UZNESENIE č. 4/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.09. 2019 na
obecnom úrade v Rabčiciach
------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Správa nezávislého audítora
3. Výročnú správu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
4. Monitorovaciu správu obce Rabčice ku 30.06.2019
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2019 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:
1891843,00 € (+12379,00 €)
z toho: - obec:
1825865,00 € (+12379,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1891843,00 € (+12379,00 €)
z toho: - obec:
1048960,00 € (+952,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 842883,00 € (+11427,00 €)
6. Informácie starostu obce o:
- pripravovanej obecnej ceste na nižnom konci okolo Kormana
- pripravovanom taktickom cvičení hasičov - 12.10.2019 v našej obci
- blížiacom sa dni dôchodcov, na ktorý pozval poslancov, aby prišli tí, ktorí môžu
pomôcť s prípravou
-získaní dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle
zák. č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácii na spracovanie ÚPD.
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení : Oľga Chromeková, Ľubomír Bublák
2. Overovateľov zápisnice: Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová
3. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s tým, že bod č. 11 sa vypúšťa, z
dôvodu, že p. Boldovjak nemá ešte zapísaný geometrický plán na katastrálnom úrade
Námestovo
4. Kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi
Frolová Anna, rod. Sireková, nar. 6.4.1958, r.č. 585406/6570 bytom 029 45 Rabčice
č. 339, občan SR,

Turác Jozef, rod. Turác, nar. 16.6.1968, r.č. 680615/6632 bytom
I.Houdeka 48/15, Ružomberok, občan SR
a obcou Rabčice, IČO: 00314846, 02945 Rabčice 196, zast. starostom Jozefom
Slovíkom, , občan SR na nehnuteľnosti zapísané v k.ú. Rabčice na LV č. 4080
pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 8667/4 ostatná plocha o výmere 129 m2
KN par.č. 8667/5 ostatná plocha o výmere 228 m2
KN par.č. 8670/11 orná pôda o výmere 8 m2
KN par.č. 8670/12 orná pôda o výmere 167 m2
pod B2 na meno Frolová Anna v podiele ½ - ica
pod B3 na meno Turác Jozef v podiele ½ - ica

Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosti od predávajúcich do
svojho výlučného vlastníctva kupuje v celosti.
Kúpna cena za pozemky bola schválená na 1,- Euro a bude predávajúcim vyplatená pri
podpise zmluvy čo predávajúci svojim podpisom potvrdzujú. Predávajúci prehlasujú, že
na prevádzané pozemky neviaznu dlhy, vecné bremená a zmluvná voľnosť nie je
obmedzená. Predávajúci splnomocňujú obec Rabčice na opravu chýb v písaní a
počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti.
Výdavky súvisiace s vkladom do katastra a overenie podpisov budú na náklady obce.
5. Kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi
Pavol Masničák rod. Masničák nar. 19.03.2001, r.č. 010319/4432,
bytom Rabča Hlavnáí 502/262, občan SR
Košútová Margita, rod. Vojtašáková nar. 31.10.1945 r.č. 456031/748 bytom
Rabčice č. 38, občan SR
Slovík Medard Jozef, rod. Slovík nar. 08.06.1973 r.č. 730608/7668 bytom Rabčice č.
91, občan SR
Laštiaková Margita, rod. Fidrová, nar. 01.01.1958, r.č. 585101/6358, bytom
Rabčice č. 169, občan SR
Piták Milan, rod. Piták, nar. 12.09.1952, r.č. 520912/384, bytom Rabčice č. 72,
občan SR
Pitáková Ľudmila, rod. Klinovská, nar. 10.09.1951, r.č. 515910/345, bytom
Rabčice č. 72, občan SR
Miroslava Remešová, rod. Vojtašáková, nar. 17.08.1987, r.č. 875817/7989,
bytom Zubrohlava 555, občan SR
Van Der Steen Lenka, rod. Pavľáková, Mgr, nar. 16.05.1977, r.č. 775516/7739,
bytom Veterná 150/19, Námestovo, občan SR
Mária Puváková, rod. Slovíková, nar. 12.07.1949, r.č. 495712/267,
bytom Košútska 4216/4, Martin, občan SR
a
Obcou Rabčice, IČO: 00314846, 02945 Rabčice 196, zast. starostom Jozefom Slovíkom,
občan SR na nehnuteľnosti zapísané v k.ú. Rabčice
LV č. 4276 pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 3460/4 orná pôda o výmere 130 m2
pod B 1 na meno Pavol Masničák rod. Masničák v celosti.
Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosti od predávajúcich do
svojho výlučného vlastníctva kupuje v celosti.
LV č. 2226 pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 3460/6 orná pôda o výmere 330 m2
KN parc.č. 3604/2 orná pôda o výmere 97 m2

