Uznesenie č. 8/2013
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2013 na Obecnom úrade
v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ - splnené
2. Rozpočet obce Rabčice na roky 2015 a 2016 (súčasťou rozpočtu je rozpočet ZŠ s MŠ
Rabčice).
3. Informácie starostu obce o:
- Výstavbe cintorína v obci- oplotenie je hotové, brány budú neskôr
- Udržiavaní miestnych komunikácií v obci
- Vypracovanej projektovej dokumentácii na výstavbu obecného úradu a kult. domu
- Výsledku zápisu ROEP do katastra
B/ Schvaľuje:
Návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika a Slovík Ján
Overovateľov zápisnice: PaedDr. Margita Borová a Klinovský Milan
Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2013.
Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok 2013.
Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na
území obce Rabčice zo dňa 10.12.2009
6. Rozpočet obce Rabčice na rok 2014:
Príjmy: bežné
....... 1058371 €
kapitálové
........
0€
finančné operácie ........
0€
spolu:
1058371 €
Výdavky: bežné
........1043268 €
kapitálové
.......
0€
finančné operácie ...... 15103 €
spolu:
1058371 €
(v tom rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice: príjmy – bežné:
9200 €
výdavky – bežné: 555012 €)
7. Kroniku za rok 2012
8. VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
9. Dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 6/2009 o miestnych daniach
10. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2012/2013
11. Prihlášku za člena RVC Martin na rok 2014 pre obec Rabčice
12. Prihlášku za člena RVC Martin na rok 2014 pre ZŠ s MŠ Rabčice
13. Plat starostovi obce vo výške 2.110,- €
14. Preplatenie dovolenky za rok 2012 starostovi obce v počte 10 dní. Zostávajúcu
dovolenku za rok 2012 dočerpať do k. roka 2013
1.
2.
3.
4.
5.

15. Plán zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2014
16. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2014
17. Na základe žiadosti dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Rabčice v sume
3000,- € na reštaurovanie Kazateľnice v kostole Všetkých svätých
18. Na základe žiadosti od Komunity Kráľovnej pokoja, Močenok, fin. príspevok k
Vianociam pre nášho občana Matúš Tyrala, Rabčice č. 301 vo výške 30,- €
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce čerpať dovolenku priebežne počas roka.
D/ Zamieta:
1. Žiadosť o určenie času predaja (týkajúca sa predaja v nedeľu) v obchode Milan Turac,
AMITO, Hlavná 241, prevádzka Rabčice č. 195 z titulu prijatého VZN obce Rabčice č.
1/2013 o určení prevádzkového času o podmienkach predaja a poskytovaní služieb
v obci, ktoré bolo schválené na OZ dňa 26.08.2013 a platné je od 16.10.2013.
2. Žiadosť o určenie času predaja (zmena otváracích hodín) pre Goral Pub, Veronika
Šurinová, z titulu prijatého VZN obce Rabčice č. 1/2013 o určení prevádzkového času
o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci, ktoré bolo schválené na OZ dňa
26.08.2013 a platné od 16.10.2013.

