie zberného dvora v obci, ktorá je vo výške 12.282,00 Eur a taktiež je
potrebné schváliť dofinancovanie obce vo výške 13.098,72 Eur na tento projekt, z dôvodu
ukončenia verejného obstarávania a navýšenia financií. Zároveň tieto finančné prostriedky je
potrebné schváliť ako čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
Poslanci dofinancovanie ako aj spoluúčasť na technologické vybavenie zberného dvora
schválili.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ Schvaľuje
a) Dofinancovanie obce vo výške 13.098,72 Eur na projekt Zberný dvor Rabčice po
ukončenom verejnom obstarávaní – Technologické vybavenie zberného dvora.
b) Spolufinancovanie projektu Zberný dvor Rabčice vo výške 12.282,00 Eur.
Poslanci hlasovali :
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Oľga Chromeková )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K bodu č. 14 – Úprava rozpočtu obce Rabčice na rok 2021
V tomto bode programu poslanci schválili úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok 2021,
ktorú bolo nutné schváliť a úpravu rozpočtu obce Rabčice, ktorý vzali na vedomie. Tiež
schválili čerpanie prostriedkov rezervného fondu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Čerpanie prostriedkov rezervného fondu
934,00 Eur – na bežné výdavky - na odstránenie havarijného stavu na majetku obce –
natretie strechy na budove TJ šatne Rabčice v zmysle
par. 10 ods. 9 Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
28.000,00 Eur- na bežné výdavky – na zakúpenie kompostérov na triedený zber zložiek
komunálnych odpadov v zmysle par. 36 ods.2 Zák.č.
67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo
finančnej obalsti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19
5.000,00 Eur –na kapitálové výdavky - na rozšírenie vodovodu v dlžke 500 m v časti obce
Banaše a Končiny
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12.282,00 Eur - na kapitálové výdavky – spolufinancovanie projektu „Zberný dvor Rabčice“
13.099,00 Eur – na kapitálové výdavky – dofinancovanie obce na projekt“ Zberný dvor
Rabčice“ po ukončenom verejnom obstarávaní
10.002,00 Eur – na kapitálové výdavky – spolufinancovanie projektu „Ochrana kultúrneho
a prírodného dedičstva na spoločnej Orave“
15.000,00 Eur – na kapitálové výdavky – dofinancovanie obce na projekt „Ochrana
Kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej
Orave“
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír
Bublák, Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ Schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 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:

1 947 342,00 € (+91 217,00 €)

