UZNESENIE č. 1/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2021 na
obecnom úrade v Rabčiciach
------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Správu inventarizačnej komisie o inventarizácii za rok 2020
3. Informácie starostu obce o:
- predaji majetku obce – starý KD – bod bol z programu zasadnutia OZ vypustený
- poďakovaní COOP Námestovo a poskytnutí vybraného druhu tovaru, ktoré sú
potrebné pri testovaní na COVID – 19
-o opätovnom verejnom obstaraní na cyklotrasu v našej obci-projekt s Poľskom,
Zubrohlavou a Bobrovom
- o lesnom združení súkromných lesov v obci
- rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
Zberný dvor Rabčice max. vo výške 233.365,01 Eur, pričom celkové oprávnené
výdavky boli schválené vo výške 245.647,38 Eur.
4. Informáciu p. riaditeľky ZŠ s MŠ Rabčice o projekte sociálneho pedagóga
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ondrej Kubík a Milan Klinovský
2. Overovateľov zápisnice : Ing. Jozef Mordel a Anna Huráková
3. Program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky, s tým, že bod č. 8 – Predaj starého kultúrneho
domu sa z programu vypúšťa a bude sa prejednávať na najbližšom zasadnutí OZ
4. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 14
ods. zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh
na rozpočtové opatrenie (na základe priložených príloh), pričom sa upravujú:
Celkové príjmy

– na sumu:

1677122,00 € (+27122,00 €)

z toho: - obec:
1607774,00 € (+27122,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
69348,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1677122,00 € (+27122,00 €)
z toho: - obec:
742342,00 € (+ 27122,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 934780,00 €
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021
26.02.2021 - štvrtok
30.04.2021 - piatok
25.06.2021 - piatok
24.09.2021 - piatok
26.11.2021 - piatok
16.12.2021 - štvrtok
6. Predaj pozemku v k.ú. obce Rabčice C-KN par.č. 5500/6 o výmere 34 m2 vytvorenú
GP č. 46156704-91/2020 zo dňa 22.9.2020, vyhotoveným Bc. Tomášom BukovýmGEO2-METAL, Oravská Polhora 454, na základe žiadosti pre Adam Ladňák a Jana
Ladňáková, rod. Fitáková, 029 45 Rabčice č. 235, v sume 1,- Eur/1 m2.
7. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením Základnej školy s materskou školou Rabčice –
zostatok rozpočtových prostriedkov z roku 2020 v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa menia celkové bežné príjmy a celkové bežné výdavky ZŠ s MŠ Rabčice č. 194
v celkovej sume 2 878,78 Eur – zostatok ŠJ na konci roka 2020 /úprava rozpočtu
o 2 879,-Eur/
3 247,48 Eur – zostatok grantový účet ZŠ na konci roka 2020 /úprava
rozpočtu o 3 247,- Eur/.
8. Odpustenie zaplatenia výšky nájmu za rok 2020, platného v zmysle nájomnej zmluvy
s firmou Support Q. a.s. Námestovo, týkajúci sa prenájmu areálu Kasárni, na základe
predložených faktúr, kde sa preukázalo financovanie zveľaďovania obecného majetku,
ktorý má firma Support Q dlhodobo v prenájme. Predložené faktúry – výdavky - sa
budú uhrádzať formou odpustenia nájomného postupne niekoľko rokov, z dôvodu
vysokej výšky preinvestovaných nákladov za vykonané práce a materiálu dodaného na
opravu chaty a chatiek, v zmysle platnej nájomnej zmluvy v danom čase.

V Rabčiciach 02.03.2021

Jozef S l o v í k
starosta obce