pod B 8 na meno Slovík Jozef, rod. Slovík v podiele 10/496 – nách
pod B 10 na meno Košútová Margita, rod. Vojtašáková v podiele 224/1488 –
nách pod B 12 na meno Laštiaková Margita, rod. Fidrová v podiele 76/496 – nách
pod B 14 na meno Piták Milan, rod. Piták v podiele 12/496 – nách
pod B 15 na meno Pitáková Ľudmila, rod. Klinovská v podiele 12/496 – nách
pod B 17 na meno Remešová Miroslava, rod. Vojtašáková v podiele 311/744 – nách
pod B 18 na meno Puváková Mária, rod. Slovíková v podiele 20/496 – nách
pod B 19 na meno Lenka Van Der Steen, rod. Pavľáková v podiele20//496 - nách
Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosi od predávajúcich do svojho
podielového spoluvlastníctva kupuje v podiele 27/31 – in.
Kúpna cena za pozemky bola schválená na 1,- Euro a bude predávajúcim vyplatená
pri podpise zmluvy čo predávajúci svojim podpisom potvrdzujú. Predávajúci
prehlasujú, že na prevádzané pozemky neviaznu dlhy, vecné bremená a zmluvná
voľnosť nie je obmedzená.
Predávajúci splnomocňujú obec Rabčice na opravu chýb v písaní a počítaní, ako
aj iné zrejmé nesprávnosti.
Výdavky súvisiace s vkladom do katastra a overenie podpisov budú na náklady obce.
6. Kúpnu zmluvu medzi predávajúcim
Ďubeková Sidónia rod. Bandíková, nar. 29.12.1947, r.č. 476229/142 bytom 029
45 Rabčice č. 273, občan SR,
Huráková Anna rod. Ogurková, nar. 9.11.1959, r.č. 596109/6119, bytom 029 45
Rabčice č. 479, občan SR,
Fiták Jozef, rod. Fiták nar. 26.6.1956 r.č. 560626/6633, bytom 029 45 Rabčice
č. 235, občan SR
Fiták Cyril, rod. Fiták nar. 24.10.1958, r.č. 581024/6233 bytom 029 45
Rabčice č. 507, občan SR
Fiták Ondrej, rod. Fiták, nar. 19.11.1966, r.č. 661119/7109 bytom Rabčice
č. 506, občan SR
Slovíková Margita, rod. Olešová nar. 29.1.1954, r.č. 545129/3573 bytom
Rabčice č. 503, občan SR
Tropek Jozef, rod. Tropek, nar. 4.9.1982, r.č. 820904/7671 bytom Rabčice
č. 477, občan SR
Rehmová Anna, rod. Huráková, nar. 9.11.1984, r.č. 846109/7678, bytom Rabčice
č. 479, občan SR
Borový Peter, rod. Borový, nar. 15.07.1977, r.č. 770715/7722 bytom Rabčice
č. 214, občan SR
Vorek Tomáš, rod. Vorek, nar. 12.12.1989, r.č. 891212/7917 bytom Rabčice
č. 484, občan SR
Slovíková Martina, rod. Voreková, nar. 11.12.1990, r.č. 906211/7911 bytom
Rabčice č. 49, občan SR
Košút František, rod. Košút nar. 16.02.1969, r.č. 690216/7690 bytom 029 45 Rabčice
č. 500, občan SR
a
Obcou Rabčice, IČO: 00314846, 02945 Rabčice 196, zast. starostom
Jozefom Slovíkom, , občan SR na nehnuteľnosti zapísané v k.ú. Rabčice
LV č. 3998 pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 6512/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2

