UZNESENIE č. 1/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.03 2018 na
obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018 a č. 2/2018 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:
2006310,00 €
z toho: - obec:
1955772,00 € (-10390,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
50538,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2006310,00 € €)
z toho: - obec:
1264863,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 741447,00 € (-10390,00 €)
3. Správu inventarizačnej komisie o vykonaní dokladovej inventarizácie ku dňu
31.12.2017.
4. Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2017
5. Informácie starostu obce o:
* o projektoch schválených, pripravovaných a zamietnutých
- schválené projekty: - dve cyklotrasy v spolupráci s Poľskom
- kamerový systém v obci
Opätovne podávame projekt na Zberný dvor, lebo vyšla nová výzva.
Ďalej sme podali 3 malé projekty
- na nákup kuchynského riadu do Kultúrneho domu
- na rekonštrukciu MR v obci
- na zakúpenie krojov, čižiem a na doplnenie materiálu do Pamätnej izby pre
folklórne skupiny Rabčice
Zamietnutý projekt: na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice – hasičská stanica
Tento projekt podávame opätovne, po rozdelení budovy na kotolňu a hasičskú zbrojnicu,
nakoľko musí byť požiarna zbrojnica evidovaná na katastri ako samostatná budova.
 Prevodu výnosu dane z príjmov FO do rozpočtov miest a obcí – v marci 2018
bude vyšší príjem daní na obec oproti roku 2017 v mesiaci marec
 výmene svietidiel v počte 24 ks v MŠ v bloku C
 ponukách na pripravované dni obce v Rabčiciach, ktoré nám už chodia na obecnú
stránku
 postúpení podania z Úradu práce, soc. vecí a rodiny Námestovo, na prešetrenie,
ohľadom podozrenia zo zanedbávania zverenej osoby Melánie Slovíkovej jej
manželom Rudolfom Slovíkom a synom



podaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre FS Rabčičanka a ĽH
Rovňan, Rabčice – s touto žiadosťou počkáme, nakoľko sme podali projekt na
doplnenie krojov a materiálu pre folklórne skupiny do Pamätnej izby. Po
nechválení projektu bude žiadosť opätovne preriešená.

B/ Schvaľuje:
1.Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Borová Margita a Bublák Ľubomír.
2.Overovateľov zápisnice: Káziková Veronika a Huráková Anna.
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva
4. VZN obce Rabčice č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na území obce Rabčice
5. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Rabčice o zakúpenie kobercov do MŠ na
základe záverov z kontroly štátneho zdravotného dozoru, v sume 900,- Eur.
6. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Rabčice o výmenu svietidiel v MŠ na
základe záverov z kontroly štátneho zdravotného dozoru, v sume 1600,- Eur.
7. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2018 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:
2006310,00 €
z toho: - obec:
1955772,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
50538,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
2006310,00 € €
z toho: - obec:
1262363,00 € (-2500,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
743947,00 € (+2500,00 €)
8 .Kúpnu zmluvu na cestu na Nižnom konci–ku Rudolfovi Lachovi, trv.bytom Veterná
č. 151/17, Námestovo, podľa GP č. 41962249-93/2014, vyhotoveným Ing. Jozefom
Revajom zo dňa 12.6.2014, na vysporiadanie pozemkov C- KN č. 412/2, 412/3, 455/3,
467/5 a C-KN parc.č. 431/1 zapísaná na LV č. 2456, C-KN parc.č.431/3 zapísaná na
LV č. 2457 na obec Rabčice medzi predávajúcimi:
Kolčáková Angelína rod. Kolčáková, nar. 3.12.1932, bytom Rabčice č. 10, Kormanová
Marta rod. Slovíková, nar. 21.3.1934, bytom Rabčice č. 28, Samešová Magdaléna rod.
Slovíková, nar. 31.7.1949, bytom Pažitie 516/41, Žilina-Bytčica, Kubalová Elena rod.
Slovíková, nar. 20.8.1966, bytom Mutné č. 401, Slovík Jaroslav rod. Slovík, nar.
5.5..1970, bytom Rabčice č. 588, Slovík František rod. Slovík, nar. 9.4.1972, bytom
Rabčice č. 19, Bencúrová Katarína rod. Slovíková, nar. 5.9.1978, bytom Slanická 457/2,
Námestovo, Slovík Pavol rod. Slovík, nar. 21.8.1976, bytom Riečna 861, Rabča, Vedel
Ferdinand rod. Vedel, nar. 2.12.1949, bytom Rabčice č. 59, Slovík Igor rod. Slovík, nar.
