ZÁPISN ICA
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 26.2.2016 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26.2.2016
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. Zároveň privítal aj hostí:
p. riaditeľku ZŠ Rabčice s MŠ a vdp. farára. Ospravedlnil poslanca Vonsa, ktorý príde na
zasadnutie neskôr. Aj poslancov Bubláka a Klinovského, ktorí sa ospravedlnili, že sa
zasadnutia nezúčastnia. Starosta poukázal, že OZ je uznášania schopné, nakoľko z 9
poslancov, je prítomných 6, čo je nadpolovičná väčšina.
Do návrhovej komisie navrhol
Margitu Borovú a Jozefa Hálku., čo bolo jednomyseľne odsúhlasené (prítomných 6
poslancov).
Za overovateľov zápisnice určil Veroniku Kázikovú a Annu Hurákovú.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Margita Borová a Jozef Hálka.
Písaním zápisnice poveril Bublákovú Danu, pracovníčku OcÚ. Po tomto starosta
oboznámil prítomných s programom zasadnutia podľa pozvánky a požiadal o vyjadrenie
vdp. farára, či sa má jeho žiadosť prejednať prednostne alebo počká na záver zasadnutia. Vdp.
farár žiadal svoj bod prejednať prednostne,. Potom vyzval poslancov, aby sa vyjadrili
k programu so zapracovaním uvedenej požiadavky, čo bolo poslancami jednomyseľne
schválené za: 6 poslancov z prítomných 6 poslancov. K tomuto bodu programu bolo prijaté
uznesenie.
OZ schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
V ďalšom bode vystúpil vdp. farár a informoval poslancov o vizitácii farnosti, ktorá by sa
mala uskutočnil dňa 19.4.2016. Vdp. farár informoval, že na vizitáciu príde generálny vikár
Tyrol, ktorý by sa rád okrem iného stretol aj s predstaviteľmi samosprávy. Oboznámil
poslancov s programom vizitácie a potom vdp. farár požiadal OZ o vyjadrenie sa a dohodnutí
času. Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že sa stretnú s p. vikárom dňa 19.4.2016
o 15.00 hod.
Ďalej vdp. farár predložil k nahliadnutiu poslancom mapu cintorínov a informoval, že časť
pozemku starého cintorína a časť pozemku nového cintorína vlastní cirkev. Jedná sa
o E-parc. č. 1243/2, 1245/2, 1246/1, ktoré sú zapísané na LV č. 2927. Pozemky prešli na
farnosť zápisom ROEP v obci v roku 2013. Pozemky je potrebné previesť naspäť na obec.
Nakoľko predaj uvedených pozemkov prichádza do úvahy, vdp. farár navrhuje nasledovné
alternatívy riešenia – darovaciu zmluvu alebo dlhodobý prenájom.. Spôsob vrátenia obci však
musí vdp. farár preriešiť s biskupským úradom. Ďalej je potrebné právne preveriť, či obec
uzatvorila nájomné zmluvy na hrobové miesta v súlade so zákonom, keď nie je 100%-ným
vlastníkom cintorínov, len ich časti. Vtom do zasadačky na zasadnutie OZ prišiel
ospravedlnený poslanec p. Vons, ktorého starosta privítal. Starosta sa k danej veci vyjadril,
že keď nastúpil do funkcie starostu, pozemky pod cintorínmi vlastnila obec. Obec cintoríny
spravuje a stará sa ne. Starosta sa domnieva , že k zápisu uvedených pozemkov na cirkev

v rámci ROEP-ky mohlo dôjsť tak, že sa jednalo o neidentické parcely. Poslanci sa po krátkej
diskusii uzniesli na tom, aby starosta zistil na katastri, ako došlo k zápisu uvedených parciel
na cintoríne na cirkev. O výsledku šetrenia bude starosta informovať vdp. farára a potom
spoločne dohodnú ďalšie riešenie. K týmto bodom programu boli prijaté nasledovné
uznesenia.
OZ berie na vedomie informáciu vdp. farára o vizitácii farnosti a o stave zapísania
pozemkov na cintoríne.