KN parc.č. 6513/14 trvalý trávnatý porast o výmere 78 m2
pod B 1 na meno Ďubeková Sidónia v podiele 29/288 – nách
pod B 2 na meno Ďubeková Sidónia v podiele 7/288 – nách
pod B 8 na meno Huráková Anna v podiele 1/540 – ina
pod B 15 na meno Fiták Jozef v podiele 1/108 – ina
pod B 16 na meno Fiták Cyril v podiele 1/108 – ina
pod B 17 na meno Fiták Ondrej v podiele 1/108 – ina
pod B 18 na meno Slovíková Margita v podiele 1/12 – ina
pod B 19 na meno Tropek Jozef v podiele 13/96 – nách
pod B 20 na meno Rehmová Anna v podiele 2299/12960 –nách
pod B 21 na meno Borový Peter v podiele 2290/12960 – nách
pod B 22 na meno Vorek Tomáš v podiele 2299/25920 – nách
pod B 23 na meno Slovíková Martina v podiele 2299/25920 – nách
pod B 25 na meno Košút František v podiele 1/90- ina
Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosti od predávajúcich do svojho
podielového spoluvlastníctva kupuje v podiele 11/12 – nách a
LV č. 3997 pod A parcely registra C evidované na katastrálnej mape
KN parc.č. 6513/15 trvalý trávny porast o výmere 1490 m2
pod B 6 na meno Anna Huráková rod. Ogurková v podiele 1/540 – ina
pod B 13 na meno Fiták Jozef v podiele 1/108 – ina pod B 14 na
meno Fiták Cyril v podiele 1/108 – ina
pod B 15 na meno Fiták Ondrej v podiele 1/108 – ina
pod B 16 na meno Slovíková Margita v podiele 1/12 – ina
pod B 17 na meno Tropek Jozef v podiele 13/96 – nách
pod B 18 na meno Rehmová Anna v podiele 2839/12960 – nách
pod B 19 na meno Borový Peter v podiele 2839/12960 – nách
pod B 20 na meno Vorek Tomáš v podiele 2839/25920 – nách
pod B 21 na meno Slovíková Martina v podiele 2839/25920 – nách
nách pod B 23 na meno Košút František v podiele 1/90 – ina
Obec Rabčice vyššie popísané nehnuteľnosti od predávajúcich do svojho
podielového spoluvlastníctva kupuje v podiele 11/12 – nách.
Kúpna cena za pozemky bola schválená na 1,- Euro a bude predávajúcim vyplatená pri
podpise zmluvy čo predávajúci svojim podpisom potvrdzujú. Predávajúci prehlasujú, že
na prevádzané pozemky neviaznu dlhy, vecné bremená a zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
Predávajúci splnomocňujú obec Rabčice na opravu chýb v písaní a počítané ako
aj iné zrejmé nesprávnosti.
Výdavky súvisiace s vkladom do katastra a overenie podpisov budú na náklady obce.

7. Žiadosť ZŠ s MŠ v Rabčiciach, o navýšenie rozpočtu pre prenesené kompetencie
z dôvodu schváleného projektu MŠ, vedy, výskumu a športu Gramotnosti pre život,
spoluúčasť na projekte v mesiacoch september až december 2019 vo výške
1103,21 Eur z celkovej poskytnutej dotácie na projekt Gramotnosti pre život na rok
2019 v sume 56.000,- Eur.
8. Žiadosť ZŠ s MŠ v Rabčiciach o navýšenie a úpravu rozpočtu na rok 2019 v
Školskej jedálni o výšku 7470,- Eur na zakúpenie elektrickej panvy a elektrického
kotla z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov od 1.9.2019.

9. Použitie rezervného fondu:
- vo výške 7.000,- Eur – na opravu fasády kotolne
- vo výške 10.000,- Eur – na výstavbu mosta Banaše
- vo výške 11.490,00 Eur – na úhradu spolufinancovania projektu ZŠ s MŠ Rabčice
„Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učebni“
10. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2019 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:
1927398,00 € (+35555,00 €)
z toho: - obec:
1861420,00 € (+35555,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1927398,00 € (+35555,00 €)
z toho: - obec:
1052283,00 € (+ 3323,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
875115,00 € (+32232,00 €)
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na projekt prechodu pre chodcov
ako aj posunutia značky, ktorá označuje začiatok a koniec obce.
Z: starosta obce
T: do budúceho zasadnutia OZ
2. Starostovi obce zvolať do konca roka vlastníkov pozemku pod kaplnkou Sedembolestnej P.
Márie a dohodnúť sa s nimi ohľadom vyhotovenia geometrického plánu a po schválení OZ
previesť pozemok pod kaplnkou do majetku obce.
Podobne postupovať aj pri ostatných kaplnkách v obci.
T: do budúceho roku
Z: starosta obce
3. Starostovi obce požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na projekt ohľadom nadstavby
MŠ, nakoľko máme možnosť v budúcom roku získať finančné prostriedky cez
združenie MAS Biela Orava cca vo výške 32.000,- Eur.
Z: starosta obce
T: do budúceho zasadnutia OZ
4. Starostovi obce, písomne oznámiť Slovenskej pošte, že v priestoroch, v ktorých sa
nachádzajú v našej obci, sú len dočasne, aby počítali v blízkej budúcnosti s
možnosťou presťahovania sa do nových priestorov.
Z: starosta obce
T: čo najskôr

Jozef
starosta obce

V Rabčiciach 26.09.2019

Slovík