z toho: - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

1 871 868,00 € (+91 217,00 €)
75 474,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1 947 342,00 € (+91 217,00 €)
z toho: - obec:
935 235,00 € (+ 84 317,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1 012 107,00 € (+6 900,00 €)
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, Paed Dr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír
Bublák, Chromeková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ Berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 a 8/2021
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:
1 856 125,00 € (+4 473,00 €)
z toho: - obec:
1 780 651,00 € (+4 473,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
75 474,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1 856 125,00 € (+ 4 473,00 €)
z toho: - obec:
850 918,00 € (+ 1 264,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1 005 207,00 € ( 3 209,00 €)
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K bodu číslo 15 – Rôzne
V tomto bode programu sa prerokovávalo nasledovné:
 Základná škola s MŠ Rabčice žiadala o úpravu kódov zdroja projekt MPC pre ZŠ s MŠ,
Rabčice č. 194 na rok 2021. Žiadosť bola schválená a úprava kódov zdroja bola zahrnutá
do úpravy rozpočtu obce, ktorá bola prerozdelená rovnakou sumou do príjmovej ako aj
výdavkovej časti.
 V rámci cykloturistického chodníka, ktorý buduje obec bude potrebné a plánuje sa
uskutočniť tzv. cyklodeň spoločne s Poľskou republikou.
 Starosta obce predložil poslancom výzvu ministerstva dopravy na nabíjaciu stanicu pre
elektro bicykle. Poslanci rozhodli, že zatiaľ nám v obci nie je nutné mať nabíjaciu
stanicu pre elektro bicykle.
 V našej obci bola zverejnená vyhláška k zaradeniu lokality SKUE4024 Podhorské lúky
Hornej Oravy do národného zoznamu území európskeho významu, ku ktorému vysvetlil
starosta, že sa spoločnom zasadnutí starostov dotknutých obcí sa rozhodlo, že sa urobí
zoznam občanov, ktorí s uvedeným návrhom nesúhlasia a ten sa zašle na ministerstvo ŽP
SR, Bratislava. Taktiež starosta vysvetlil, že po rozhovore s pracovníkom chránenej
krajinnej oblasti Orava, tento pracovník nám vysvetlil, že sme sa ako krajina pri vstupe
do EÚ zaviazali, že určité časti nášho územia budú v chránenej oblasti a tak musíme
splniť tento cieľ. Naše územie je už zahrnuté do ochranného pásma II. kde sú dané
podmienky hospodárenia na tomto území. K tomuto bude 10.09.2021 v Námestove
a Zákamennom uskutočnené stretnutie, na ktoré sa môžu dotknutí občania dostaviť a tam
povedať svoje námietky voči zaradeniu podhorských lúk do národného zoznamu území
európskeho významu. Všetky podrobné informácie sú vyvesené v nástenke obce ako aj
na webovej stránke obce.
 Poslanci vzali na vedomie cenovú ponuku pre obec Rabčice na riešenie kuchynského
odpadu (BRKO). Starosta obce vysvetľoval poslancom, že obec musí zakúpiť niekoľko
nádob na kuchynský odpad a to hlavne ku bytovkám, ktoré v obci máme, lebo obyvatelia
bytoviek musia tento kuchynský odpad vyhadzovať do nádoby na to určenej. Čo sa týka
obyvateľov obce, ktorí bývajú v rodinných domoch, tí môžu zatiaľ kuchynský odpad
dávať do kompostérov, nakoľko sa doma kosia dvory a je potrebné pokosenú trávu
kompostovať. Starostovi obce bolo odsúhlasené podpísať zmluvu na nákup nádob na
kuchynský odpad ako aj jeho odvoz.
 Mesto Žilina požiadalo o schválenie memoranda o spolupráci v rámci projektu Žilina
Beskydy 2026. Uvedené memorandum o spolupráci pri príprave kandidatúry mesta
Žilina do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 bolo poslancami
zamietnuté.
 Žiadosť MUDr. Dárius Slovík, o preverenie informácie ohľadom realizácie
cyklochodníka obcou z prostriedkov EU – žiadateľovi bola daná písomná odpoveď.
Nakoľko žiadateľ požadoval svoju žiadosť doručiť aj obecnému zastupiteľstvu, boli
poslanci o nej informovaní.
 Žiadosť MUDr. Dárius Slovík, o informáciu či obec vydala búracie povolenie na
odstránenie stĺpov z pozemku C KN 10545/53. Starosta obce odpovedal, že žiadne
povolenie nebolo vydané.
 Sťažnosť MUDr. Dárius Slovík, vo veci opakovaného prekračovania hlukového limitu
púšťaním hudby v obytnom dome č.d. 390, ktorá dosahuje veľkú hlučnosť, nakoľko
hlučnosť vyrušuje aj včelstvá a spôsobuje poruchy sluchu. Žiadateľovi bol odporúčané
volať orgány činné v trestnom konaní.
 Žiadosť o zápisnicu ohľadom voľne pusteného vlčiaka, o nekonaní vo veci – nevieme
o akého vlčiaka išlo, nebolo s presnosťou uvedené, kde sa pohyboval a kto ho kde videl
a hlavne kto bol majiteľom vlčiaka.

 Dotaz od poslancov kedy sa urobí brána do školského dvora od hlavnej cesty a kedy sa
bude asfaltovať pred budovou základnej školy. Starosta informoval, že na
predchádzajúcom zasadnutí bolo povedané, kto bránu zhodil má ju dať na miesto.
Asfaltovať sa bude, keď sa pripravia ostatné plánované cesty na asfaltovanie. Všetko sa
urobí naraz.
 Poslanci OZ sa dohodli, že v rámci voľby kontrolóra obce sa bude konať zasadnutie OZ
dňa 29.10.2021.
 Sťažnosť Petra Stotku na suseda sa postúpila na zasadnutie komisie verejného poriadku
a stavebného zákona. Starosta prisľúbil p. Stotkovi, že na toto stretnutie prizve aj
geodeta, ktorý rozhodne a vytýči obecnú cestu, aby bolo zrejmé, či sa stala škoda na
obecnej ceste.
 Starosta obce informoval poslancov, že ešte počas mesiaca august, keď nechodia deti do
škôlky, chce postaviť už plánovaný prístrešok pred vchodom do MŠ.
Ďalej podal informáciu, že p. Kolčák Dušan, zastavil priekopu a voda z kopcov tečie po
ceste Kolčákovka a pri intenzívnejších dažďoch vytápa obyvateľov na tejto ulici.
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ.

V Rabčiciach 06.09.2021
Zapísala : Marta Chromeková
Overovatelia zápisnice: Karol Ogurek, Anna Huráková

Jozef S l o v í k
starosta obce
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