OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
22.05.2020 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
22.05.2020 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, Ondrej Kubík, Oľga
Chromeková, Karol Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír
Bublák) p. riaditeľku ZŠ s MŠ Rabčice PaedDr. Vieru Balákovú.
Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj kontrolór obce p. Mordelová Ľudmila.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomných bolo
všetkých deväť poslancov z celkového počtu deväť.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Oľga Chromeková, Anna Huráková.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: PaedDr, ThLic Margita Borová a Ľubomír
Bublák
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. ThLic Margita Borová, Ľubomír Bublák
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Oľga Chromeková, Anna Huráková
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – V tomto bode programu bol daný
návrh na jeho zmenu s tým, že poslanec Ondrej Kubík navrhol do programu bod: Zmenu člena
školskej rady Rabčice.
Tento bol bol vsunutý ako bod č. 15 a ostatné body programu sa posunuli postupne.
Poslanci schválili zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu programu obecného zastupiteľstva s tým, že sa doplnil bod č. 15 - Zmena
člena školskej rady Rabčice a ostatné body programu sa posúvajú postupne.
K bodu č. 4 – Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
V tomto bode programu bola urobená kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OZ.
Poslanci vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
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K bodu č. 5 – Správa finančnej komisie k záverečnému účtu za rok 2019
V tomto bode programu prečítal správu finančnej komisie p. Ondrej Kubík a poslanci vzali
správu na vedomie.

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu finančnej komisie ku záverečnému účtu obce za rok 2019.
K bodu č. 6 – Správa hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu
obce za rok 2019. V tomto bode programu hlavný kontrolór obce nemá námietky
k záverečnému účtu obce. Túto správu vzali poslanci na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce za
rok 2019.
K bodu č. 7 – Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie. V tomto
bode programu bol poslancom prednesený záverečný účet obce za rok 2019, ktorý bol
doručený každému poslancovi. Poslanci schválili záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad
a hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
K bodu č. 8 – Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019.
V tomto bode programu poslanci rozhodli, že prebytok rozpočtového hospodárenia za rok
2019 použijú v zmysle zákona na tvorbu rezervného fondu. Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 zisteného podľa
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vo výške 72 027,31 €, t.j. 100 % na tvorbu rezervného fondu.
K bodu č. 9 – Čerpanie prostriedkov rezervného fondu.
V tomto bode programu bolo navrhnuté, aby sa čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo
výške 10.000,- Eur uvoľnilo na prípravu výstavby obecných ciest Portalova grapa a Zadné
Končiny.
Poslanec Halka sa pýtal, ako sa upravujú cesty, keď cesta v Končinách bola skôr na obci
a nerobí sa. Bolo mu starostom obce odpovedané, že cesta v Končinách ešte stále nie je
zapísaná a je v katastri na zápise. Cesty sa budujú postupne ako sú zapísané na obec. Poslanci
hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Ľubomír Bublák )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Jozef Halka)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo výške 10.000,- Eur na prípravu
výstavby obecných ciest (Portalová grapa a Zadné Končiny).
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K bodu č. 10 – Úprava rozpočtu obce na rok 2020.

V tomto bode programu bolo poslancami vzaté na vedomie navrhnuté rozpočtové opatrenie č.
3/2020 a schválené bolo navrhnuté rozpočtové opatrenie č. 4/2020.
Úpravu rozpočtu poslanci schválili a hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 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:
1750722,00 € (+24783,00 €)
z toho: - obec:
1635330,00 € (+24783,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1750722,00 € (+24783,00 €)
z toho: - obec:
736328,00 € (+24783,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1014394,00 €
OZ berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 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:
1725939,00 € (+4131,00 €)
z toho: - obec:
1610547,00 € (+4131,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1725939,00 € (+4131,00 €)
z toho: - obec:
711545,00 € (+4131,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1014394,00 €
K bodu č. 11 – Schválenie dodatku č. 2 k VZN č. 5/2014 o úhradách za krátkodobý
prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice
V tomto bode programu bol predložený dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014 o úhradách za
krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a to na poplatok za zneužitie
signalizačného zariadenia vo výške 50,- Eur za jedno porušenie počas akcie v Spoločenskej
sále.