OZ doporučuje starostovi obce zistiť na katastri stav a spôsob zapísania parciel pod
cintorínmi na cirkev.
V bode 5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
prekontrolovalo plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
1.Splnená. Starosta uviedol, že o školskom klube sa bude rokovať v ďalšom bode programu.
2. Plní sa . Tabuľa zákaz zastavenia mimo zásobovania pri ZŠ – stupeň1-4. zatiaľ
neosadená. Tabuľa sa robí a bude dodatočne umiestnená.
V bode 6. starosta vyzval poslancov vyjadriť ku Všeobecne záväznému na riadeniu obce
Rabčice č. 1/2016 o zriadení školského zariadenia - Školského klubu detí (ŠKD) pri
Základnej škole s MŠ Rabčice so sídlom Rabčice č. 194, ktoré obdržali e-mailom a
v písomnej forme spolu s podkladmi na zasadnutie OZ. Starosta prítomných ďalej informoval,
že VZN je potrebné schváliť do 31. marca, aby sa Školský klub mohol zriadiť v novom
školskom roku, t.j. v septembri 2016. Nakoľko poslanci nemali k uvedenému VZN žiadne
pripomienky, toto VZN bolo prijaté jednomyseľne za: 7 poslancov z prítomných 7 poslancov.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabčice č. 1/2016 o zriadení
školského zariadenia - Školského klubu detí (ŠKD) pri Základnej škole s MŠ Rabčice so
sídlom Rabčice č. 194
Návrh VZN tvorí prílohu tejto zápisnice.
V bode 7. sa volil hlavný kontrolór obce. Starosta uviedol, že obci bola doručená len
jedna žiadosť o funkciu hlavného kontrolóra, a to p. Ľudmily Mordelovej Rabčice č. 212
a predložil poslancom obálku k otvoreniu. P. Kubík otvoril obálku a oboznámil poslancov
s obsahom žiadosti. Ku žiadosti boli priložené všetky potrebné prílohy. Po krátkej diskusii
bola za hlavného kontrolóra obce zvolená p. Ľudmila Mordelová s úväzkom 5 hod. mesačne
od 1.3.2016 na obdobie 6 rokov. Za tento návrh hlasovalo 7 z prítomných poslancov, proti:
0, zdržal sa hlasovania: 0.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ volí hlavného kontrolóra obce Ľudmilu Mordelovú, Rabčice č. 212 s úväzkom 5 hod.
mesačne od 1.3.2016 na obdobie 6 rokov.
V ďalšom bode starosta obce informoval poslancov o realizácii projektu Verejného
osvetlenia v obci. Poukázal, že dnes boli zrealizované posledné práce, chýba 1 kábel ku
Ignácovi Tropekovi. Stavba je ukončená, ale zatiaľ neodovzdaná. J. Hálka sa dotazoval, ako
sa bude riešiť doplnenie osvetlenia, napr. nové ulice. Starosta uviedol, že ak bude treba, bude
to riešiť starými lampami, ale trubicovými. P. Káziková žiadala umiestniť 1 svetlo ku MŠ,
k čomu starosta uviedol, že to nie je také jednoduché , nakoľko je tam potrebné natiahnuť
kábel. Ďalej sa poslanci pýtali starostu, ako teraz vychádza spotreba elektrickej energie
verejného osvetlenia. Starosta uviedol, že teraz sa nevie vyjadriť, ale domnieva sa, že sa
spotreba nezmení, nakoľko sa zvýšil počet svietidiel v obci. Na hlavnej ceste sú
44 W žiarivky, na bočných cestách 26 W žiarivky.

Niektoré pôvodné, ktoré sa nemenili, sú 36 W. Starosta ďalej poukázal, že po ukončení
všetkých prác na projekte, bude vykonané svetelno-technické meranie osvetlenia, nakoľko
správu o meraní je potrebné zaslať aj na Ministerstvo hospodárstva spolu so záverečnou
monitorovacou správou. Ešte je potrebné zakúpiť 3 SIM karty do nových rozvodových skríň,
pretože osvetlenie sa bude zapínať a vypínať cez mobil.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ berie na vedomie správu starostu obce o realizácii projektu Verejného osvetlenia
v obci.