V Rabčiciach dňa 13. decembra 2013
Jozef S l o v í k
starosta obce

OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
13. decembra 2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
13. decembra 2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: v zmysle pozvánky, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jozef Slovík, ktorý privítal
prítomných poslancov a hostí a skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8
a sú uznášaniaschopní. Jeden poslanec sa ospravedlnil, že príde neskôr – Martin Vons.
Písaním zápisnice bola poverená p. Chromeková Marta, pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: PaedDr. Borová Margita, Milan
Klinovský.
Do návrhovej komisie boli schválení: Veronika Káziková a Ján Slovík.
Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková,
Klinovský, Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika a Slovík Ján.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice – PaedDr.Margita Borová a Klinovský Milan.
V ďalšom bode programu č. 3 - Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OZ
- 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 –
splnené
K tomuto bodu boli prednesené aj dve žiadosti o udelenie výnimky – Goral Pub Rabčice
a AMITO Milan Turác.
V ďalšom bode programu č. 4 – Schválenie kroniky obce na rok 2012 – poslancom bola
doručená kronika za rok 2012. Kronika za rok 2012 bola schválená prítomnými poslancami,
ktorí hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková,
Klinovský, Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0
Kronika tvorí prílohu zápisnice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje kroniku obce za rok 2012.
Poslancami bolo doporučené, aby sa kronika písala väčším písmom a p. Kubík Ondrej
požiadal o opravu firmy, ktorá je zle napísaná. Správne má byť Tlačiareň Kubík a nie Sieťotlač,
tá už dávno neexistuje.
V ďalšom bode programu č. 5 – Schválenie VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za KO
a drobné stavebné odpady – bolo poslancom vysvetlené, že padli úľavy na KO pre dôchodcov
a pre držiteľov preukazov ŤZP v zmysle nového zákona. K tomuto bodu programu poslanci
hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková, Klinovský,
Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0
VZN tvorí prílohu zápisnice.

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.
Poslanci diskutovali o zmene vývozu odpadu na množstevný, či by sa neušetrilo a či by to
nebolo výhodné aj pre obec. Bolo skonštatované, že odpadu bude len viac a viac a konečne sme
občanov naučili odpad separovať a vyvážať do kontajnérov. Poslankyňa Huráková sa
dotazovala, či môže obec zabezpečiť vývoz košov v Končinách. Bolo jej odpovedané, že
v zimnom období to nie je možné.
V ďalšom bode programu č. 6 – Schválenie dodatku č. 1 k VZN obce Rabčice č. 6/2009
o miestnych daniach
Dodatok č. 1 k VZN tvorí prílohu zápisnice. Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová,
Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 6/2009 o miestnych daniach
V ďalšom bode programu č. 7 - Schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
Túto správu predniesla p. riaditeľka ZŠ v Rabčiciach. Poslanci nemali žiadne pripomienky.
Ďalej p. riaditeľka porozprávala o výsledku inšpekcie na základnej škole, ktorá bola v mesiaci
november 2013. Dopadla dobre a sú spokojní. Správa je prílohou k zápisnici.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková,
Klinovský, Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0
V ďalšom bode programu č. 8 – Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2013
Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková,
Klinovský, Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2013.
V ďalšom bode programu č. 9 – Úprava rozpočtu obce Rabčice na rok 2013 – úpravu
rozpočtu predniesla Mgr. Bubláková Dana, poslanci túto úpravu rozpočtu schválili.
Prítomní poslanci hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková,
Chromeková, Klinovský, Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0
Úprava rozpočtu tvorí prílohu k zápisnici.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok 2013.
V ďalšom bode programu č. 10 – Dodatok č. 4 k VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území
obce Rabčice zo dňa 10.12.2009
Dodatok tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová, Bublák,
Huráková, Káziková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje dodatok č. 4 k VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území obce Rabčice zo dňa
10.12.2009.
V ďalšom bode programu č. 11 - Rozpočet obce Rabčice na rok 2014 a rozpočet obce na
roky 2015 a 2016 (súčasťou rozpočtu je rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice

