UZNESENIE č. 4/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.10. 2020 na
obecnom úrade v Rabčiciach
------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 a č. 8/2020 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:
1790392,00 € (+10283,00 €)
z toho: - obec:
1675000,00 € (+10283,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1790392,00 € (+10283,00 €)
z toho: - obec:
754450,00 € (+ 603,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1035942,00 € (+9680,00 €)
3.Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rabčice pre prijatie návratných zdrojov
financovania pred ich prijatím
4. Informácie starostu obce o:
- návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR
- počte pozitívnych na COVID – 19 k 14.10.2020
- opätovnej urgencii Slovenskej pošty k prenájmu nových priestorov pošty Rabčice
- výsledku elekotronickej súťaže Cykloturistický chodník – Rabčice
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ľubomír Bublák, Ing. Jozef Mordel
2. Overovateľov zápisnice : Anna Huráková, Jozef Halka
3. OZ schvaľuje program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
5. Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej
Ministerstvom financií SR v zmysle Uznesenia vlády SR č. 494/2020 pre obec Rabčice
na kompenzáciu výpadku dane z prímov fyzických osôb v roku 2020 za nasledovných
podmienok:
1. návratná finančná výpomoc bude bezúročná
2.výška čerpania je do výšky 41 601,- Eur
3. jednorázové čerpanie na základe žiadosti do 31.12.2020
4. rovnomerné ročné splátky po dobu 4 rokov, prvýkrát v roku 2024

6. Kúpnu zmluvu na prevod pozemku v zmysle schváleného zámeru.
Predávajúca Obec Rabčice zastúpená starostom obce Jozefom Slovíkom predáva
kupujúcemu Františkovi Bublákovi, rod. Bublák, Rabčice č. 15 v 1/1 –ine úč.
nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území obce Rabčice, obec Rabčice, okres
Námestovo, zapísané na LV č. 911 pod A parcely registra „E“ evidované na mape
určeného operátu :
*E-KN parc.č. 5628/2 ostatná plocha o výmere 108 m2, E-KN parc.č. 5638/5 vodná
plocha o výmere 553 m2, pod B1 na Obecný úrad , 029 45 Rabčice, IČO: 00314846
v podiele 1/1-na úč. a to len tú jej časť, ktorá podľa geometrického plánu č.
41962249-51/2020 zo dňa 9.3.2020 vyhotoveného Ing. Jozefom Revajom,
Hviezdoslavova 45, Námestovo, úradne overený dňa 28.5.2020 Okresným úradom
Námestovo, katastrálnym odborom na to poverenou osobou Ing. Františkom
Dzurekom pod č. G1 309/2020 zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN 468/16 –
ostatná plocha o výmere 40 m2
*E-KN 5638/5 vodná plocha o výmere 553 m2, a to len tú jej časť, ktorá podľa
geometrického plánu č. 41962249-51/2020 zo dňa 9.3.2020 vyhotoveného Ing.
Jozefom Revajom, Hviezdoslavova 45, Námestovo, úradne overený dňa 28.5.2020
Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom na to poverenou osobou Ing.
Františkom Dzurekom pod č. G1 309/2020 zodpovedá novovytvorenej parcele CKN 468/15 – ostatná plocha o výmere 64 m2.
Kúpna cena bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.08.2020 na
sumu 1.170,- Eur /slovom: jedentisícjednostosedemdesiat eur/ za všetky parcely.
7. Nájomnú zmluvu č.1/2020 uzavretú podľa par. 663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Obec Rabčice a Support Q
a.s., Námestovo na
Pozemky:
- C-KN parc. č. 10140/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 306 m²,
- C-KN parc. č. 10140/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m²,
- C-KN parc. č. 10140/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 583 m²,
- C-KN parc. č. 10141/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 901 m²,
- C-KN parc. č. 10141/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m²,
- C-KN parc. č. 10141/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m²,
- C-KN parc. č. 10141/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m²,
Stavby:
- rekreačný objekt s.č. 367, postavený na C-KN parc. č. 10140/1,
- sklady (garáže) s.č. 368, postavené na C-KN parc. č. 10140/2,
- rekreačná chata s.č. 369, postavená na C-KN parc. č. 10141/5,
- rekreačná chata s.č. 370, postavená na C-KN parc. č. 10141/4,
- čistička OV s.č. 371, postavená na C-KN parc. č. 10141/3,
zapísané na LV č.419, Obec Rabčice, pod B2 na prenajímateľa v účasti 1/1.
Cena prenájmu je schválená vo výške 100,- Eur /mesačne.

8. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencie vo výške 5000,- Eur
na zhotovenie prístrešku do MŠ

9. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020 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:
1823690,00 € (+33298,00 €)
z toho: - obec:
1697768,00 € (+22768,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
125922,00 € (+10530,00 €)
Celkové výdavky - na sumu:
1823690,00 € (+33298,00 €)
z toho: - obec:
772218,00 € (+ 17768,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1051472,00 € (+15530,00 €)
10. Predlženie prevádzkovej doby v Materskej škole Rabčice do 16,00 hod. od 1.11.2020
C/ Ruší:
1. Bod č. 4 prijatý v uznesení č. 3/2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa
21. augusta 2020
D/ Doporučuje:
1. Starostovi obce, aby dojednal kúpnu zmluvu na predaj budovy starého kultúrneho domu
s potencionálnym kupujúcim s 50% cenou v zmysle vydaného znaleckého posudku
a následne ju predložil na schválenie na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

V Rabčiciach dňa 19.10.2020
Jozef S l o v í k
starosta obce

