UZNESENIE č. 5/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2020 na
obecnom úrade v Rabčiciach
------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rabčice na rok 2021
3 Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020
4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2019/2020
5. Smernicu o podmienkach kvality poskytovania sociálnych služieb
6. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020 a č. 11/2020 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:
1830558,00 € (+6868,00 €)
z toho: - obec:
1704636,00 € (+6868,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
125922,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1830558,00 € (+6868,00 €)
z toho: - obec:
775257,00 € (+ 3035,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1055301,00 € (+ 3829,00 €)
7. Programový rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice na roky 2022- 2023
8. Programový rozpočet obce Rabčice na roky 2022 – 2023
9. Informácie starostu obce o:
- majetkovej trestnej činnosti krádeží vlámaním v týchto dňoch na Orave
- oprave klziska a jeho príprave na zimné obdobie
- tom, že doteraz nemáme schválený projekt na Zberný dvor, aj keď sú všetky doklady
v poriadku
- postupe prác na cyklotrase – t.č. prebieha kontrola dokladov verejného obstarávania
- tom, že s pracovníkmi, ktorí v našej obci kopali optický kábel, skontrolovali celý
úsek, ako je to zasypané a dané do pôvodného stavu.
- výmene a oprave oplotenia drobnej prevádzky, z dôvodu, že drevo je už značne
prehnité. Nahrádza sa plechovým plotom, ktorý by mal vydržať dlhšie ako drevený.

B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení : PaedDr. Borová Margia, Chromeková Oľga
2. Overovateľov zápisnice : Kubík Ondrej, Ogurek Karol
3. Program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky
4. Kroniku za rok 2019
5. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
6. VZN obce Rabčice č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
7. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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
8. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 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:

1840520,00 € (+9962,00 €)

z toho: - obec:

1766739,00 € (+62103,00 €)

- ZŠ s MŠ Rabčice:
73781,00 € (- 52141,00 €)
Celkové výdavky - na sumu:
1840520,00 € (+9962,00 €)
z toho: - obec:
861357,00 € (+ 86100,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 979163,00 € (-76138,00 €)
9. Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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
10. Programový rozpočet Základnej školy s MŠ Rabčice na rok 2021
11. Programový rozpočet obce Rabčice na rok 2021
12. Plán kontrol hlavného kontrolóra na rok 2021
13. Aby obec Rabčice vstúpila do projektu na vybudovanie záchytnej stanice pre túlavých
psov a mačky, ktorá bude vybudovaná na RD v Beňadove, s tým, že obec bude
prispievať finančne, v zmysle vypracovaného návrhu, 1,- Euro na 1 obyvateľa ročne.
Stav obyvateľov sa berie k 31.12. daného roka.

14. Finančnú výpomoc k Vianociam pre nášho občana Matúša Tyralu, nar. 24.9.1979, ktorý
žije v Komunite Kráľovnej pokoja v zariadení Domova sociálnych služieb v Močenku vo
výške 35,- Eur.
15. Prihlášku obce Rabčice za člena združenia obcí regionálneho vzdelávacieho centra
Martin na rok 2021 a uhradenie poplatku vo výške 209,90 Eur.
16. Prihlášku ZŠ s MŠ Rabčice za člena združenia obcí regionálneho vzdelávacieho centra
Martin na rok 2021
D/ Doporučuje:
1. Starostovi obce, ako zriaďovateľovi ZŠ s MŠ Rabčice, aby požiadal p. riaditeľku ZŠ
o predloženie dokladov ohľadom projektu vzdelávania integrovaných detí na
kontrolu obecnému zastupiteľstva, do budúceho zasadnutia.
Z: v texte
T: v texte

Jozef S l o v í k
starosta obce

V Rabčiciach dňa 21.12.2020

