Obecné zastupiteľstvo obce Rabča, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, ul. Hlavná, s. č. 426
ZÁPISNICA č. 7 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča, 25. 8. 2017
(piatok), konaného na Obecnom úrade v Rabči
Obsahuje:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Zápisnica
4. Uznesenie
5. Zápisnica o zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – 2. náhradníka Ing. Patrika Cubinka
6. Kontrola plnenia uznesenia OZ zo dňa 23. 6. 2017
7. Návrh VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby
EP, voľby do orgánov ŽSK a voľby do orgánov samosprávy obce Rabča
8. VZN č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby EP, voľby
do orgánov ŽSK a voľby do orgánov samosprávy obce Rabča
9. Kópia zápisnice Komisie ŽP, VP a výstavby zo dňa 11. 8. 2017 – Ul. Mokrá
10. Snímok z mapy – zmluva medzi obcou Rabča, Jozef Brandys a Veronika Jendrisková
11. Úprava rozpočtu obce Rabča č. 3/2017
12. Návrh plán kontrolnej činnosti HK obce Rabča na II. polrok 2017
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny.
Neprítomní: Ďalší prítomní:
Mgr. Margita Kvasničáková, proj.manažér OcÚ Rabča
Ing. Dana Kvasniaková, ekonómka obce Rabča
Mária Fusková, pozemkové oddelenie OcÚ Rabča
Ing. Stanislav Šimurdiak, konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča
Štefan Ratica, konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča
Ing. Anna Kornhauserová, riaditeľka ZŠ s MŠ Rabča
Mgr. Daniela Chutniaková, občianka obce Rabča
Milan Štefaniak, občan obce Rabča
K bodu číslo 1 – Otvorenie
Siedme riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča (ďalej len OZ) v r. 2017 otvoril
starosta obce Ing. Július Piták (ďalej len „starosta“). Uviedol, že dnešné riadne zasadnutie OZ
bolo zvolané v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
K bodu číslo 2 – Určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
Starosta určil za zapisovateľku: Mgr. Eva Grancová a overovateľov: Ing. Jozef Kovaliček a Ján
Maťuga, poslancov OZ.
K bodu číslo 3 – Schválenie návrhovej komisie
Starosta – predniesol návrh na návrhovú komisiu a to v zložení: predseda – Bc. Ľudmila Rešutíková, členovia: Mgr. Gabriela Čulová a Ing. Jaroslav Jagnešák, poslanci OZ.
UZNESENIE:
ZA schválenie návrhovej komisie hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc.
Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef

Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 9 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
Návrhová komisia bola schválená.
K bodu číslo 4 – Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča
Starosta skonštatoval, že na zasadnutí OZ o 16 30 h. bolo prítomných 9 poslancov z 11 všetkých
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a OZ je spôsobilé právoplatne sa uznášať. Zároveň predložil na schválenie poslancom program dnešného zasadnutia:
PROGRAM:
1. Otvorenie;
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
3. Schválenie návrhovej komisie;
4. Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva;
5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva – druhého náhradníka Ing. Patrika Cubinka;
6. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 23. 6. 2017;
7. Informácie o verejnom prerokovaní návrhu zo dňa 22. 8. 2017 s orgánmi a verejnosťou –
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Rabča;
8. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Rabča č. 3/2015 - Povodňový plán záchranných prác obce; Všeobecne záväzného nariadenia obce Rabča č. 26/1998 o určení
miest na vylepovanie volebných plagátov;
9. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Rabča č. 1/2017 o vyhradení miest
a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy
obce;
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča na II. polrok 2017;
11. Rôzne
12. Interpelácia – Diskusia;
13. Záver.
Starosta – požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k programu. Pripomienky zo strany poslancov
k programu neboli žiadne. Starosta navrhol, keďže sa nedostavil poslanec – náhradník Ing. Patrik
Cubinek, aby sa tento bod č. 5) presunul, kým sa nedostaví Ing. Patrik Cubinek. Poslanci s týmto
návrhom súhlasili.
UZNESENIE:
Poslanci program schválili s navrhovanou zmenou. Za hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr.
Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 9 z 11 poslancov OZ; PROTI
– 0; ZDRŽAL SA - 0.