V ďalšom bode sa prejednávala úprava rozpočtu obce na rok 2016. Starosta obce skôr,
ako vyzval pracovníčku, aby predniesla úpravu rozpočtu, požiadal poslancov vyčleniť
z rozpočtu finančné prostriedky vo výške 10000 € na zakrytie garádov, t .j. chodníky. Tieto
prostriedky by sa čerpali z rezervy, ktoré má obec na cestách. Starosta uviedol, že v prácach
na chodníkoch chce pokračovať na Vyšný koniec – ku Banašom. V tomto bode sa p. Hálka
opýtal ako je to s kanalizáciou v obci, nakoľko bolo niečo vyhlásené v miestnom rozhlase.
Starosta sa vyjadril, že obec zatiaľ nevystúpila z Oravskej vodárenskej spoločnosti a je
zahrnutá do II. etapy, ktorá má byť ukončená v r. 2020. Len bola spolu s ostatnými obcami
z projektu vyčlenená z dôvodu, že mala počet obyvateľov pod 2000.
Z vlastných
prostriedkov obec nie je schopná robiť kanalizáciu v obci. Poslanci po krátkej diskusii
schválili 10000 € na úpravu chodníkov a túto zmenu zakomponovať do úpravy rozpočtu.
Ďalej starosta v tomto bode oboznámil poslancov s obsahom žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na zriadenie pamätnej izby rabčického folklóru vo výške 1500 €,
ktorú za rabčické folklórne súbory predložila vedúca p. Valéria Baláková. O. Kubík navrhol
zriadiť pamätnú izbu v priestoroch Kasární, nakoľko si myslí, že priestrory v telocvični nie sú
vhodné pre zriadenie pamätnej izby . P. riaditeľka sa vyjadrila, že nejde len o pamätnú izbu.
Folklór funguje už 35 rokov. Miestnosť by slúžila ako sklad na uloženie hudobných
nástrojov a krojov a zároveň ako cvičebná miestnosť na nacvičovanie programov. Na
stenách by boli zavesené v rámikoch fotografie, v poličkách uložené kroje a suveníry, na
stoloch knižný materiál. P. riaditeľka ďalej uviedla, že najlepšie riešenie by bola škola, ale v
škole nie je priestor na zriadenie takejto pamätnej izby a telocvičňa je ideálne miesto, tak pre
folklór ako aj návštevníkov, nakoľko sa nachádza v centre obce. Domnieva sa, že Kasárne nie
sú vhodný objekt, nakoľko sú od ruky. Starosta poukázal, že telocvičňu má v správe ZŠ,
preto obec nemá právo rozhodovať o tom, čo si tam zriadi škola, za to je zodpovedná samotná
škola. Problém vidí v tom, kto bude otvárať miestnosť a sprevádzať hostí pri obhliadke
pamätnej izby. Po krátkej diskusii a rôznych návrhoch poslanci jednomyseľne 7 poslancov z
prítomných 7 poslancov schválili pre folklór finančný príspevok vo výške 1500 € a zároveň
túto zmenu zaznamenať aj v úprave rozpočtu.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ schvaľuje finančný príspevok na zriadenie pamätnej izby rabčického folklóru vo
výške 1500 Valérii Balákovej, Rabčice č. 36, vedúcej FS - Rabčičanka, ĽH -Rovňan,
DFS Kašunka na základe podanej žiadosti.

Uvedené úpravy rozpočtu, ktoré predložil poslancom starosta obce, OZ jednomyseľne
schválilo hlasovaním za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0 a prijali nasledovné
uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2016 , 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:
1439467,00 €
z toho: - obec:
1437758,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1439467,00 €
z toho: - obec:
814981,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
624486,00
Potom starosta vyzval p. Bubláková, aby predniesla prítomným poslancom úpravu
rozpočtu. Jedná sa o zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016 – viazanie príjmov
a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c) - zmena rozpočtu tvorí prílohu
zápisnice. Súčasťou úpravy rozpočtu je aj úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice. Zároveň
informovala OZ, že do uvedenej úpravy zakomponuje aj predložené požiadavky starostom.
