U Z N E S E N I E č. 6/2013
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.9.2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Rabčice ku konsolidovanej
účtovnej závierke obce za rok 2012.
3. Správu finančnej komisie obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za
rok 2012 a ku monitorovacej správe obce ku dňu 30.6.2013.
4. Výročnú správu obce ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012.
5. Monitorovaciu správu obce ku dňu 30.6.2013.
6. Informácie starostu obce o:
- ROEP v obci
- cenovej ponuke na mapový portál GEOSENSE
- oprave kaplnky na nižnom konci obce
- menovaní riaditeľky ZŠ s MŠ Rabčice s účinnosťou od 1.10.2013
- posedení dôchodcov
7. Informáciu poslanca O. Kubíka o pripravovanej stavbe kaplnky so zvoničkou v časti
obce Banaše.
8. Informáciu poslankyne A. Hurákovej o sťažnosti na rodinu Zoššákovú a Vonsovú –
Končiny
9. Informáciu o reštauračných prácach v kostole Všetkých svätých v Rabčiciach,
konkrétne reštaurovaní kazateľnice.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, a overovateľov
zápisnice v zložení: Ján Slovík, Anna Huráková.
2. VZN č. 1/2013 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní
služieb v obci.
3. Finančný príspevok ZŠ s MŠ Rabčice na záujmovú činnosť detí vo výške 10000,-- €.
4. Úpravu rozpočtu ZŠ Rabčice s MŠ na rok 2013:
bežné výdavky:
+ 5400,-- €/záujmová činnosť detí
+ 2000,-- €/záujmová činnosť detí /nábytok MŠ/
+ 683,-- €/hmotná núdza-učebné pomôcky
kapitálové výdavky: + 2600,-- €/záujmová činnosť detí /mixér- Školská jedáleň /
5. Dohodu o dočasnom navýšení členského príspevku člena Združenia Babia hora vo
výške 4800,-- €.
6. Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok 2013:
bežné príjmy:
+32717,-- €
bežné výdavky:
+22717,-- € (v tom škola 10683,-- €)
kapitálové výdavky: +10000,-- € (výstavba cintorína).
7. Finančnú výpomoc na zriadenie sprchovacieho kúta vo výške 1000,-- € Pavlovi
Borovému, bytom Rabčice č. 375

C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce vyzvať všetky prevádzky v obci upraviť otváracie hodiny v zmysle
VZN č. 1/2013 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní
služieb v obci.
D/ Ruší:
1. Bod č. 6 pod B/ Schvaľuje Uznesenia č. 4/2013 zo dňa 28.6.2013 (týkajúci sa
finančného príspevku Anne Borovej, bytom Rabčice č. 375, na zriadenie
sprchovacieho kúta do výšky 1000,-- €).
E/ Zamieta:
1. Žiadosť MUDr. Petra Letavaya – primára Interného oddelenia, Dolnooravská
nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín o poskytnutie finančnej
výpomoci na zakúpenie novej zdravotníckej techniky.

Jozef S l o v í k
starosta obce