21.6.1963, bytom Vladina 777, Tvrdošín, Košútová Emília rod. Slovíková, nar.
13.4.1944, bytom Rabčice č. 43, Kolčáková Vilma rod. Živčáková nar. 5.6.1936, bytom
Rabčice č. 6,

Slovík Kornel rod. Slovík, nar. 5.2.1940, bytom Rabčice č. 57, Piták Milan rod. Piták, nar.
12.9.1952, bytom Rabčice č. 72, Pitáková Ľudmila rod. Klinovská, nar. 10.9.1951, bytom
Rabčice č. 72, Glombíková Janka rod. Klinovská, nar. 23.10.1951, Rabčice č. 408, Košút
Ferdinand rod. Košút, nar. 25.9.1942, bytom Rabčice č. 38, Slovík Drahotín rod. Slovík,
nar. 18.3.1948, bytom Rabčice č. 1, Slovík Milan rod. Slovík nar. 15.12.1983, Rabčice č.
22, Lach Rudolf rod. Lach, nar. 23.4.1939, bytom Rabčice č. 86, Lach Rudolf rod. Lach,
nar. 16.2.1964, bytom Veterná č. 151/17, Námestovo, Vedjelová Johana rod. Košútová,
27.10.1929, trvale bytom Rabčice č. 70, Ing. Turác Jozef rod. Turác, nar. 27.4.1962,
bytom Rabčice č. 66, Košút Ľuboš rod. Košút, nar. 12.2.1973, bytom Rabčice č. 40,
Bublák Vladimír rod. Bublák, nar. 22.11.1943, bytom Rabčice č. 40, Papay Milan rod.
Papay, nar. 19.1.1952, bytom Rabčice, Lašťáková Margita rod. Vedelová, nar.
14.12.1962, bytom Rabčice č. 171, Helena Baránková rod. Baránková, Mieru 566/23,
Trstená, PeadDr. Viera Baláková rod. Baláková, Rabčice 36 a
kupujúcou obec Rabčice , Rabčice č. 196, za cenu 1,-- €.
9. Kúpnu zmluvu na cestu na Končiny (Vorčáková) na vysporiadanie pozemkov
vytvorených na základe GP č. 41962249-87/2017, vyhotoveným Ing. Jozefom Revajom
zo dňa 17.08.2017, a to C-KN parc.č. 6502/2 zastavaná plocha o výmere 104
m2, C-KN parc.č. 6504/2 TTP o výmere 21 m2, C-KN parc.č. 6504/4 TTP o výmere 22
m2, C-KN parc.č. 6504/6 TTP o výmere 23 m2, C-KN parc.č. 6508/18 orná pôda
o výmere 25 m2, C-KN par.č. 6508/16 orná pôda o výmere 47 m2, C-KN parc.č. 6508/13
orná pôda o výmere 14 m2, C-KN parc.č. 6508/10 orná pôda o výmere 17 m2, C-KN
parc.č. 6508/7 orná pôda o výmere 22 m2, 6508/4 orná pôda o výmere 12 m2, C-KN
parc.č. 6502/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, C-KN parc.č. 6502/5
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, C-KN parc.č. 6512/7 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 112 m2, C-KN parc.č. 6512/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
9 m2 na obec Rabčice medzi predávajúcimi: Sidónia Ďubeková, rod. Bandíková, nar.
29.12.1947, trv.bytom Rabčice č. 273, Marta Adamčíková, rod. Bejdáková, nar.
31.12.1957, trv.bytom Rabča , Radová č. 460, Monika Briliaková, rod. Bejdáková, nar.
16.08.1967, trv.bytom Rabčice č. 139, Mária Randjaková, rod. Bejdáková, nar. 8.9.1975,
tr.bytom Rabča, Hlavná č. 1130, Anton Ogurek, rod. Ogurek, nar. 4.8.1934, trv.bytom
Rabčice č. 510, Vilma Glombíková, rod. Ogurková, nar. 16.5.1937, trv.bytom Rabčice č.
517, Helena Voreková, rod. Bejdáková, nar.25.7.1964, trv.bytom Rabčice č. 487, Anna
Huráková, rod. Ogurková, nar. 9.11.1959, trv.bytom Rabčice č. 479, Jozef Kolčák, rod.
