U Z N E S E N I E č. 3/2012
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 27.04.2012
na Obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011.
3. Správu zo zasadnutia finančnej komisie týkajúcu sa záverečného účtu obce za rok
2011.
4. Informáciu o prehodnotení platu starostu obce.
5. Informáciu o starostu obce o:
- postupe práca na úprave cesty okolo Briliaka Jozefa, Rabčice č. 432.
- súčasnom stave projektov, podaných obcou Rabčice
- príprave VZN o opatrovateľskej službe
- priebehu ROEP v obci.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika, Vons Martin.
2. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad. Z dôvodu, že
obec ku dňu prerokovania záverečného účtu za rok 2011 obecným zastupiteľstvom
nemala účtovnú závierku za rok 2011 overenú audítorom, a ak audítor bude mať
k účtovnej závierke nejaké výhrady, záverečný účet sa ešte raz prejedná na
zasadnutí OZ.
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011 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 9642,81, t.j. 100 % na tvorbu rezervného fondu.
4. Darovaciu zmluvu medzi Obcou Rabčice, Rabčice č. 196, 02945 Rabčice a darcami:
Ogureková Margita, Rabčice 50, Skočík Jozef , Rabčice 303 a Skočík Martin, Rabča
910. Predmetom daru je nehnuteľnosť v k. ú. obce Rabčice, parcely zapísanej na LV
č. 2192, parcely registra C-KN č. 8412/7 o výmere 474 m2, TTP a C-KN č. 8412/17
o výmere 231 m2, ostatné plochy, kde sú darcovia výlučnými spoluvlastníkmi
v podiele: pod B1 Ogureková Margita, Rabčice 50 v podiele 3/6-iny, pod B/2 Skočík
Jozef, Rabčice 303 v podiele 2/6-iny, pod B/3 Skočík Martin, Rabča 910 v podiele
v 1/6-ine. Darcovia darujú obci Rabčice uvedené nehnuteľnosti ako obecnú cestu.
5. Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť
Rabčice (prenajímateľ) a Obcou Rabčice (nájomca) dňa 24.9.2007, kde predmetom
nájomnej zmluvy je časť pozemku v obci Rabčice na KN parc. č. 4928/1, na ktorom sa
nachádza hokejové ihrisko.
6. Úpravu výšky poplatkov, týkajúcich sa prenájmu Kultúrneho domu nasledovne:
- predaj
: 100,-- €
+ poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu (podľa odpísania skutočného stavu
elektromeru)
- svadba, tanečná zábava
: 100,-- €
+ upratovanie
: 20,-- €
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+ poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu (podľa skutočného stavu)
(Poznámka: v prípade, že si nájomca poupratuje sám, poplatok nebude platiť)
pohrebný kar, spoločenské posedenie : 20,-- €
+ upratovanie
: 20,-- €
+ poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu (podľa skutočného stavu)
(Poznámka: v prípade, že si nájomca poupratuje sám, poplatok nebude platiť)
prenájom obrusov a kuchynského riadu:
- na svadby
: 20,-- €
- na pohrebný kar,
spoločenské posedenie
: 10,-- €
(Poznámka: obrusy budú vrátené čisté a opraté. V opačnom prípade uhradí
nájomca naviac poplatok 10,-- € za ich vyčistenie. Pri rozbití alebo
poškodení kuchynského riadu uhradí nájomca hodnotu v plnej výške
/v obstarávacej cene/ Pri inom poškodení majetku, nájomca uhradí za výšku
škody po prejednaní rozsahu škody so starostom obce).
Čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo výške 40000,-- € na obstaranie
dlhodobého majetku – realizácia nových stavieb – ihrisko pri fare vo výške
30000,-- € a rekonštrukciu parkoviska pred farou vo výške 10000,-- €
Úpravu rozpočtu obce na rok 2012:
-Príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu....... 40000,-- €
-Výdavky – kapitálové:
– kapitola 06.2.0 Rozvoj obce -realizácia nových stavieb
– ihrisko pri fare ..........................................30000,-- €
-kapitola 06.2.0 Rozvoj obce - rekonštrukcia
parkoviska pred farou ................................ 10000,-- €
- bežné:
- kapitola 04.5.1.3 Správa a údržba ciest – rezerva .. ..............-10000,-- €
kapitola 04.5.1.3 Správa a údržba ciest
snehová kalamita ................................................................... 10000,-- €

C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce predložiť obecnému zastupiteľstvu rozpočet na rekonštrukciu
a modernizáciu klziska.
Z: v texte
T: čo najskôr

Jozef S l o v í k
starosta obce
Overovatelia: Klinovský Milan
Borová Margita

Overovatelia zápisnice svojim podpisom overujú správnosť všetkých bodov uznesenia.
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