UZNESENIE č. 5/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12. 2019 na
obecnom úrade v Rabčiciach
------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- čo sa týka prechodu pre chodcov, starostovi bolo odpovedané, že je to v kompetencii
Cestných stavieb
-vlastníci pozemku pod kaplnkou Sedembolestnej P. Márie boli zvolaní na obecný
úrad a súhlasili s vysporiadaním pozemku pod kaplnkou
-cenová ponuka na projekt ohľadom nadstavby MŠ bola vypracovaná a prednesená
poslancom
-Slovenskej pošte bol zaslaný list ohľadom presťahovania, majú si prísť pozrieť nové
priestory, zatiaľ sa nevyjadrili k presťahovaniu do iných priestorov
2. Správa nezávislého audítora
3. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019
4. Pripomienky a dotazy občanov obce – p. Grobarčíkovej Márie a p. Turacovej Kataríny.
5. Informácie starostu obce o:
- ZMOS o zmene zákona č. 448/2008 Z.z. o soc. službách
-informácia o verejnej zbierke pre mesto Prešov – tragédia – výbuch plynu
- informácia o sponzorský príspevok pre PZ Rabčice
6. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rabčice na rok 2020
7. a/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019 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:
1939950,00 € (+12552,00 €)
z toho: - obec:
1873972,00 € (+12552,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1939950,00 € (+12552,00 €)
z toho: - obec:
10642333,00 € (+12830,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 875717,00 € (-278,00 €)

7.b/ Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 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:
1941751,00 € (+1801,00 €)
z toho: - obec:
1875773,00 € (+1801,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
1941751,00 € (+1801,00 €)
z toho: - obec:
1064293,00 € (+60,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 877458,00 € (+1741,00 €)
8. Programový rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice na roky 2021 – 2022
9. Programový rozpočet obce Rabčice na roky 2021 - 2022
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení : .Ing Jozef Mordel, PaedDr. Th.Lic Margita Borová
2. Overovateľov zápisnice: Oľga Chromeková, Ondrej Kubík
3. Zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že bod č. 4 bol zaradený ako
pripomienky a dotazy občanov obce, ostaté body rokovania sa tak posunuli o jeden bod
nižšie.
4. Program odpadového hospodárstva obce Rabčice na roky 2016 – 2020
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
šk.rok 2018/2019
6. Plán zasadnutí OZ na rok 2020
7. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2020
8. Dodatok č. 4 k prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach
9. VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Rabčice
10. VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na
území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
12. Programový rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2020

13. Programový rozpočet obce na rok 2020
14. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 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:
1983505,00 € (+41754,00 €)
z toho: - obec:
1879658,00 € (+3885,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 103847,00 € (+37869,00 €)

Celkové výdavky - na sumu:
1983505,00 € (+41754,00 €)
z toho: - obec:
1068178,00 € (+3885,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 915327,00 € (+37869,00 €)
15. Prihlášku obce za člena Združenia obcí regionálneho vzdelávacieho centra Martin na
rok 2020 a úhradu členského príspevku na rok 2020 vo výške 207,73 Eur.
16. Žiadosť o schválenie členstva ZŠ s MŠ Rabčice č. 194 v RVC Martin na rok 2020.
17. Finančnú výpomoc k Vianociam 2019 pre Matúša Tyralu, nar. 24.9.1979, ktorý žije
v komunite Kráľovnej pokoja v zariadení DSS v Močenku vo výške 30,- Eur.
18. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové útvary
v CVČ Maják Námestovo na mesiace október – december 2019 vo výške 180,- Eur.
19. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové útvary
v CVČ Maják Námestovo na mesiace január – máj 2020 vo výške 300,- Eur.

Jozef S l o v í k
starosta obce
V Rabčiciach 16.12.2019

OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
12.12.2019 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
12.12.2019 na Obecnom úrade v Rabčiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: viď pozvánka na zasadnutie OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jozef Slovík, ktorý privítal
prítomných poslancov (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga
Chromeková, Ing. Jozef Mordel, Milan Klinovský) p. riaditeľku ZŠ s MŠ Rabčice PaedDr.
