UZNESENIE č. 3/2015
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 01.05.2015 na
obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr.Th.Lic Margita Borová, Jozef Halka
2. Overovateľov zápisnice: Oľga Chromeková, Veronika Káziková
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva
B/ Doporučuje:
1. Zapracovať pripomienky poslancov a nájomcu do nájomnej zmluvy o nájme
nehnuteľnosti medzi Obcou Rabčice a Občianskym združením pod Babou horou
a zvolať ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
2. Vykonať obhliadku prenajímaného objektu – Kasárne s poslancami OZ

Jozef S l o v í k
starosta obce

V Rabčiciach dňa 5.5.2015

OBEC RABČICE

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
1. mája 2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa
1. mája 2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
4. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
5. Zmluva o nájme nehnuteľnosti pre Občianske združenie pod Babou horou
6. Diskusia
7. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Jozef Slovík, ktorý privítal
prítomných poslancov a skonštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8
(PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Oľga Chromeková, Veronika Káziková, Ondrej
Kubík, Jozef Halka, Ľubomír Bublák, Martin Vons, ) a sú uznášaniaschopní.
Milan Klinovský – sa ospravedlnil.
Písaním zápisnice bola poverená p. Chromeková Marta, pracovníčka obecného úradu.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: Chromeková Oľga a Veronika
Káziková.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Margita Borová a Jozef Halka.
Poslanci hlasovali nasledovne: Za: 5 ( Huráková, Kubík, Vons, Bublák, Halka ) Proti: 0
Zdržal sa: 3 (Káziková, Chromeková, Borová)
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Margita Borová a Jozef Halka
OZ schvaľuje overovateľov zápisnice – Chromeková Oľga a Veronika Káziková.
K bodu číslo 4 – Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
Poslanci schválili, že sa budú riadiť programom v zmysle doručenej pozvánky na OZ.
K bodu č. 5 – Zmluva o nájme nehnuteľnosti pre Občianske združenie pod Babou
horou
K tomuto bodu programu poslanci diskutovali o zmluve, kde sa vyjadrovali jednotliví
poslanci, hlavne k dĺžke nájmu a vypovedaniu nájomnej zmluvy. Po dlhodobej diskusii bolo
dohodnuté, že do zmluvy sa zapracujú pripomienky poslancov a nájomcu, na nájomnú zmluvu,
a urobí sa obhliadka prenajímaného objektu, na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslanci hlasovali nasledovne:
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K tomuto bodu programu bolo prijaté uznesenie.

1. OZ doporučuje zapracovať pripomienky poslancov a nájomcu do nájomnej zmluvy
o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Rabčice a Občianskym združením pod Babou
horou a zvolať ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
2. OZ doporučuje vykonať obhliadku prenajímaného objektu – Kasárne s poslancami OZ
K bodu číslo 6 – Diskusia
Diskusia tohto zasadnutia OZ prebehla priebežne pri prejednávanom bode programu.

Na záver starosta obce poďakoval všetkým poslancom a ďalším prítomným za účasť.
Zapísala: Marta Chromeková

Jozef S l o v í k
starosta obce

