ZÁPISN ICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 17.8.2018 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 17.8.2018
na Obecnom úrade v Rabčiciach

Prítomní

: viď prezenčná listina

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Jozef Slovík (ďalej
len starosta), ktorý privítal prítomných poslancov. Starosta skonštatoval, že OZ je uznášania
schopné, nakoľko z 9 poslancov je prítomných 7, čo je nadpolovičná väčšina. Ospravedlnil p.
Ľubomíra Bubláka, ktorý sa na zasadnutie dostaví neskôr a p. Martina Vonsa, ktorý sa
zasadnutia nezúčastní z pracovných dôvodo . Do návrhovej komisie navrhol Ondreja Kubíka
a Jozefa Halku , čo bolo jednomyseľne odsúhlasené (prítomných 7 poslancov). Výsledky
hlasovania: za: 7 poslancov (Borová, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková, Klinovský,
Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a jednomyseľne schválení Milan Klinovský a Anna
Huráková.
Poslanci hlasovali nasledovne: za: 7 poslancov (Borová, Halka, Huráková, Chromeková,
Káziková, Klinovský, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík a Jozef Halka a overovateľov
zápisnice: Milan Klinovský a Anna Huráková.
Písaním zápisnice poveril Bublákovú Danu, pracovníčku OcÚ.
Po tomto starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia , ktorý poslanci
jednomyseľne schválili hlasovaním : za: 7 poslancov (Borová, Halka, Huráková,
Chromeková, Káziková, Klinovský, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
V bode 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
prekontrolovalo plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
1./ Splnená. Bližšie bude starosta informovať v ďalšom bode programu.
2./ Splnená. Sociálna komisia navštívila p. Tyralovú Darinu a prešetrila jej nepriaznivú
sociálnu situáciu. T. č. sa menovanej vybavuje umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb.
Komisia navrhla poskytnúť p. Tyralovej jednorázovú finančnú výpomoc, ktorá jej bola
rozhodnutím schválená vo výške 100,00 €. Starosta uviedol, že z uvedenej finančnej
výpomoci boli
p. Tyralovej uhradené obedy z pizérie z Rabče.
V 6. bode starosta prečítal prítomným Žiadosť p. Milana Vojtašáka, bytom Rabčice č. 378
a Františka Živčáka, bytom Rabčice č. 379 o preklad pozemku z vlastníkov na Obec Rabčice.
Jedná sa o C-KN parc. č. 10111/5 o výmere 162 m2, zastavaná plocha (prístupová cesta
k rodinným domom súp. č. 378 a č. 379) . P. Kubík sa k tejto žiadosti vyjadril, že podľa neho
sa nejedná o miestnu komunikáciu, ale len o príjazd ku rodinnému domu, resp. 2 rodinným
domom. Pozemok sa preloží na obec a v budúcnosti budú hore menovaní občania žiadať obec