Rozpočet obce tvorí prílohu k zápisnici.
Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková,
Klinovský, Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
- OZ schvaľuje rozpočet obce Rabčice na rok 2014.
Príjmy: bežné
1.058.371 €
Kapitálové
0€
Finančné operácie
0€
Spolu:
1.058.371 €
Výdavky: bežné
1.043.268 €
Kapitálové
0€
Finančné operácie 15.103 €
Spolu:
1.058.371 €
(v tom rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice: príjmy – bežné
9.200 €
Výdavky – bežné 555.012 €)
- OZ Berie na vedomie rozpočet obce Rabčice na roky 2015 a 2016 (súčasťou rozpočtu je
rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice)
V ďalšom bode programu č. 12 – Schválenie prihlášky za člena RVC Martin na rok 2014
Poslanci odsúhlasili prihlášku za člena RVC Martin na rok 2014 pre obec Rabčice. Je potrebné
zaplatiť členský poplatok.
Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 8 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková,
Klinovský, Kubík, Slovík) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje prihlášku za člena RVC Martin na rok 2014 pre obec Rabčice.
OZ schvaľuje prihlášku za člena RVC Martin na rok 2014 pre ZŠ s MŠ Rabčice.
V tejto časti rokovania došiel poslanec Martin Vons, takže je už prítomných všetkých 9
poslancov.
V ďalšom bode programu č. 13 – Prehodnotenie a schválenie platu starostovi obce
a preplatenie dovolenky za rok 2012
Poslanci navrhli starostovi obce čerpať dovolenku priebežne počas celého roka, aby
nedochádzalo k jej preplácaniu.
Bol predložený návrh na preplatenie 15 dní dovolenky. Tu poslanci v tomto návrhu hlasovali
nasledovne: Za: 3 (Chromeková, Vons, Kubík) Proti: 2 (Slovík, Klinovský) Zdržal sa: 4
(Bublák, Borová, Huráková, Káziková)
Odsúhlasili preplatiť 10 dní dovolenky a zostávajúcu časť má vyčerpať do k. roka. Za tento
návrh hlasovali poslanci nasledovne: Za: 6 (Chromeková, Bublák, Borová, Káziková, Kubík,
Vons) Proti: 2 (Slovík, Klinovský) Zdržal sa: 1 (Huráková)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje preplatenie dovolenky za rok 2012 starostovi obce v počte 10 dní. Zostávajúcu
dovolenku za rok 2012 dočerpať do k. roka 203
Čo sa týka prehodnotenia platu starostovi obce poslanci hlasovali za plat, ktorý má už navrhnutý
t.j. vo výške 2110,- €. Za tento plat hlasovali nasledovne: Za: 9 (Borová, Bublák, Huráková,
Káziková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Slovík, Vons) Proti: 0 Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje plat starostovi obce vo výške 2110,- €.

V ďalšom bode programu č. 14 – Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2014
V tomto bode programu bolo navrhované na rok 2014 mať 5 zasadnutí OZ, ktoré poslanci aj
schválili a za ktoré hlasovali nasledovne: Za: 9 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková,
Chromeková, Klinovský, Kubík, Slovík, Vons) Proti: 0 Zdržal sa : 0
Plán zasadnutí OZ je prílohou zápisnice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje plán zasadnutia obecného zastupiteľstva na rok 2014
V ďalšom bode programu č. 15 – Schválenie plánu kontrol hlavného kontrolóra obce
Rabčice na rok 2014
V tomto bode programu bol schválený plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok
2014, ktorý tvorí prílohu k zápisnici.
Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 9 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková,
Klinovský, Kubík, Slovík, Vons) Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2014.
V bode programu č. 16 – Rôzne boli preriešené nasledovné žiadosti:
- Žiadosť o dotáciu od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Rabčice, Rabčice č. 185 na
reštaurovanie Kazateľnice v kostole Všetkých svätých v Rabčiciach vo výške 3000 €.
Táto žiadosť bola prítomnými poslancami schválená a poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 9 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Slovík, Vons)
Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje na základe žiadosti dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Rabčice v sume
3000 € na reštaurovanie Kazateľnice v kostole Všetkých svätých.
- Žiadosť o finančnú podporu k Vianociam 2013 pre nášho občana Matúš Tyrala, Rabčice
č. 301.
Tu poslanci spoločne odsúhlasili finančnú podporu k Vianociam pre nášho občana 30 €.
Hlasovali nasledovne: Za: 9 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková, Klinovský,
Kubík, Slovík, Vons) Proti: 0 Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje na základe žiadosti od Komunity Kráľovnej pokoja, Močenok, fin. príspevok
k Vianociam pre nášho občana Matúš Tyrala, Rabčice č. 301 vo výške 30,. €.
- Žiadosť o spoluprácu pri spolufinancovaní opravy kamennej kaplnky medzi chotármi
Rabča a Rabčice od obce Rabča.
Táto žiadosť bola navrhnutá na odloženie do budúceho zasadnutia OZ, z dôvodu, že na
rekonštrukciu žiada obec Rabča prispieť ale sa nevyjadrili akú finančnú výšku. V prípade
percentuálnej čiastky, musíme vedieť z akej celkovej výšky nákladov by sme sa podieľali na
spolufinancovaní. Starosta obce požiadal o predloženie celkového rozpočtu na rekonštrukciu
kaplnky.
- Žiadosť o určenie času predaja v obchode (týka sa predaja v nedeľu) od Milan Turac,
AMITO, Rabča, prevádzka Rabčice č. 185. Poslanci neschválili výnimku z predaja
v nedeľu a je potrebné odpovedať na žiadosť v tom zmysle, že máme prijaté VZN č.
1/2013 o určení a prevádzkového času o podmienkach predaja a poskytovaní služieb
v obci
Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 9 (Borová, Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková,
Klinovský, Kubík, Slovík, Vons) Proti: 0 Zdržal sa : 0

