UZNESENIE č. 1/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.02. 2019 na
obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Smernicu č. 1/2019 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce
konsolidujúcej účtovnej jednotky Rabčice
4. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2019 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice
v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
1566095,00 € (+1970,00 €)
z toho: - obec:
1500117,00 € (+1970,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1566095,00 € (+1970,00 €)
z toho: - obec:
771199,00 € (+470,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794896,00 € (+1500,00 €)
5. Správu inventarizačnej komisie o inventarizácii za rok 2018
6. Informácie starostu obce:
- o prečíslovaní obce, o vytvorení názvu ulíc v obci
- podanie žiadosti Folklórneho súboru Rabčice na nákup materiálu na ušitie nových
krojov – touto žiadosťou sa bude OZ zaoberať v prípade, ak nebude schválená
žiadosť o poskytnutie dotácie z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu ŽSK podľa
Všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č. 55/20185 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Žilinského samosprávneho kraja
B/ Schvaľuje:
1.Návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Bublák, Oľga Chromeková
2.Overovateľov zápisnice: Ogurek Karol, Anna Huráková
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva v zmysle pozvánky
4. Zmluvu č. 1/2019 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku uzatvorenú

v zmysle ustanovenia § 81 písm. h/ bod. 1 a písm. 1/ zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov v platnom znení –
Tyralová Darina
5. Pracovný poriadok obce Rabčice v zmysle ustanovenia § 84 Zákonníka práce a § 12
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
6. a/ Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Zberný dvor Rabčice v rámci výzvy
s kódom: OPKZP-PO1-SC-2017 – 33
b/ výšku 5 % spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 12.665,90 Eur
z celkových oprávnených výdavkov projektu
7. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2019 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice
v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
1593188,00 € (+27093,00 €)
z toho: - obec:
1527210,00 € (+27093,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1593188,00 € (+27093,00 €)
z toho: - obec:
798292,00 € (+27093,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794896,00 €
8. Poplatky za prenájom nového kultúrneho domu v Multifunkčnej budove obecného
úradu:
Tanečná sála:
Svadby, posedenia: 300,- Eur (cudzí prenajímatelia) Záloha: 100,- Eur
250,- Eur (občania s TP v obci)
+ elektrická energia
+ poškodený inventár
Kar:

50,- Eur
+ elektrická energia
+ poškodený inventár

Kuchyňa:

50,- Eur/ deň
+ elektrická energia

Predajná akcia:

25,- Eur / 1 hod.
+ elektrická energia

C/Doporučuje:
1. Pripraviť návrhy na pomenovanie ulíc ku prečíslovaniu obce a katastrálnu mapku
s prehľadom ulíc v obci, do budúceho zasadnutia OZ.
Z: poslanci, starosta
T: v texte

2. Zverejniť na webovej stránke obce a v nástenke obecného úradu otázku: Ako si občania
predstavujú využiť budovu starého kultúrneho domu a starého obecného úradu ?
Z: starosta
T: do budúceho zasadnutia OZ
3. Vypracovať návrh na predlženie strechy na budove MŠ tak, aby sa zabránilo padaniu snehu
na prístupovú cestu pred vchodom do budovy MŠ.
Z: starosta
T: do budúceho zasadnutia OZ
4. Vypracovať menovitý zoznam poslancov pre zverejnenie osobných údajov – e-mailových
adries, ktoré budú poskytnuté Združeniu miest a obcí Slovenska, Bratislava, odkiaľ im
budú zasielané informácie potrebné k práci poslanca OZ.
Z: zamestnanec obce
T: do budúceho zasadnutia OZ

Jozef S l o v í k
starosta obce

V Rabčiciach dňa 26.02.2019

