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Prítomní : viď prezenčná listina
Program: viď pozvánka na zasadnutie OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril starosta obce Jozef Slovík
(ďalej len starosta), ktorý privítal prítomných poslancov, riaditeľku ZŠ PeadDr. Vieru
Balákovu, kontrolórku obce Ľudmilu Mordelovú a prítomných občanov p. Kormanovú
Margitu a p. Dušana Kolčáka.
Ospravedlnil poslankyňu Margitu Borovú, ktorá sa ospravedlnila, že sa zasadnutia
nezúčastni. Starosta poukázal, že OZ je uznášania schopné, nakoľko z 9 poslancov, je
prítomných 8, čo je nadpolovičná väčšina. Prítomní: Anna Huráková, Veronika Káziková,
Oľga Chromeková, Martin Vons, Jozef Hálka, Milan Klinovský, Ondrej Kubík, Ľubomír
Bublák.
Do návrhovej komisie navrhol Ľubomíra Bubláka a Milana Klinovského, čo bolo
odsúhlasené hlasovaním:
za: 8 (prítomných 8 poslancov).
proti: 0
zdržal sa: 0
Za overovateľov zápisnice určil Veroniku Kázikovú a Oľgu Chromekovú,
odsúhlasené hlasovaním:
za: 8 (prítomných 8 poslancov).
proti: 0
zdržal sa: 0

čo bolo

K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie: OZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení: Milan Klinovský a Ľubomír Bublák.
Písaním zápisnice poveril Grobarčíkovú Renátu, pracovníčku OcÚ.
Starosta oboznámil prítomných s programom zasadnutia podľa pozvánky a navrhol
poslancom so zmenou programu, nakoľko by sa najskôr riešili podané sťažnosti prítomných
občanov až potom program pozvánky. Potom vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k programu
so zapracovaním uvedenej požiadavky, čo bolo poslancami schválené
za: 8 (prítomných 8 poslancov).
proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.OZ schvaľuje program rokovania
obecného zastupiteľstva.
Sťažnosť p. Kormanovej Margity

Starosta obce prečítal poslancom sťažnosť p. Kormanovej a následnej na to vyzval p.
Kormanovú aby situáciu objasnila. Sťažnosť sa týkala včelstva p. Ratulovského, ktoré jej
znepríjemňuje pobyt na chalupe. Starosta oznámil poslancom, že toto sa už riešilo aj na OZ
(24.6.2016) aj stavebným úradom, ktorý vykonal ŠSD a vydal stanovisko, že včelíny nie sú
stavbou, ktorú by mal riešiť príslušný stavebný úrad. Taktiež Regionálna veterinárna
a potravinová správa Dolný Kubín, ktorý vrátil spis späť na obec s odôvodnením, že nie sú
kompetentní riešiť túto situáciu. Obec požiadala p. Kormanovú, aby konktretizovala spôsob,
ako má byť vyriešená táto situácia. Poslanec Bublák skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo sa
k tomuto nevie vyjadriť, načo p. Kormanová vytiahla fotodokumentáciu, kde uviedla
nasledovené problémy: poškodzovanie zámkovej dlažby koreňami stromov p. Ratulovského,
vyústenie kanalizácie do jej záhrady, behanie psa po zelenine a padanie lístia zo stromov.
P. Káziková navrhla, aby sa touto sťažnosťou zaoberala poriadková komisia. Členovia
poriadkovej komisie sa dohodli, že dňa 12. mája 2017 o 16,00 hod. zvolajú komisiu na tvar
miesta, kde bude zavolaný aj p. Ratulovský a p. Kormanová. Taktiež zistiť či p. Ratulovský
má priznaných dvoch psov a či za nich platí daň a taktiež ho vyzvať, aby si psa uviazal
a nerobil druhým ľuďom neplechu. Sťažnosť p. Kormanovej tvorí prílohu zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie sťažnosť p. Kormanovej Margity a doporučuje poriadkovej
komisií prešetriť túto sťažnosť na tvare miesta.
Sťažnosť p. Dušana Kolčáka
Starosta obce vyzval p. Kolčáka, aby oboznámil poslancov so svojou sťažnosťou. P. Kolčák
predniesol problém s elektrickým stlpom pri jeho dome, s vodou v časti Glombikovka, kde je
voda, ktorá tečie popri obecnej ceste zvedená na jeho pole, taktiež voda z časti Kolčákovka,
mu robí škodu na jeho pozemku, preto chce zabetónovať priepust a pustiť bodu popri obecnej
ceste, nakoľko už rok žiada starostu obce o pomoc pri riešení tejto situácie. Ohľadne tohto
problému bola zvolaná aj komisia, kde boli pozvaní všetci občania časti Kolčákovka, ktorý
odmietli prispieť p. Kolčákovi na rúry, aby sa tento stav poriešil a nesúhlasili ani s tým, aby
vodu pustil okolo obecnej cesty, čo mi narušilo statiku cesty a jej vymytie. Poslanci navrhli
tiež poriadkovú komisiu, ktorá sa dňa 12 .5.2017 dostaví na tvar miesta, aj s geodetom, ktorý
vytýči cestu na Kolčakovke a budú tam prizvaní aj dotknutí občania z časti Kolčakovka. p.
Kolčák taktiež uviedol, že sa v katastri našej obce nelegálne strieľa divá zver počas dňa a tým
sú ohrození aj občania. P. Bublák objasnil situáciu ohľadne poľovníctva.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie sťažnosť p. Dušana Kolčáka a doporučuje poriadkovej komisií
prešetriť túto sťažnosť na tvare miesta.
V bode 4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ sa
prekontrolovalo plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Starosta skonštatoval,
že nemal žiadne plnenie.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