Vieru Balákovú, občanov z obce. Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj kontrolór obce p. Mordelová
Ľudmila.
Starosta obce skonštatoval, že zasadnutie OZ je uznášania schopné. Prítomných bolo šesť
poslancov z celkového počtu deväť. Ospravedlnili sa: Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Ogurek
Karol.
Písaním zápisnice poveril p. Chromekovú Martu, pracovníčku obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Ondrej Kubík, Oľga Chromeková.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Jozef Mordel, PaedDr.,Th.Lic Margita
Borová.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Mordel, PaedDr.,Th.Lic Margita Borová.
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice : Ondrej Kubík, Oľga Chromeková
K bodu číslo 3 – Schválenie programu rokovania – V tomto bode programu bol daný
návrh na jeho zmenu s tým, že starosta obce oslovil prítomných občanov obce, či chcú byť
uprednostnení alebo či chcú byť na celom zasadnutí OZ a ich pripomienky budú prejednané na
konci v rôznom. Nakoľko požadovali, aby boli zaradení čo najskôr, došlo k zmene programu
zasadnutia OZ a bod č. 4 bol zaradený ako pripomienky a dotazy občanov obce, ostaté body
rokovania sa tak posunuli o jeden bod nižšie.
Poslanci schválili zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci hlasovali
nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že bod č. 4 bol
zaradený ako pripomienky a dotazy občanov obce, ostaté body rokovania sa tak posunuli
o jeden bod nižšie.
K bodu číslo 4 – Pripomienky a dotazy občanov . V tomto bode boli vyzvaní
prítomní občania, aby predniesli svoje požiadavky a pripomienky.
p. Grobarčíková Mária – sa dotazovala na ulicu, ktorá je pri ich rodinnom dome, zle
zakreslená ako to bude do budúcna. Bolo jej vysvetlené, že ulica je zle preto, lebo je to staršia
mapa. Bude platiť to čo je nové a tak ako to teraz v skutočnosti existuje. Ohľadom
pomenovania
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ulíc, jej bolo odpovedané, že je to dlhodobý proces, sme radi, že občania reagujú, lebo
v konečnom dôsledku názvy ulíc budú schvaľovať poslanci OZ a budú mať z čoho
vychádzať, keď občania podávajú návrhy názvu ulíc. Ďalej sa pýtala, či na vianočné trhy by
bolo možné dať aj stoly a lavice na sedenie. Oni pri varení gulášu majú ale aj iní by si radi
nachvíľu sadli a popočúvali hudbu a program. Starosta odpovedal, že sa to dá zariadiť aj keď
je tam málo miesta, je potrebné nechať voľný priestor na prechádzanie.
p. Katarína Turacová – sa pýtala ohľadom prenájmu starého a nového kultúrneho domu, na
ceny prenájmu, či sme uvažovali aj s prenájmom našej kuchyne v novom kultúrnom dome.
Bolo jej odpovedané, že prenájom starého kultúrneho domu máme zverejnený na obecnej
stránke už pomerne dlho, zatiaľ nikto nepodal žiadosť na obecný úrad. Čo sa týka ceny
prenájmu, tá sa bude určovať v prípade záujmu o prenájom, vykonávanej činnosti v ňom
a bude stanovená primerane podmienkam.
Prenájom priestorov v novom kultúrnom dome – zatiaľ sa neuvažuje, čaká sa na slovenskú
poštu, či sa bude chcieť presťahovať do nových priestorov a potom sa uvidí, čo bude na
prenájom a bude sa rokovať o prenajatí zvyšných priestorov.
Pani Turacová sa pýtala aj na statiku starého kultúrneho domu, či je v poriadku. Bolo jej
odpovedané, že áno a záleží od toho čo sa bude v prenajatých priestoroch vykonávať.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie pripomienky a dotazy občanov obce – p. Grobarčíkovej Márie a p.
