UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12.12.2014
na Obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:
A/ Berie na vedomie:
1. Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu.
3. Rozpočet obce na roky 2016 a 2017 (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice).
4. Vnútorný predpis č. 1/2014 o poplatkoch za používanie zariadenia a služby.
5. Oznámenie Roľníckeho družstva Babia hora Rabčice o dodržiavaní zákona týkajúceho
sa vývozu a zneškodňovania žúmp v obci.
B/ Konštatuje, že:
1. Novozvolený starosta obce Rabčice Jozef Slovík zložil zákonom predpísaný sľub
starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva v Rabčiciach:
1./ Margita Borová, PaedDr., Th.Lic.
2./ Ľubomír Bublák
3./ Jozef Halka
4./ Anna Huráková
5./ Oľga Chromeková
6./ Veronika Káziková
7./ Milan Klinovský
8./ Ondrej Kubík
9./ Martin Vons
C/ Zriaďuje:
1. Komisie, a to:
- finančnú,
- sociálnu,
- na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona,
- na ochranu verejného záujmu (majetkové priznanie starostu obce).
D/ Volí:
1. Členov komisie:
a/ finančnej: Ondrej Kubík – predseda, PaedDr. Margita Borová, Th.Lic. – člen, Dana
Bubláková - člen
b/ sociálnej: Veronika Káziková – predseda, Anna Huráková – člen, Marta
Chromeková – člen
c/ na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona: Ľubomír Bublák –
predseda, Jozef Halka –člen, Ing. Vladislav Moroz - člen
d/ na ochranu verejného záujmu: Oľga Chromeková – predseda, Milan Klinovský – člen,
Martin Vons – člen
2. Zástupcu starostu obce: Martin Vons.
1

E/ Schvaľuje:
1. Overovateľov zápisnice v zložení: Anna Huráková, Veronika Káziková.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík, Ľubomír Bublák.
3. Vykonávanie civilných sobášov v obci v priestoroch zasadačky obecného úradu v
Rabčiciach nasledovne:
v pracovné dni:
štvrtok
v nepracovné dni: sobota
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabčice č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabčice č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabčice č. 4/2014 o miestnom poplatku za
komunálny odpady a drobné stavebné odpady.
7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území obce Rabčice
a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce.
8. Rozpočet obce na rok 2015 na úrovní programov a podprogramov na úrovni funkčnej
klasifikácie (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice).
- príjmy vo výške ....................................................................................... 1148780 €
v tom: bežné príjmy
1148780 €
kapitálové príjmy
0€
príjmové finančné operácie
0€
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške ................................................................................... 1000 €
- výdavky vo výške ....................................................................................... 1148780 €
v tom: bežné výdavky
1133723 €
kapitálové výdavky
0€
výdavkové finančné operácie
15057 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške ..............................................................................592636 €
9. Starostovi obce v priebehu rozpočtového roka schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými
opatreniami v rámci schváleného rozpočtu, a to v rámci jednotlivých kapitol (funkčnej
klasifikácie) a položiek (na úrovni kategórii) v rámci jednotlivých programov
a podprogramov, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky, ale len v rámci
bežných výdavkov, o čom oboznámi poslancov na najbližšom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva.
10. Štatutárovi RO – ZŠ s MŠ Rabčice v priebehu rozpočtového roka schváliť zmeny
rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného rozpočtu, a to v rámci
jednotlivých kapitol (funkčnej klasifikácie) a položiek (na úrovni kategórii) v rámci
jednotlivých programov a podprogramov, pričom sa nemenia celkové príjmy
a výdavky, ale len v rámci bežných výdavkov, o čom oboznámi starostu obce
a starosta o tom oboznámi poslancov na najbližšom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva.
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o úhradách za krátkodobý prenájom
hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice.
12. Úpravu rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice na rok 2014.
13. Úpravu rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 7/2014 v súlade s ods. 2
písmenom b) § 14 ods. zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Rabčice.
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15. Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, zástupcu starostu a poslancov
Obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií.
16. Kroniku obce za rok 2013.
17. Prihlášku obce Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra Martin
na rok 2015.
18.Prihlášku Základnej školy s MŠ Rabčice za člena združenia Regionálneho
vzdelávacieho centra Martin na rok 2015.
19. Finančnú podporu k Vianociam 2014 vo výške 50,00 €. Komunite Kráľovnej pokoja,
Radošina pre Matúša Tyralu, trvale bytom Rabčice č. 301.
20. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2013/2014.
21. Plán zasadnutí OZ na rok 2015. Zasadnutie bude zvolané v posledný piatok
v mesiaci o 15.30 hod. V prípade potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien aj
predpisov, zvolané aj v inom termíne.
F/ Určuje:
1. V súlade so zákonom NR SR č. 253/2004 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom doterajším obecným zastupiteľstvom mesačný plat starostu obce – Jozef
Slovík vo výške 2252,00 €.
G/ Poveruje:
1. Poslankyňu Veroniku Kázikovú , ktorá bude zástupcom sobášiaceho, na uzatváranie
civilných sobášov v obci v prípade neprítomnosti starostu a zástupcu starostu obce.
H/ Zamieta:
1. Finančný príspevok Občianskemu združeniu Červený Nos Clowndoctors, Bratislava.
2. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2013 starostovi obce v počte 23 dní.
CH/ Doporučuje:
1. Starostovi obce vyzvať majiteľa predajne BRILIANT DVOJKA, Rozličný tovar,
Rabčice č. 199, Ing. Sahúľa Karola, aby zabezpečil vykládku tovaru mimo hlavnej
cesty.
T: čo najskôr
Z: starosta obce

Jozef S l o v í k
starosta obce
Overovatelia: Anna Huráková
Veronika Káziková
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