o vyasfaltovanie príjazdu. Starosta sa vyjadril, že obec uvedenú cestu v zimnom období
vyoráva aj napriek tomu, že nie je vo vlastníctve obce, čo by podľa zákona o obecnom
majetku nemala. Obec má udržiavať len taký majetok, ktorý má zapísaný na listoch
vlastníctva. Poslanci po krátkej diskusii jednomyseľne odsúhlasili uvedený prevod.
Výsledky hlasovania boli nasledovné: Prítomní: 7 poslanci, za: 7 poslancov (Borová,
Halka, Huráková, Chromeková, Káziková, Klinovský, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania:
0.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje žiadosť Milana Vojtašáka, bytom Rabčice č. 378 a Františka Živčáka,
bytom Rabčice č. 379 o preklad pozemku v k.ú. obce Rabčice, parc. č. C-KN 10111/5
o výmere 162 m2, zastavaná plocha (prístupová cesta k rodinným domom súp. č. 378
a súp. č. 379) z vlastníkov do vlastníctva obce Rabčice.
V bode 7. starosta infomoval poslancov o investičnom úvere. Uviedol, že boli zaslané 3
cenové ponuky na prijatie investičného úveru na stavbu „Multifunkčný obecný úrad
a multifunkčná sála v obci Rabčice“, a to Slovenskej sporiteľni, a.s., Prima banke Slovensko
a.s. a Slovenskej záručnej a rozvojovej banke., a.s. Všetky banky predložili ponuky, buď
e-mailom alebo osobne. Najvýhodnejšia ponuka ku dnešnému dňu je od Slovenskej
sporiteľne, a.s. Starosta informoval, že indikatívna ponuka financovania, t.j. úver by sa
čerpal vo výške 500000,00 €, doba splatnosti je 5 rokov. Čo sa týka poplatkov, tieto sa budú
platiť priebežne podľa podmienok uvedených v zmluve, t.j . poplatok za spracovanie
a poskytnutie úveru, za jeho správu a vedenie úverového účtu. Odhadované celkové úrokové
náklady za celú lehotu splatnosti podľa predloženej idikatívnej ponuky financovania
predloženej Slovenskou sporiteľňou, a.s. predstavujú výšku cca 4500,00 €. Ďalej starosta
uviedol, že uvedený úver bude čerpaný na dokončenie stavby „Multifunkčný obecný úrad
a multifunkčná sála v obci Rabčice“ a jeho zariadenie“. OZ jednomyseľne schválilo prijatie
úveru vo výške 500000,00 € na dobu 5 rokov a jeho čerpanie na uvedený účel hlasovaním:
prítomní: 7 poslanci, za: 7 poslancov (Borová, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková,
Klinovský, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje:
a/ Prijatie návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru vo výške
500000,00 € (slovom: päťstotisíc EUR) Obcou Rabčice, Adresa:029 45 Rabčice č. 196,
IČO: 00314846, ktorý bude poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s., s lehotou
splatnosti 5 rokov.
b/ Investíciu, ktorá bude financovaná z prijatého úveru:
- Dokončenie stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“
a jej zariadenie.
Bod 8. sa neprejednával, nakoľko nebol aktuálny. Starosta informoval poslancov, že úver sa
bude prijímať z inej banky ako sa pôvodne plánovalo.
Potom privítal na zasadnutí p. Ľubomíra Bubláka, ktorý sa ospravedlnil za meškanie z dôvodu
cestnej zápchy a kolóny po ceste z práce domov.
Skôr ako sa prešlo k ďalšiemu bodu programu, starosta prečítal poslancom Žiadosť Základnej
školy s MŠ Rabčice o navýšenie rozpočtu pre Školskú jedáleň pri Základnej škole s MŠ
Rabčice na rok 2018 - Jedná sa o zakúpenie elektrickej pece, robota, sušičky prádla
a prietokového ohrievača – celkom v sume 4000,00 €. Starosta informoval poslancov, že