Turacovej Kataríny.
K bodu č. 5 - Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva – V tomto bode programu bola kontrola plnenia prijatých uznesení.
-K presunutiu značky označujúcej začiatok a koniec obce a k vybudovaniu prechodu pre
chodcov – cenovú ponuku nám nevypracovali, z dôvodu, že je to v kompetencii Slovenskej
správy ciest v spolupráci s OR PZ D.Kubín. Budú si to zastrešovať sami. Našu požiadavku
majú zaevidovanú.
-Vlastníci pozemku pod Kaplnkou Sedembolestnej P.Márie, boli zvolaní na obecný úrad, kde
im bolo vysvetlené, že sa plánuje vysporiadať pozemok pod ňou. Následne by sa obec
zapojila do jej rekonštrukcie spoločne s občanmi.
-Cenová ponuka na prestavbu MŠ, vybudovanie prístrešku, bola vypracovaná- predbežný
rozpočet starosta predniesol poslancom. Rozpočet je dosť veľký a teraz na takúto akciu obec
nemá finančné prostriedky, je potrebné počkať na výzvu v rámci EÚ a skúsiť to tak.
-Slovenská pošta bola oslovená, že sa v blízkej budúcnosti plánuje s jej presťahovaním do
iných priestorov. Zo strany Slov. pošty sa čaká na obhliadku priestorov a následne na ich
vyjadrenie, či sa budú sťahovať. Zatiaľ pošta bude v budove starého obecného úradu.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 6 – Správa o plnení úloh Komunitného plánu soc. služieb za rok 2019 –
Správa bola vypracovaná, poslanci ju obdržali a nemali k nej žiadne pripomienky. Správa
bola vzatá na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu soc. služieb za rok 2019
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K bodu číslo 7 – Správa nezávislého audítora – poslanci správu obdržali spoločne s
pozvánkou. Túto správu poslanci vzali na vedomie a nikto nemal žiadne pripomienky.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora.
K bodu číslo 8 – Program odpadového hospodárstva obce Rabčice na roky 2016
– 2020. Dokument programu odpadového hospodárstva bol poslancom doručený na
pripomienkovanie a žiaden poslanec nemal k programu odpadového hospodárstva
pripomienky. Program odpadového hospodárstva bol prítomnými poslancami schválený.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje program odpadového hospodárstva obce Rabčice na roky 2016 – 2020.
K bodu č. 9 – Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
školy za šk.rok 2018 / 2019.
Správa bola poslancom doručená na preštudovanie a nemali k nej žiadne pripomienky. Pani
riaditeľka ZŠ povedala, že deti máme šikovné, vyhrávajú rôzne súťaže, veľmi dobre
reprezentujú našu školu aj obec, poďakovala poslancom aj starostovi obce za spoluúčasť na
projektoch, ktoré získali a tak ich mohli aj realizovať. Správa bola prítomnými poslancami
schválená.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za
šk.rok 2018 / 2019.
K bodu č. 10 – Plán zasadnutí OZ na rok 2020 – V tomto bode programu bol predložený
návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2020, bol naplánovaný na posledný piatok v mesiaci február,
apríl, jún, september, december. Z dôvodu dochádzky do práce poslanca Klinovského, ktorý
navrhol zmenu na štvrtok v mesiacoch jún a december. Poslanci nový návrh odsúhlasili.
Zasadnutia bude 28.02., 24.04.,25.06.,25.09.,10.12.2020. V prípade potreby bude zvolané
zasadnutie OZ aj v inom termíne.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2020
K bodu č. 11 – Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2020 –
V tomto bode programu bol predložený plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok
2020, plán bol poslancom predložený dopredu na preštudovanie. Žiaden poslanec nemal
námietky a bol schválený.
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Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2020.