Kolčák, nar. 23.8.1960, bytom Rabčice č. 220, Peter Bejdák, rod. Bejdák, nar. 20.1.1978,
trv.bytom Rabčice č. 63, František Košút, rod. Košút, nar. 16.2.1969, trv.bytom Rabčice č.
205, Anna Košútová, rod. Ogurková, nar. 10.3.1969, trv.bytom Rabčice č. 205 a
kupujúcou Obec Rabčice, Rabčice č. 196 za cenu 1,- €.
10. Na základe návrhu na odpustenie dlhu z poplatkov daňovníka : Kadlec Jiří, Karviná – Ráj
615/11 z dôvodu, že menovaný už predal svoju nehnuteľnosť inej osobe, nasledovne:
- Daň z nehnuteľnosti : rok 2014 - 17,65 Eur
rok 2015 – 16,91 Eur
rok 2016 - 16,91 Eru
- Poplatok cintorínsky: rok 2016 - 1,- Euro
- Daň za psa: rok 2016 - 3,50 Eur
- Poplatok za komunálny odpad: rok 2014 – 8,- Eur
11. Zámer predaja pozemku v k.ú. obce Rabčice na LV č. 2177, E-KN parc.č. 5638/7
vodná plocha o výmere 3988 m2 v zastavanom území obce, a to len tú časť pozemku,

ktorá bude vyhotovená GP, kde bude presná výmera, kupujúcemu Jozef Boldovjak
a manž. Janka Boldovjaková, rod. Turacová, bytom Rabčice č. 24 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí.
Cena pozemku bude stanovená znaleckým posudkom a všetky ostatné náklady
s prevodom pozemku znáša kupujúci.
O zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvody hodné osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov je nedostupnosť k pozemku. O nájom nebol prejavený záujem, ale
bol prejavený záujem o kúpu pozemku, ktorý Jozef Boldovjak a manž. Janka
Boldovjaková, rod. Turacová, trv. bytom Rabčice č. 24 už dlhšie užíva a obhospodaruje
ho, preto chce obec zosúladiť skutkový stav s právnym stavom.
12. Zámer zámeny pozemku, zapísaného v k.ú. obce Rabčice, na LV č. 2177 E-KN parc.č.
5637/6 vodná plocha o výmere 857 m2 a E-KN parc.č. 5637/4 vodná plocha o výmere
7686 m2, ktorého je vlastníkom obec Rabčice, a to len tú časť pozemku, ktorá bude
vyhotovená GP, kde bude presná výmera pozemku na zámenu s pozemkom zapísaným
v k.ú. obce Rabčice, na LV č. 165 C-KN parc. č. 9100 o výmere 625 m2 zastavaná plocha
a nádvorie a C-KN parc.č. 9128 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 558 m2, ktoré
vlastníkom je Roľnícke družstvo Babia hora Rabčice. Cena pozemku bude stanovená
znaleckým posudkom a všetky ostatné náklady s prevodom pozemku znáša vymieňajúci –
Roľnícke družstvo Babia hora Rabčice.
O zámere zámeny pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvody hodné osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov je nedostupnosť k pozemku, dlhodobo sa neužíva. Žiadateľ je
vlastníkom stavby súp. č. ... , ktorá je postavená na pozemku na LV 2177 E-KN parc.č.
5637/6 a E-KN parc.č. 5637/4 a to len časti parciel, ktorá bude vytvorená GP. O nájom
pozemku nebol záujem, bol prejavený záujem o výmenu pozemku. Obec chce zosúladiť
skutkový stav s právnym stavom. Vlastník stavby na zamieňajúcom pozemku má
prednostné právo pri zámene pozemku. Rozdiely pri zámene pozemkov budú bez
finančného vyrovnania.
13. - Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt “Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice” v rámci
výzvy č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadosti zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
- zabezpečenie povinného spolufinancovania žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5% z
celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie
30 000,- Eur, obec zabezpečí dofinancovanie zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov)
C /Odporúča:
1. Sociálnej komisii v obci navštíviť rodinu Slovíka Rudolfa a Melánie, za účelom
prešetrenia podozrenia zo zanedbávania zverenej osoby Melánie Slovíkovej jej
manželom a synom.
T: čo najskôr
Z: v texte
Jozef S l o v í k
starosta obce
V Rabčiciach dňa 7.3.2018