V bode 5.
Správa hlavného kontrolóra o kontrolách vykonaných v roku 2016
a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016
Starosta vyzval p. Mordelovú, aby prečítala záver stanoviska k správe hlavného kontrolóra
obce, čo OZ vzalo na vedomie. Potom vyzval p. Bublákovú, aby oboznámila poslancov so
stanoviskom k záverečnému účtu obce za rok 2016. Pani Bubláková oboznámila poslancov s
obsahom záverečného účtu – a informovala ich o stave finančných prostriedkov k uvedenému
dátumu. Potom vyzvala poslancov, aby predniesli svoje pripomienky. Poslanci zobrali na
vedomie túto správu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 2/2017. Správa hlavného
kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu tvoria prílohu tejto zápisnice.
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za
rok 2016 a správu hlavného kontrolóra o kontrolách vykonaných v roku 2016.
V bode 6. Správa zo zasadnutia finančnej komisie k záverečnému účtu obce Rabčice za
rok 2016
V tomto bode programu bola prečítaná predsedom komisie Ondrejom Kubíkom správa zo
zasadnutia finančnej komisie na prehodnotenie záverečného účtu obce za rok 2016, ktorá tvorí
prílohu zápisnice, ktorú poslanci vzali na vedomie.
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie správu zo zasadnutia finančnej komisie k záverečnému účtu obce
za rok 2016.
V bode 7. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016
V tomto bode programu bol schválený záverečný účet obce Rabčice poslancami obce bez
výhrad. Poslanci hlasovali nasledovne:
za: 8 (prítomných 8 poslancov).
proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.
V bode 8. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016
V tomto bode programu bolo schválené použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2016 a bolo poslancami odhlasované nasledovne:
za: 8 (prítomných 8 poslancov).
proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 449 203,46€.

V bode 9. Úprava rozpočtu obce za rok 2017
V ďalšom bode sa prejednávala úprava rozpočtu obce na rok 2016. Starosta obce vyzval
pracovníčku, aby predniesla úpravu rozpočtu. P. Bubláková oboznámila poslancov
s jednotlivými úpravami rozpočtu, ktoré má v kompetencií starosta obce. Rozpočtové
opatrenie č. 3/2017 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 nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu:
1984745,00 €
z toho: - obec:
1983745,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1984745,00 €
z toho: - obec:
1327127,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 657618,00 €
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ berie na vedomie Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2017.
OZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2017 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 nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu:
1986807,00 €
z toho: - obec:
1985807,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1986807,00 €
z toho: - obec:
1329189,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 657618,00 €
V bode 10. Dodatok č. 2 k VZN obce Rabčice č. 1/2012 o určení postupu, podmienok
a výške úhrady za poskytované sociálne služby
Starosta obce prečítal poslancom dodatok, v ktorom je len technická úprava slov podľa
zákona: zdravotná posudková činnosť sa mení za – zdravotný posudok, lekár nahrádza
slovami. zdravotnícky pracovník. OZ dodatok schválilo hlasovaním:
Za: 8 poslancov,
proti: 0,
zdržal sa hlasovania:.
Dodatok tvorí prílohu zápisnice. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN obce Rabčice č. 1/12012 o určení postupu, podmienok
a výške úhrady za poskytované sociálne služby.
V bode 11. Delegovanie členov rady školy
Starosta obce navrhol, aby tam ostali členovia Milan Klinovský a Ondrej Kubík, ktorý s týmto
návrhom súhlasili. Starosta dal následne poslancov schvaľovať delegovanie:
za: 8 (prítomných 8 poslancov).
proti: 0
zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje delegovanie členov rady školy.

