UZNESENIE č. 3/2017
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 30. júna 2017 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. 5/2017 v súlade s § 14 zákona č.
583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu:
1989962,00 € (+3155,00 €)
z toho: - obec:
1988962,00 € (+3155,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1989962,00 € (+3155,00 €)
z toho: - obec:
1332344,00 € (+ 3155,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 657618,00 €
3. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016.
4. Informácie starostu obce - ohľadom sťažnosti p. Ogureka Karola a Žanety Košútovej
- ohľadom sťažnosti p. Kolčáka Dušana
- o prípravách na slávnosti dni obce Rabčice
- o možnosti predaja budovy Kasárne a tým pokrytia
finančných prostriedkov na výstavbu nového kultúrneho domu a obecného úradu v obci
B/ Schvaľuje:
1.Návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika, PaedDr. Borová Margita
2.Overovateľov zápisnice: Huráková Anna, Chromeková Oľga
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva
4. VZN obce Rabčice č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce
Rabčice
5. Dodatok č. 1 k VZN obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
6. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2017 v súlade s § 14 ods. zákona č.
583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu:
1989962,00 €
z toho: - obec:
1988962,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1989962,00 €
z toho: - obec:
1332344,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 657618,00 €
7. Čerpanie rezervného fondu na:
- realizáciu projektu „Zberný dvor“ vo výške 15554,00 €
- rozšírenie cintorína vo výške 5000,00 €
- realizáciu stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“
8. V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-

PO1-SC111-2016-10/01 zo dňa 18.01.2017 /ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“/
a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĹADÁVKY A POISTENIE
MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej
budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej
blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo
životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810
(ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská
agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4,
pre projekt s názvom: Zberný dvor Rabčice, kód projektu ITMS2014+: 310011A847.
Zároveň poveruje starostu obce Jozefa Slovíka podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve
k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej
pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Vypracovanie znaleckého posudku na budovu Kasárne
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce pozvať na Obecný úrad Karola Ogureka a Žanetu Košútovú ohľadom
vzájomných sťažností jeden na druhého
Z: starosta
T: na budúci týždeň
2. Starostovi obce napísať žiadosť na Farský úrad Rabčice o prenájom pozemku pri ihrisku
okolo p. Bejdáka, ktorý bude slúžiť ako prístupová cesta na ihrisko aj z druhej strany.
Z: starosta
T: čo najskôr

Jozef S l o v í k
starosta obce

V Rabčiciach dňa 06. júla 2017