sušička prádla nie je nevyhnutná a momentálne sa nemusí zakúpiť. Poslanci po krátkej
diskusii k uvedenému navýšeniu rozpočtu nemali žiadne pripomienky a doporučili zakúpiť aj
sušičku prádla a jednomyseľne odsúhlasili uvedenú žiadosť a navýšenie rozpočtu
hlasovaním: Prítomní: 8 poslanci, za: 8 poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková,
Chromeková, Káziková, Klinovský, Kubík), proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencieŠkolskú jedáleň pri Základnej škole s MŠ Rabčice na rok 2018 vo výške 4000,00 € na
zakppenie elektrickej pece, robota, sušičky prádla a prietokového ohrievača.
V ďalšom bode starosta vyzval p. Bublákovú, aby predniesla prítomným poslancom úpravu
rozpočtu. P. Bubláková uviedla, že sa jedná o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
8/2018 - zo dňa 3.8.2018 a č. 9/2018 – zo dňa 14.8.2018 – viazanie príjmov a viazanie
výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) - zmeny rozpočtu tvorí prílohu zápisnice, ktorú
OZ berie na vedomie. Súčasťou úpravy rozpočtu je aj úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice,
ktorý škola predložila obci a tvorí prílohu zápisnice. P. Bubláková predniesla prítomným
úpravy rozpočtu v zmysle uvedených rozpočtových opatrení, čo OZ vzalo na vedomie.
Rozpočtové opatrenia tvoria prílohu zápisnice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2018 a č.
9/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade s § 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:
2083274,00 € (+21113,00 €)
z toho: - obec:
2011774,00 € (+1003,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
71500,00 € (+20110,00)
Celkové výdavky - na sumu:
2083274,00 € (+21113,00 €)
z toho: - obec:
1292811,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 769350,00 € (+21113,00 €)
Potom p. Bubláková informovala poslancov s návrhom úpravy rozpočtu v zmysle
rozpočtového opatrenia č. 10/2018 , ktorý poslanci schvaľujú. Postupne prešla jednotlivé
úpravy. Do úprav zakomponovala aj navýšenie prijatia úveru o rozdiel oproti rozpočtu vo
výške 100000,00 € tak v príjmoch ,ako aj vo výdavkoch. Tiež aj úpravu rozpočtu pre
Základnú školu s MŠ Rabčice - navýšenie originálnych kompetencií – Školská jedáleň
o 4000,000 €,ktorá bola odsúhlasená v predchádzajúcom bode programu. Ďalej informovala,
že je potrebné upraviť aj čerpanie rezervného fondu na stavbu „Multifunkčnej budovy“ vo
výške 164000,00 €. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. Poslanci k uvedenej
prednesenej úprave rozpočtu nemali žiadne pripomienky a jednomyseľne odsúhlasili zmenu
rozpočtu hlasovaním. Výsledky hlasovania boli nasledovné: Prítomní: 8 poslanci, za: 8
poslancov (Borová, Bublák, Halka, Huráková, Chromeková, Káziková, Klinovský, Kubík),
proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10/2018 vrátane ZŠ
s MŠ Rabčice v súlade s § 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:
2347274,00 € (+264000,00 €)
z toho: - obec:
2275774,00 € (+264000,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
71500,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
2347274,00 € (+264000,00 €)
z toho: - obec:
1552811,00 € (+260000,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794463,00 € (+4000,00 €)
V bode 10. sa prejednávala Výročná správa obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2017. Starosta informoval, že poslanci uvedenú správu obdržali spolu
s materiálom na OZ. Zároveň túto správu prerokovala aj finančná komisia obce. Potom
požiadal poslancov o vyjadrenie sa k uvedenej správe, prípadne pripomienky. OZ uvedenú
výročnú správu vzalo na vedomie bez pripomienok. Výročná správa konsolidovaná je
prílohou zápisnice.
K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ berie na vedomie výročnú správu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke
za rok 2017.
V bode „Rôzne“ sa prejednávalo:
-P. Bubláková – účtovníčka obce informovala poslancov o hospodárení obce za I. polrok
2018.Zároveň ich informovala aj o stave finančných prostriedkov k uvedenému dátumu na
účtoch obce. Predložila poslancom k nahliadnutiu monitorovaciu správu ku 30.6.2018, ktorej
súčasťou je aj monitorovacia správa Základnej školy s MŠ Rabčice, čo OZ vzalo na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ berie na vedomie monitorovaciu správu obce Rabčice ku 30.6.2018.
V „Diskusii“ sa riešilo:
-M. Klinovský poukázal na nevyhovujúci stav záchodov a pisoárov v budove školy, ktoré sú
rozbité a poškodené. Bolo by ich potrebné opraviť, prípadne vymeniť. Zároveň sa starostu
opýtal, že kto ide robiť školníka, nakoľko doterajší školník skončil . Starosta sa ku školníkovi
vyjadril, že to nie je v jeho kompetencii , ale v kompetencii riaditeľky školy. A je to na nej,
ako to porieši. Obec je len zriaďovateľom. Čo sa týka poškodených záchodov, starosta
uviedol, že tieto sa podľa potreby opravujú a vymieňajú.
-O. Kubík poukázal na sťažnosti občanov ohľadom kosenia cintorínov. Uviedol, že občania
sťažujú, že po kosení sú pomníky špinavé a nachytané od trávy. Navrhol, aby zamestnanci pri
kosení boli ohľaduplnejší a dávali si pozor, prípadne dali kartón, aby tráva pri kosení
nepadala na pomníky. Alebo to riešiť viacerými pracovníkmi, ktorí zároveň aj pomníky
očistia. Starosta sa k danej veci vyjadril, že s kosením je to horšie a horšie. Tráva rastie,
kosiť ju pomaly treba každý týždeň a obec nemá toľko pracovníkov, aby všetko stíhala.
Poukázal, že tohto roku sa cintorín kosil najmenej 7x a ihrisko 5x. A 1 pracovník nemôže
kosiť len trávu na cintoríne a verejných priestranstvách, nakoľko je na obci aj iná práca.
Poslanci po krátkej diskusii navrhli, aby sa zvýšil cintorínsky poplatok, čo bude treba
uvažovať v rozpočte na budúci rok.
-V. Káziková poukázala na tabuľu Mila Urbana pri kostole, na ktorej sú písmená nečitateľné.
Bolo by ich potrebné obnoviť. Starosta sa k danej veci vyjadril, že to nie je záležitosť obce,
ale cirkvi. A čo sa týka obnovy, túto osobne riešil s predchádzajúcim správcom farnosti
Humenným, ktorý ju mal renovovať , keď opravoval nápisy na pomníkoch kňazov, ale sa na
to pravdepodobne pozabudlo.

-Ďalej sa poslanci dotazovali na projekt Cyklotrasy na Vyšnom konci v Banašoch. Starosta
poukázal, že projekt je predĺžený do konca roka, ale nie je realizovateľný a pravdepodobne
ani nebude z dôvodu, že p. Priatková podiel v ceste na obec nepodpísala.
V závere zasadnutia p. Kubík
uznesenia.

za návrhovú komisiu prečítal a prekontroloval prijaté

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie .

Zapísala: Bubláková Dana

Jozef S l o v í k
starosta obce

