OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
30. júna 2017 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
30. júna 2017 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, p. riaditeľku ZŠ s MŠ, p. Ogureka Karola – občan, a skonštatoval, že
sú uznášania schopní. Poslanec Ondrej Kubík, Ľubomír Bublák a Milan Klinovský boli
neprítomní a ospravedlnení.
Písaním zápisnice bola poverená p. Chromeková Marta, pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Huráková Anna a Chromeková Oľga.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Káziková Veronika a PaedDr. Borová
Margita.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 ( Huráková, Káziková, Halka, PaedDr.Borová, Chromeková, Vons ) Proti: 0
Zdržal
sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika a PaedDr. Borová Margita.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Huráková Anna a Chromeková Oľga.
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – poslanci schválili program
rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Huráková, Káziková, PaedDr.Borová, Halka, Vons, Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
K bodu číslo 4 – Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Úlohy z predchádzajúceho zasadnutia OZ boli splnené.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
K bodu číslo 5 – VZN obce Rabčice č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
na území obce Rabčice
V tomto bode bolo prečítané VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na
území obce Rabčice, ktoré sme vypracovali v zmysle nového zákona a na podnet Okresného
úradu Námestovo, v súvislosti s blížiacimi sa voľbami poslancov a predsedov vyšších
územných celkov v tomto roku.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Huráková, Káziková, PaedDr.Borová, Halka, Vons, Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje VZN obce Rabčice č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území
obce Rabčice

K bodu číslo 6 – Dodatok č. 1 k VZN obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
Starosta obce informoval poslancov, že na základe kontroly Okresnej prokuratúry Námestovo,
sme v prijatom VZN č. 2/2016 nemali zakotvené, že občania si môžu aj v obci zakúpiť kuka
nádoby tak z tohto dôvodu, sme to museli doplniť do VZN.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Huráková, Káziková, PaedDr.Borová, Halka, Vons, Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
K bodu číslo 7 – Čerpanie rezervného fondu
Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rezervného fondu a prednieslo návrh na jeho
schválenie v podobe
- realizáciu projektu „Zberný dvor“ vo výške 15554,00 €
- rozšírenie cintorína vo výške 5000,00 €
- realizáciu stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“
Poslanci prednesený návrh schválili a hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Huráková, Káziková, PaedDr.Borová, Halka, Vons, Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje čerpanie rezervného fondu
- realizáciu projektu „Zberný dvor“ vo výške 15554,00 €
- rozšírenie cintorína vo výške 5000,00 €
- realizáciu stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“
Poslanec Hálka podotkol, že pri výstavbe nového obecného úradu sa mohli vybudovať
pivničné priestory, kde by mohli byť garáže a pod. Bolo mu odpovedané, že v podzemí je
veľmi mokro a pri veľkých dažďoch by mohlo zaplaviť tieto priestory podzemnou vodou.
Ďalej podotkol, že pri prekládke káblov na parkovisku pred novým obecným úradom to mohli
káble elektrického vedenia a telefónne káble dať do zeme, lebo tie dva stĺpy tam budú vadiť
pri parkovaní a tiež sa mohol inak poriešiť výjazd na hlavnú cestu. Starosta odpovedal, že tak
ako je to v projekte, tak sa to musí urobiť a bol rád, že mu vôbec preložili káble, ku ktorým by
bolo potrebné vybavovať veľa dokladov.
K bodu číslo 8 – Úprava rozpočtu obce na rok 2017
V tomto bode programu bola predložená úprava rozpočtu na rok 2017 rozpočtovým oparením
č. 5/2017 a rozpočtovým opatrením č. 6/2017, ktoré bolo poslancami schválené.
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017 bola vzatá na vedomie a úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 6/2017 bola poslancami schválená. Rozpočtové opatrenie č. 5/2017
a/ viazanie príjmov a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) zák. č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov
b) povolené prekročenie príjmov a povolené prekročenie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2
písm. b) a c) – tvorí prílohu zápisnice
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017 – presun rozpočtových prostriedkov
v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zák. č. 583/2017 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších zákonov – tvorí prílohu zápisnice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Huráková, Káziková, PaedDr.Borová, Halka, Vons, Chromeková)

Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
1. OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2017
v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu:
1989962,00 € (+3155,00 €)
z toho: - obec:
1988962,00 € (+3155,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1989962,00 € (+3155,00 €)
z toho: - obec:
1332344,00 € (+ 3155,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 657618,00 €
2. OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2017 v súlade s
§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:
1989962,00 €
z toho: - obec:
1988962,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1989962,00 €
z toho: - obec:
1332344,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 657618,00 €
K bodu číslo 13 – Rôzne
V tomto bode programu bola predložená správa nezávislého audítora k účtovnej závierke
za rok 2016, ktorá bola poslancom prečítaná a vzatá na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016.
-

- V tomto bode programu bol predložený návrh na odsúhlasenie a vystavenie vlastnej
blankozmenky pre poskytovateľa MŽP SR, Bratislava ku projektu Zberný dvor Rabčice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Huráková, Káziková, PaedDr.Borová, Halka, Vons, Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZPPO1-SC111-2016-10/01 zo dňa 18.01.2017 /ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“/
a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĹADÁVKY A POISTENIE
MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej
budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej
blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len
„Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská
agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4,
pre projekt s názvom: Zberný dvor Rabčice, kód projektu ITMS2014+: 310011A847.
Zároveň poveruje starostu obce Jozefa Slovíka podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve
k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej

pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
- V tomto bode programu starosta predniesol návrh na vypracovanie znaleckého
posudku na budovu Kasárne, ktorá by mohla byť ponúknutá na odpredaj, z dôvodu, že
získané finančné prostriedky by poslúžili na dostavbu nového kultúrneho domu a obecného
úradu. Poslanci prednesený návrh odsúhlasili.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Huráková, Káziková, PaedDr.Borová, Halka, Vons, Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie
OZ schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na budovu Kasárne.
- V tomto bode programu bola prejednaná sťažnosť p. Ogureka Karola a Košútovej
Žanety, kde bola sťažnosť p. Ogureka prečítaná poslancom a tiež bola prečítaná aj odpoveď,
ktorú obec zaslala p. Ogurekovi. Prítomný bol aj občan Karol Ogurek, ktorý sa k danej veci
vyjadril. Nakoniec tento rozhovor s p. starostom vyústil do ostrej výmeny názorov a bolo
dohodnuté, že na budúci týždeň sa na obecný úrad predvolajú obidvaja zúčastnení a budú sa
snažiť o dohodu.
- V tomto bode programu bola riešená aj sťažnosť p. Kolčáka Dušana, kde bola diskusia
o vykonaných prácach v danom spore. Problém ohľadom priepustu bol vysvetlený, že bol iba
vyčistený a preto teraz voda tečie, tak ako tečie. Priepust pri Živčákovi, bol zanesený obec ho
iba vyčistila. Požiadavka posunúť priepust na koniec cesty nebude splnená, lebo obec nerobila
nové priepusty, ale opravila iba pôvodné. Pri tejto príležitosti p. Halka pripomenul, že obec
urobila rigol aj na ceste okolo p. Bubliaka a kocky ktorými bol vyložený už zasypali.
- V tomto bode programu bol prednesený návrh, aby sa napísala žiadosť na farský úrad
v Rabčiciach ohľadom prenájmu pozemku – prístupovej cesty ku klzisku zo strany p. Bejdáka,
z dôvodu, že v prípade potreby bude užitočná a bude sa používať. Ďalej sa uviedol dôvod, že
obec má už v dlhodobom prenájme klzisko a k tomu by bolo dobré požiadať o prenájom aj
druhej prístupovej cesty.
- V tomto bode programu starosta obce podal informáciu ohľadom prípravných prác na
dni obce Rabčice, ktoré sa budú konať v dňoch 8. a 9.7.2017.
- V tomto bode programu p. riaditeľka Základnej školy v Rabčiciach pozvala všetkých
prítomných poslancov na malé občerstvenie do ZŠ ako poďakovanie za poskytnuté finančné
prostriedky z ktorých sa spoločne aj so sponzormi podarilo vytvoriť triedu nášho rodáka Mila
Urbana. Opätovne poďakovala za poskytnuté finančné prostriedky.
Diskusia tohto zasadnutia OZ prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch programu.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísala: Marta Chromeková
Jozef S l o v í k
starosta obce