K tomuto dodatku neboli podané žiadne pripomienky ani od občanov obce ani od poslancov
OZ a bol schválený a poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce Rabčice
K bodu č. 12 – Schválenie dodatku č. 5 k prevádzkovému poriadku pohrebiska v
Rabčiciach
V tomto bode programu bol predložený na schválenie dodatok č. 5 k prevádzkovému
poriadku pohrebiska v Rabčiciach na poplatok za pochovávanie do hrobky vo výške 50,- Eur.
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Tento dodatok bol poslancami schválený a poslanci hlasovali nasledovne:

Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach
K bodu č. 13 – Schválenie predaja starého kultúrneho domu č. 159 v súlade so
schváleným zámerom
V tomto bode programu bola cena budovy podľa znaleckého posudku stanovená vo výške
124.000,- Eur. Poslanci diskutovali, či firma Support Q a.s. bude ochotná takú sumu
investovať do už skoro schátralej budovy.
Doporučilo sa prizvať na budúce zasadnutie OZ zástupcu firmy Support Q a.s. p. Petra
Vonsa a dohodnúť s ním predaj budovy.
Z tohto dôvodu sa tento bod programu presúva na budúce zasadnutie OZ.
K bodu č. 14 – Schválenie predaja pozemku parc.č. C-KN 1000/12 ostatné plochy
o výmere 400 m2 v súlade so schváleným zámerom
V tomto bode programu je cena pozemku stanovená vo výške 4990 Eur v zmysle znaleckého
posudku. Poslanci navrhli predať pozemok za 20,- Eur / 1m2, čo je vyššia suma ako
stanovená znaleckým posudkom. Doporučilo sa starostovi obce, aby prejednal s p. Jozefom
Boldovjakom, navrhnutú cenu za 1 m2 pozemku, či bude s takou cenou súhlasiť a na základe
súhlasu sa može dať vypracovať kúpna zmluva.
K bodu č. 15 – Zmena člena Rady školy pri Základnej škole s MŠ v Rabčiciach.
V tomto bode programu sa poslanec Ondrej Kubík ústne vzdal funkcie člena v Rade školy
v Rabčiciach. Za nového člena Rady školy z radov poslancov bol navrhnutý a zároveň aj
schválený Ing. Jozef Mordel.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Karol
Ogurek, Milan Klinovský, Jozef Halka, Ľubomír Bublák )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Jozef Mordel)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu člena v Rade školy pri Základnej škole s MŠ v Rabčiciach za poslancov
OZ za Ondreja Kubíka. Novým členom Rady školy pri ZŠ s MŠ Rabčice za poslancov OZ
bude Ing. Jozef Mordel.
K bodu č. 16 - Informácia o prenájme priestorov pre Slovenskú poštu.
V tomto bode programu zasadnutia, starosta obce informoval poslancov, o riešení prenájmu
miestnosti pre Slovenskú poštu. Zástupcovia Slovenskej pošty, ktorí navštívili obecný úrad,
teraz už prisľúbili, že idú tento prenájom riešiť, lebo počas koronavírusu tento problém
neriešili. Nakoľko sa už uvoľňujú postupne prijaté opatrenia na zamedzenie šíreniu nákazy
COVID – 19 budú sa tejto situácii venovať a dajú nám čo najskôr vedieť ako sa rozhodnú.
K bodu č. 17 – Rôzne.
V tomto bode programu poslankyňa Chromeková predniesla sťažnosť od nájomcu bytu
v 10 b.j. 207, kde im neustále púšťa veľmi hlasno hudbu jeden z nájomníkov. Aj napriek
upozorneniam neprestal púšťať hudbu tichšie. Bolo jej odpovedané, že ak napíšu sťažnosť na
obecný úrad starosta môže upozorniť nájomníka na obmedzenie hlasného počúvania hudby,
ale ak ruší nočný kľud je potrebné privolať políciu, t.j. orgány trestné v činnom konaní.