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ zamieta žiadosť o určenie času predaja (týkajúca sa predaja v nedeľu) v obchode Milan
Turac, AMITO, Hlavná 241, prevádzka Rabčice č. 195 z titulu prijatého VZN obce Rabčice č.
1/2013 o určení prevádzkového času o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci, ktoré
bolo schválené na OZ dňa 26.08.2013 a platné je od 16.10.2013.
- Žiadosť o určenie času predaja prevádzky Goral Pub (týka sa zmeny otváracích hodín)
od Veroniky Šurinovej, Rabča
Poslanci reagovali ako pri predchádzajúcej žiadosti a hlasovali nasledovne: Za: 9 (Borová,
Bublák, Huráková, Káziková, Chromeková, Klinovský, Kubík, Slovík, Vons)
Proti: 0
Zdržal sa : 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ zamieta žiadosť o určenie času predaja (zmena otváracích hodín) pre Goral Pub, Veronika
Šurinová, z titulu prijatého VZN obce Rabčice č. 1/2013 o určení prevádzkového času
o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci, ktoré bolo schválené na OZ dňa
26.08.2013 a platné je od 16.10.2013.
V ďalšom bode programu č. 17 – Diskusia
-

-

-

p. Chromeková Oľga - sa opýtala starostu obce či je kronikárka obce odmenená za
písanie kroniky. Bolo jej odpovedané, že nie ale že vie, že jej má dať odmenu.
V najbližšej dobe to porieši.
Pani Tyralová chce pootočiť miestny rozhlas smerom ku nej, lebo nepočuje žiadne
oznamy.
Briliak Jozef na vyšnom konci chce aby sa podľa možnosti pridalo jedno svetlo na
ulici, ktorá sa vybudovala, lebo po nej chodia deti a večer je tam veľká tma. Bolo mu
odpovedané, že tam nie sú žiadne rodinné domy a nebude treba svetlo. Je potrebné
tam natiahnúť elektrické vedenie.
p. Huráková Anna – mala dotaz a pripomienky od občanov, že sa slabo udržiava
miestna komunikácia do Končín. Bolo jej odpovedané, že obec ju každé ráno posype
ale keď je vonku mráz a plocha je zľadovatelá nespravíme ani mi nič.
Ďalej mala dotaz, že sme do obecných novín dali oznam a správu o tom čo sa urobilo,
a že most do Končín nie je odšalovaný. Starosta o tom vie a urobí sa náprava.
p. Kubík Ondrej - mal dotaz či by sme nemohli zmeniť zber komunálneho odpadu
na množstevný zber, treba to skúsiť postupne do budúcnosti.
Ostatní poslanci – diskutovali v priebehu jednotlivých bodov rokovania

Na záver starosta obce poďakoval všetkým poslancom za účasť a zdarný priebeh zasadnutia
OZ a poprial im šťastné a veselé Vianoce a veľa úspechov do nového roku.
Zapísala: Marta Chromeková

Jozef S l o v í k
starosta obce