K bodu číslo 12– Dodatok č. 4 k prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach
V tomto bode programu bol predložený dodatok č. 4 k prevádzkovému poriadku pohrebiska
v Rabčiciach s tým, že poplatok 1,- Euro na údržbu zelene a odvozu KO na domácnosť sa
navrhuje zvýšiť na 2,- Eurá od 01.01.2020. S návrhom poslanci súhlasili a dodatok schválili.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje dodatok č. 4 k prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach
K bodu č. 13 – VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Rabčice.
V tomto bode programu bol daný návrh na zvýšenie miestnych daní, z dôvodu, že už
niekoľko rokov v našej obci neboli miestne dane upravované a je potrebné ich navýšiť
z dôvodu príjmu do obce. Po krátkej diskusii a po porovnaní výšky daní v minulosti a novej
dane, poslanci navrhované VZN a zvýšenie daní schválili 3/5 väčšinou s platnosťou od
01.01.2020.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Rabčice
K bodu číslo 14 – VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Aj tento dokument bol poslancom zaslaný spoločne s dokladmi
na OZ a po krátkej diskusii predložený návrh na poplatok 22,- Eur bol poslancami schválený
na 24,- Eur, na skutočne vynaložené náklady. Poplatok by mal byť reálny, lebo odpadu je
veľa. Možno, že v budúcom roku budeme opätovne upravovať miestny poplatok za
komunálne odpady, nakoľko zdraželo uskladňovanie KO ale aj samotný odvoz. Občania sa
musia naučiť viac separovať odpad, lebo KO máme stále veľa. Poslanci zvýšenie miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválili 3/5 väčšinou s platnosťou
od 01.01.2020 a hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
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K bodu číslo 15 – Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského
klubu detí so sídlom na území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce – poslanci tento dodatok schválili 3/5 inovou väčšinou, jedná sa
o dotáciu na 1 dieťa v MŠ, ZŠ, ktorá sa navýšila o 10% - iba o navýšenie na platy pre
učiteľov, ktoré majú odsúhlasené od 01.01.2020. Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 tvorí prílohu
zápisnice.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na
území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
K bodu č. 16 – Programový rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2020 s výhľadom
na rok 2021 – 2022
Rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2020 poslanci schválili a hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje programový rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2020
OZ berie na vedomie programový rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice na roky 2021 - 2022
K bodu č. 17 – Programový rozpočet obce Rabčice na rok 2020 s výhľadom na
rok 2021 – 2022
Rozpočet obce Rabčice na rok 2020 poslanci schválili a programový rozpočet na roky 2021 –
2022 vzali na vedomie. Poslanci hlasovali nasledovne:
Bližšie informácie poslancom povedala ekonómka Dana Bubláková.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje programový rozpočet obce Rabčice na rok 2020
OZ berie na vedomie programový rozpočet obce Rabčice na roky 2021 -2022
K bodu č. 18 – Úprava rozpočtu obce na rok 2019 vrátane rozpočtu ZŠ s MŠ
V tomto bode programu poslanci vzali na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 9/2019 a 10/2019 a schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019, ktoré
tvoria prílohu zápisnice.
Bližšie informácie podala ekonómka Dana Bubláková.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019 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:
1939950,00 € (+12552,00 €)
z toho: - obec:
1873972,00 € (+12552,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1939950,00 € (+12552,00 €)
z toho: - obec:
10642333,00 € (+12830,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 875717,00 € (-278,00 €)
OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 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:
1941751,00 € (+1801,00 €)
z toho: - obec:
1875773,00 € (+1801,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1941751,00 € (+1801,00 €)
z toho: - obec:
1064293,00 € (+60,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 877458,00 € (+1741,00 €)
OZ schvaľuje Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019
V súlade s od. 2
písmenom b) § 14 ods. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie (na základe priložených príloh), pričom sa upravujú:
Celkové príjmy – na sumu:
1983505,00 € (+41754,00 €)
z toho: - obec:
1879658,00 € (+3885,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 103847,00 € (+37869,00 €)
Celkové výdavky - na sumu:
1983505,00 € (+41754,00 €)
z toho: - obec:
1068178,00 € (+3885,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 915327,00 € (+37869,00 €)
V tomto bode programu bolo predložené – Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Rabčice na rok 2020. Toto stanovisko je prílohou zápisnice a bolo
poslancami vzaté na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Rabčice
na rok 2020.