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V tomto bode bola prednesená p. riaditeľkou ZŠ s MŠ Rabčice žiadosť rodičov detí 1.A
a 1. B triedy, aby sa v druhom ročníku nespájali, z dôvodu relevantnej absencie edukačného
základu, kde rodičia upozorňujú na to, že obec môže určiť v osobitných prípadoch aj nižší
počet žiakov v triede, ako je maximálny počet žiakov určený zákonom v prípade hodného
osobitného zreteľa. Starostom obce bolo vysvetlené, že v takom prípade, bude musieť obec
financovať jednu pani učiteľku počas celého roka z vlastných finančných prostriedkov,
a v súčasnej situácii šírenia nákazy korovírusom je značne obmedzený rozpočet obce a prísun
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu je z mesiaca na mesiac menší, už klesol cca
o 30%. Bude ťažké udržať základný chod obce a obecného úradu. V tom sa pani riaditeľka
vyjadrila, že v zmysle šírenia nákazy COVID-19 vyšla výzva na predkladanie žiadosti
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja aj na budovanie a posilňovanie
štruktúr občianskej spoločnosti, na poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života
ohrozených komunít a tak sa rozhodli, že podajú žiadosť, ktorá bude spolufinancovaná
z obce. Všetci spoločne veria, že sa im to podarí vybaviť.
Taktiež sa vyjadrila, že podávajú žiadosť o dotáciu aj na asistentov pre žiakov základnej
školy, ktorý to potrebujú.
Ďalej sa vyjadrila, že im Žilinský samosprávny kraj prerozdelí dezinfekčné a ochranné
pomôcky na predchádzanie šíreniu nákazy COVID – 19. Pred otvorením Základnej školy
musia všetky miestnosti dezinfikovať a musia v tom pokračovať aj naďalej. Nejaké
dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky si nakúpili aj sami.
V tomto bode programu sa poslanec Klinovský opýtal, či má obec dostatok vody. Bolo mu
odpovedané, že ak nebude veľký únik, ktorý vyčerpá celý rezervár, tak máme dostatok vody,
ale si musíme uvedomiť, že z roka na rok bude voda ubúdať. Musíme ňou šetriť.
V tomto bode programu poslanec Halka sa pýtal, prečo nemôžme občanov na cintoríne
pochovávať hlavou k sebe. Bolo mu odpovedané, že v jednej časti je to trochu porušené, ale
len preto, že v minulosti tak stál hlavný kríž, ku ktorému sa pochovávané osoby otáčali, ale
vždy sa pochováva pozostalý hlavou ku hlavnému krížu.
Taktiež sa opýtal, či je nutné predať budovy starého kultúrneho domu, či by sme ju nemali
nechať pre obec. Ak sa budova predá, je potrebné financie investovať do rozvoja centra obce.
Poslanec Ondrej Kubík, povedal, že je lepšie ju predať, kto ju bude udržiavať a či máme
na to finančné prostriedky. Už sme rozhodli v zámere, že sa starý kultúrny dom ide predať.
Keď sa predá budova starého kultúrneho domu je na predaj aj pozemok pod budovou.
Poslanec Bublák podotkol, že pri predaji budovy starého kultúrneho domu by bolo vhodné
držať sa ceny stanovenej v odhade.
K bodu č. 18 – Diskusia
V tomto bode programu poslanci nediskutovali, ale diskutovali pri jednotlivých bodoch
programu zasadnutia.
K bodu číslo 19 - Záver
V závere zasadnutia návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie a starosta poďakoval
všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí.
Overovatelia: Anna Huráková, Oľga Chromeková
Jozef S l o v í k
starosta obce
Zapísala: Marta Chromeková
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