OZ vzalo prednesenú úpravu rozpočtu na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2016 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:
1439467,00 € (- 73358,00 €)
z toho: - obec:
1437758,00 € (-73358,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1439467,00 € (-73358,00 €)
z toho: - obec:
814981,00 € (+709,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
624486,00 € (-74067,00 €)
V bode „Rôzne“ bolo riešené:
-Poďakovanie za príspevok k Vianociam 2015 – Komunita Kráľovnej pokoja
Radošina – OZ vzalo na vedomie. K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ berie na vedomie poďakovanie za príspevok k Vianociam 2015 – Komunita
Kráľovnej pokoja Radošina.
V „Diskusii“ sa riešilo:
-P. Hálka sa opýtal, ako je to s požiarnou TATROU. Starosta sa vyjadril, že vo štvrtok
mal v obci predvolebnú kampaň p. Blanár. V pondelok má stretnutie s p. Kaliňákom. Tatra
bude.
- P. Huráková poukázala na to, že v Končinách nefunguje rozhlas. Starosta k tomu uviedol, že
rozhlas zle funguje v celej v obci. Vo štvrtok bol opravár a zistil, že pustil zosiľovač. Opravár
ho vymontoval, a buď sa prepásikuje alebo sa zakúpi nový, ktorý stojí cca 850 €.
Ďalej sa p. Huráková opýtala starostu, prečo nechce urobiť zakrytie priekop, t. j. chodníky
aj do Končín. Starosta sa vyjadril, že urobiť tieto chodníky bude problematické z dôvodu, že
v garádoch sú rúry rôznych veľkostí. Ale chodníky sa urobia aj do Končín, aspoň po most.
Po tom p. Huráková požiadala starostu na most do Končín namontovať zvodidlá z dôvodu
bezpečnosti. Poukázala na skutočnosť, že pod mostom v poslednej dobe boli už 2 autá.
Starosta k tejto žiadosti uviedol, že to je chyba vodičov, pretože jazdia rýchlo a nedodržujú
rýchlosť. K tomuto bodu OZ prijalo nasledovné uznesenie.
OZ doporučuje starostovi obce podľa možnosti osadiť zvodidlá na priepuste na ceste
smerom do Končín.

-V ďalšom starosta informoval poslancov o blížiacich sa oslavách obce - 400 rokov založenia
obce. Informoval poslancov, že ho telefonicky oslovil nejaký pán, že natočí film o obci. Išlo
by o rozhovor s ľuďmi, prezentácia by bola na CD, tieto by sa potom napálili a obec pri
príležitosti osláv rozdala každej domácnosti v obci 1 CD. Ďalej starosta uvažoval, že by boli
pekné aj pohľadnice obce, na ktorých by boli kresby obce, ktoré by namaľovali žiaci našej
ZŠ. Starosta plánuje pozvať na oslavy všetkých starostov, ktorí pôsobili v obci od roku 1990
a taktiež všetkých poslancov a zároveň starostov okolitých obcí a nejakého politika. Pre
týchto hostí by sa pripravil obed a malé pohostenie, napr. v kultúrnom dome a dostali by
ďakovný list a plaketu. Čo sa týka termínu konania osláv, navrhol, aby to bolo spojené
s Rabčickou heligónkou, s čím niektorí poslanci nesúhlasili. Starosta uviedol, aby sa oslavy
spojili s nejakým športovým popoludním, ktoré by sa konalo na ihrisku. Občerstvenie pre
hostí by bolo v kultúrnom dome, pre našich občanov na ihrisku, napr. guľáš, kofola, pivo.
