UZNESENIE č. 2/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.05. 2020 na
obecnom úrade v Rabčiciach
------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Správu finančnej komisie ku záverečnému účtu za rok 2019
3. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019
4. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 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:
1725939,00 € (+4131,00 €)
z toho: - obec:
1610547,00 € (+4131,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1725939,00 € (+4131,00 €)
z toho: - obec:
711545,00 € (+4131,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1014394,00 €
5. Informácie starostu obce o:
- prenájme priestorov pre Slovenskú poštu v novej budove
- o otvorení ZŠ s MŠ Rabčice od 01.06.2020
- informáciu o zameraní cesty na Nižnom konci obce okolo Kormana Jozefa ml. tak
ako to odsúhlasili poslanci na predchádzajúcom zasadnutí OZ
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ľubomír Bublák, PaedDr.,ThLic Margita Borová
2. Overovateľov zápisnice : Anna Huráková, Oľga Chromeková
3. OZ schvaľuje zmenu programu zasadnutia OZ, s tým, že sa doplnil bod č. 15 – Zmena
člena rady ZŠ s MŠ Rabčice, ostatné body sa posúvajú postupne
4. Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 zisteného podľa
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vo výške 72 027,31 €, t.j. 100 % na tvorbu rezervného fondu.
6. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu:
- vo výške 10.000,00 € - na prípravu obecných ciest (Portalova grapa a Zadné
Končiny)

7. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 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:
1750722,00 € (+24783,00 €)
z toho: - obec:
1635330,00 € (+24783,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1750722,00 € (+24783,00 €)
z toho: - obec:
736328,00 € (+24783,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1014394,00 €
8. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného
a nehnuteľného majetku obce Rabčice
9. Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach
10. Zmenu člena v Rade školy pri Základnej škole s MŠ Rabčice za poslancov
obecného zastupiteľstva za p. Ondreja Kubíka.
Novým členom Rady školy Rabčice za poslancov OZ bude Ing. Jozef Mordel
C/ Doporučuje:
1. Prizvať na budúce zasadnutie OZ firmu Support Q a.s., Námestovo, zastúpenú
predsedom predstavenstva p. Petrom Vonsom ohľadom predaja budovy starého
kultúrneho domu v Rabčiciach súp.č. 159.
T: v texte
Z: starosta obce
2. Dojednať cenu za predaj pozemku C-KN par.č. 1000/12 ostatné plochy o výmere 400
m2 s Jozefom Boldovjakom. Poslanci navrhli 20,- Eur /1m 2 do budúceho zasadnutia
OZ
T: v texte
Z: starosta obce

Jozef S l o v í k
starosta obce

V Rabčiciach dňa 25.05.2020