V bode „Rôzne“ sa riešilo:
Pani Kázikova predniesla, že treba vymeniť členov valnej hromady spoločnosti Rabčice
STRED s.r.o., nakoľko dvaja členovia sa dlhodobo nezúčastňujú valnej hromady. Starosta
navrhol p. Hurákovú a p. Hálku, ktorí s týmto návrhom súhlasili a oz to schválilo hlasovaním:
Za 8 poslancov, (prítomných 8 poslancov)
proti: 0,
zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu členov valnej hromady spoločnosti Rabčice STRED s.r.o.
Starosta oboznámil poslancov zmenu audítorskej spoločnosti. Dôvodom zmeny je úmrtie
audítora Ing. Igora Šramku spoločnosti Ekoaditor, spol s.r.o.. Navrhovaná zmena spoločnosti
je na Makroaudit, s.r.o. Bratislava, zodpovedný auditor:Ing. Marcel Petrík. OZ jednomyseľne
schválilo hlasovaním:
Za 8 poslancov, (prítomných 8 poslancov)
proti: 0,
zdržal sa: 0
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje zmenu audítorskej spoločnosti.
Poslanec Jozef Hálka sa opýtal, či by sa niečo nedalo robiť s vodou stojacou na ceste v úseku
cesty pri Hadároch a pri Lachoch. Starosta povedal, že o tejto situácií vie a bude sa to riešiť
priepustom.
Poslanec Milan Klinovský upozorniť na situáciu ohľadne zberných košov, či by sa nedalo
prikázať občanom kúpiť si smetnú nádobu, nakoľko niektorý občania ich nemajú a následne
na to odpad hádžu do kontajnerov určených na plasty, sklo a kovové obaly. Starosta
skonštatoval, že o tejto situácií vie, ale nemôže nariadiť občanom, aby si kúpili zberné koše.
Pani Chromeková navrhla, aby sa robila osveta ohľadne zberu, nakoľko občania ešte stále zle
separujú odpad. Poslanci navrhli starosti dať vyhlásiť reláciu ohľadom KO a zberných nádob.
OZ doporučuje starosti obce dať vyhlásiť reláciu o KO a zberných nádobách.
Starosta obce informoval poslancov o programe na Dni obce Rabčice. V sobotu budú
prebiehať futbalové zápasy a bude Rabčická heligónka. Pre občanov bude pripravené
občerstvenie formou gulášu. V nedeľu bude program pokračovať sv. omšou na amfiteátri
v areáli ZŠ ak bude pekné počasie, ak nie tak v kostole. Potom okolo 13,00 hod. začne
program k 35. výročiu DFS Kašunka, kde budú pozvaní aj hostia a bude odmeňovanie členov
súboru. Bude prebiehať súťaž vo varení gulášu, kde sa môžu prihlásiť občania a družstva,
ktorá bude aj vyhodnotená. Ďalej maju poslanci do 15 mája nahlásiť starostovi obce dalších
vystúpujúcich do programu. Treba objednať aj skákajúce hrad pre deti a divadielko.
Na záver starosta podal poslancom informáciu ohľadne výkopu nového kultúrneho domu,
ktorý by sa mal uskutočniť začiatkom júna 2017.

V „Diskusii“ sa riešilo:
Diskusia sa viedla priebežne pri jednostlivých bodoch počas zasadnutia OZ.
V závere zasadnutia p. Klinovský
uznesenia.

za návrhovú komisiu prečítal a prekontroloval prijaté

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie .
Zapísala: Grobarčíková Renáta

Jozef S l o v í k
starosta obce