Starosta vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy. Poslanci navrhovali, že by bolo
vhodné pozvať nejakú hudobnú skupinu, napr. Kollárovcov. Treba zistiť, koľko by takéto
vystúpenie stálo. Poslanci navrhli, aby sa na ihrisku okrem guľášu podávala alebo predávala
pečená klobása alebo langoše. Je potrebné osloviť vedúcu pizérie v Rabči. Čo sa týka
natočenia filmu, poslanci s návrhom starostu súhlasia, ale treba zistiť, koľko by obec za to
zaplatila. Po krátkej diskusii sa OZ uznieslo na tom, aby poslanci do 2 týždňov predložili
svoje návrhy k blížiacim sa oslavám.
K tomuto bolo prijaté uznesenie.
OZ doporučuje poslancom predložiť do 2 týždňov na obecný úrad svoje návrhy
k oslavám obce.
-Ďalej starosta informoval poslancov o ústnej žiadosti p. Grobarčíka Petra ohľadom výmeny
pozemkov medzi obcou a ním. Predložil poslancom k nahliadnutiu mapu s vyznačenou
výmenou pozemkov a bližšie ich oboznámil s uvedenou výmenou. Jedná sa o pozemky, ktoré
zasahujú do obecnej cesty. P. Grobarčík si dá vypracovať geometrický plán a predloží
písomnú žiadosť s uvedením parciel, ktoré sa budú vzájomne vymieňať.
K tomuto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výmene pozemkov medzi
p. Grobarčíkom Petrom, bytom Rabčice č. 240 a obcou.
-P. Hálka sa opýtal starostu, či obec neuvažuje s komasáciou pôdy v obci. P. Hálka poukázal,
že vyšla výzva týkajúca sa komasácie pôdy, kde by si tí občania, ktorí tak neurobili v ROEPke, mohli dať do poriadku pozemky. Starosta sa vyjadril, že o komasáciu pôdy musí prejaviť
záujem viac ako 75 % občanov, aby sa mohli pozemkové úpravy v obci začať. A čo sa týka
tejto výzvy, táto ešte stále platí. P. Hálka navrhol, že ak treba, pôjde a urobí u občanov obce
prieskum. Domnieva sa, že občanom treba pomôcť a ak je takáto možnosť, treba ju využiť.
Poslanci navrhovali rôzne alternatívy informovania občanov o pozemkových úpravách, a to
vyhlásením v miestnom rozhlase, na nástenke, uverejnením článku v obecným novinách. Po
krátkej diskusii sa poslanci uzniesli na tom, že obec bude občanov ohľadom komasácie pôdy
v obci informovať článkom v obecných novinách, ktoré by mali vyjsť pred Veľkou nocou,
prípadne oznamom v miestnom rozhlase. Zároveň navrhli dať do novín tlačivo ako prílohu,
ktorým sa zistí záujem občanov obce o pozemkové úpravy. Vyplnené tlačivo občania
odovzdajú do určeného termínu na obecný úrad, kde sa zistí záujem o vykonanie
pozemkových úprav. V prípade, že bude dostatočný záujem zo strany občanov o komasáciu,
obecné zastupiteľstvo zaujme stanovisko.
OZ po krátkej diskusii prijalo k tomuto bodu nasledovné uznesenie.

OZ doporučuje starostovi obce informovať občanov o komasácii pôdy prostredníctvom
článku v obecných novinách. Pracovníkom vyhotoviť tlačivo – prieskum, ktorým sa zistí
záujem občanov obce o pozemkové úpravy.
-O.Chromeková požiadala starostu obce dať do zastávky do koša v centre obce nové igelitové
vreco, nakoľko je v okolí neporiadok. Požiadala starostu, či by sa tieto vrecia nemohli meniť
častejšie. P. starosta sa vyjadril, že vreco bolo vymenené, dokonca viackrát za sebou. A čo sa
týka neporiadku v okolí autobusovej zástavky, občas tam pošle ženy, ktoré sú na aktivačných
prácach a smeti pozbierajú.
V závere zasadnutia p. Borová za návrhovú komisiu prečítala a prekontrolovala prijaté
uznesenia.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie .

Zapísala: Bubláková Dana

Jozef S l o v í k
starosta obce

