UZNESENIE č. 5/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12. 2019 na
obecnom úrade v Rabčiciach
------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- čo sa týka prechodu pre chodcov, starostovi bolo odpovedané, že je to v kompetencii
Cestných stavieb
-vlastníci pozemku pod kaplnkou Sedembolestnej P. Márie boli zvolaní na obecný
úrad a súhlasili s vysporiadaním pozemku pod kaplnkou
-cenová ponuka na projekt ohľadom nadstavby MŠ bola vypracovaná a prednesená
poslancom
-Slovenskej pošte bol zaslaný list ohľadom presťahovania, majú si prísť pozrieť nové
priestory, zatiaľ sa nevyjadrili k presťahovaniu do iných priestorov
2. Správa nezávislého audítora
3. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019
4. Pripomienky a dotazy občanov obce – p. Grobarčíkovej Márie a p. Turacovej Kataríny.
5. Informácie starostu obce o:
- ZMOS o zmene zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách
-informácia o verejnej zbierke pre mesto Prešov – tragédia – výbuch plynu
- informácia o sponzorský príspevok pre PZ Rabčice
6. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rabčice na rok 2020
7. a/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019 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 predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie (na základe priložených príloh), pričom sa upravujú:
Celkové príjmy

– na sumu:
1939950,00 € (+12552,00 €)
z toho: - obec:
1873972,00 € (+12552,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1939950,00 € (+12552,00 €)
z toho: - obec:
10642333,00 € (+12830,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 875717,00 € (-278,00 €)

7.b/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 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 predkladám obecnému
zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie (na základe priložených príloh), pričom
sa upravujú:
Celkové príjmy

– na sumu:
1941751,00 € (+1801,00 €)
z toho: - obec:
1875773,00 € (+1801,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1941751,00 € (+1801,00 €)
z toho: - obec:
1064293,00 € (+60,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 877458,00 € (+1741,00 €)
8. Programový rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice na roky 2021 – 2022
9. Programový rozpočet obce Rabčice na roky 2021 - 2022
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení : .Ing Jozef Mordel, PaedDr. Th.Lic Margita Borová
2. Overovateľov zápisnice: Oľga Chromeková, Karol Ogurek
3. Zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že bod č. 4 bol zaradený ako
pripomienky a dotazy občanov obce, ostaté body rokovania sa tak posunuli o jeden bod
nižšie.
4. Program odpadového hospodárstva obce Rabčice na roky 2016 – 2020
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
šk.rok 2018/2019
6. Plán zasadnutí OZ na rok 2020
7. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2020
8. Dodatok č. 4 k prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach
9. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Rabčice
10. VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na
území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
12. Programový rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2020

13. Programový rozpočet obce na rok 2020
14. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 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 predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh
na rozpočtové opatrenie (na základe priložených príloh), pričom sa upravujú:
Celkové príjmy

– na sumu:
1983505,00 € (+41754,00 €)
z toho: - obec:
1879658,00 € (+3885,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 103847,00 € (+37869,00 €)

Celkové výdavky - na sumu:
1983505,00 € (+41754,00 €)
z toho: - obec:
1068178,00 € (+3885,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 915327,00 € (+37869,00 €)
15. Prihlášku obce za člena Združenia obcí regionálneho vzdelávacieho centra Martin na
rok 2020 a úhradu členského príspevku na rok 2020 vo výške 207,73 Eur.
16. Žiadosť o schválenie členstva ZŠ s MŠ Rabčice č. 194 v RVC Martin na rok 2020.
17. Finančnú výpomoc k Vianociam 2019 pre Matúša Tyralu, nar. 24.9.1979, ktorý žije
v komunite Kráľovnej pokoja v zariadení DSS v Močenku vo výške 30,- Eur.
18. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové útvary
v CVČ Maják Námestovo na mesiace október – december 2019 vo výške 180,- Eur.
19. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové útvary
v CVČ Maják Námestovo na mesiace január – máj 2020 vo výške 300,- Eur.

Jozef S l o v í k
starosta obce
V Rabčiciach 16.12.2019