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K bodu č. 19 – Rôzne
- Prihláška za člena združenia obcí regionálneho vzdelávania centra Martin na rok 2020.
Poslanci schválili prihlášku za člena RVC Martin ako aj zaplatenie poplatku vo výške 207,73
Eur na rok 2020.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje prihlášku obce za člena Združenia obcí regionálneho vzdelávacieho centra
Martin na rok 2020 a úhradu členského príspevku na rok 2020 vo výške 207,73 Eur.
- Žiadosť ZŠ s MŠ o schválenie členstva v RVC Martin na rok 2020. Táto žiadosť bola
poslancami schválená a poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje žiadosť o schválenie členstva ZŠ s MŠ Rabčice v RVC Martin na rok 2020.
- Žiadosť o finančnú pomoc k Vianociam 2019 pre nášho občana Matúša Tyralu.
Poslanci schválili finančnú výpomoc vo výške 30,- Eur.
Hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje finančnú výpomoc k Vianociam 2019 pre Matúša Tyralu, ktorý žije v komunite
Kráľovnej pokoja v zariadení DSS v Močenku vo výške 30,- Eur.
- Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové útvaru
v CVČ Maják. Poslanci na základe žiadosti odsúhlasili sumu 180,- Eur na mesiace október –
december 2019 a 300,- Eur na mesiace január – máj 2020 pre CVČ Maják na gymnastickotanečný krúžok v rámci záujmovej činnosti.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, Ing. Jozef
Mordel, Milan Klinovský )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové
útvary v CVČ Maják Námestovo na mesiace október – december 2019 vo výške 180,- Eur.
OZ schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na deti navštevujúce záujmové
útvary v CVČ Maják Námestovo na mesiace január – máj 2020 vo výške 300,- Eur.
- Informácia ZMOSu ohľadom zmeny zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
- Žiadosť o sponzorský príspevok Poľovníckeho združenia Rabčice – starosta
odpovedal, že táto žiadosť sa bude riešiť inakšie, zakúpi im tombolu.
- Starosta informoval poslancov o verejnom účte na pomoc ľuďom z Prešova z dôvodu
nešťastia výbuchu plynu
- Poslanec Klinovský Milan upozornil na veľký neporiadok a na sypanie smeti, popola
do potoka na Vyšnom Konci, pripomenul, že keď každý občan má mať smetný kôš, prečo
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ho aj nevyužíva, ale sypú smeti do potoka. Bolo mu odpovedané, že sa dotyčný občan
upozorní na to, aby to nerobil a aby si kúpil smetný kôš ak ho nemá.
- Starosta povedal poslancom, že má ponuku, že by sa naše deti mohli naučiť
korčuľovať na ľadovom klzisku v Altise Námestovo, tak že by sme tam poslali žiakov ZŠ
a korčuľovanie by bolo v rámci záujmovej činnosti. Týždenný kurz korčuľovania bude v
cene 580,- Eur + doprava. P. riaditeľka ZŠ môže na tento kurz poslať druhákov alebo
tretiakov, nakoľko tieto triedy sú menšie a počet detí by sa mohol odviesť Áviou do Altisu.
K bodu číslo 13 – Diskusia.
V tomto bode programu poslanci nediskutovali, diskusia prebiehala pri každom bode
programu samostatne.
K bodu číslo 14 - Záver
V závere zasadnutia návrhová komisia prečítala návrh na uznesenie a starosta poďakoval
všetkým prítomným za účasť na tomto zasadnutí. Po ukončení zasadnutia nasledovalo malé
slávnostné občerstvenie na ukončenie roka.
Zapísala: Marta Chromeková

Overovatelia: Oľga Chromeková, Ondrej Kubík

Jozef S l o v í k
starosta obce
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