K bodu číslo 6 – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 23. 6. 2017
Hlavná kontrolórka obce Rabča Mgr. Janka Prisenžňáková previedla kontrolu plnenia uznesení
nasledovne (viď príloha zápisnice):
D. Ukladá
1. RABČAN, s.r.o. Rabča v spolupráci s RABČAN, obecné služby Rabča základné opravy mostu
smerom na Grúň. Zodpovedný: v texte, Termín: do 31. 12. 2017, úloha splnená, Ing. Šimurdiak
požiadal o vypracovanie projektu na opravu mostu študentov technickej univerzity.
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2. RABČAN, obecné služby Rabča v spolupráci s poslancom OZ p. Jánom Maťugom do budúceho OZ predložiť prieskum na mraziace boxy pre pozostalých s tým, že predložia návrh, aký box
by bol pre našu obec najvhodnejší. Zodpovedný: v texte, Termín: v texte, úloha splnená.
Štefan Ratica – informovali sa u viacerých firiem, ale pre obec by bola najvýhodnejšie zakúpiť
taký istý mraziaci box ako máme teraz. Cena je cca 5 500 €, box je samostatný a zhora je presklený.
Dostavila sa o 16.40 hod. Monika Adamčíková – teraz je prítomných poslancov 10.
Ratica – už sa stalo viackrát, že naraz boli v obci dvaja zosnulí, párkrát aj 3.
UZNESENIE
Poslanci schválili kúpu nového mraziaceho boxu pre zosnulého v cene 5 500 €, kúpu zabezpečí
obec Rabča. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová,
Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing.
Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL
SA - 0.
3. RABČAN, obecné služby Rabča preveriť stav ozvučenia na obecnom cintoríne z dôvodu častej
nefunkčnosti. Zodpovedný: v texte, Termín: do budúceho OZ, úloha splnená. Problém je vo väčšej vzdialenosti.
Maťuga Ján – navrhol zakúpiť prenosný audiosystém za účelom lepšieho ozvučenia obecného
cintorína.
Štefan Ratica – s ozvučením hudby na cintoríne nie je problém, len s mikrofónom.
Maťuga – ak by sa zakúpil nový systém, tak sa môže využiť aj na iné akcie v obci.
Kobyliak - lepšie je zakúpiť na baterky, aby nebol na sieť, aby nebol problém, keď vypnú elektriku.
UZNESENIE
Vedúci RABČAN, obecné služby vykoná prieskum na prenosný audiosystém za účelom zlepšenia ozvučenia na cintoríne v termíne do budúceho OZ.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
4. Obec Rabča pripraví novú zriaďovaciu listinu pre ZŠ s MŠ Rabčická 410, Rabča v termíne do
31. 7. 2017 a preverí zaradenie športovej haly. Zodpovedný: Prednostka OcÚ, Termín: v texte,
úloha je splnená.
5. Poslancom OZ do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložiť návrhy na nových
členov do Komisie kultúry v Rabči. Zodpovedný: v texte, Termín: v texte, úloha splnená
Starosta – uviedol, že dňa 10. 7. 2017 bolo na Obecný úrad v Rabči doručené vzdanie sa predsedu
kultúrnej komisie Bc. Jozefa Oselského.
Kontrolórka – uviedla, že poslankyňa Mgr. Lubasová navrhla troch nových členov do komisie
a to: Mgr. Gabrielu Čulovú, Jána Adamčíka a Miroslava Jagnešáka. Mgr. Čulová navrhla ešte
Mgr. Danielu Chutniakovú.
Poslanci schválili nových členov do Kultúrnej komisie v obci Rabča a to:
Ján Adamčík
Mgr. Gabriela Čulová
Mgr. Daniela Chutniaková
Miroslav Jagnešák
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovali3

ček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
Starosta – poďakoval Bc. Jozefovi Oselskému, ktorý sa vzdal funkcie člena Kultúrnej komsie,
za jeho doterajšiu prácu.
Mgr. Čulová – oboznámila poslancov, že pripravujú akciu „Švabkobranie“, ktoré by chceli
urobiť tento rok prvýkrát a potom ako každoročnú tradíciu. Akcia bude 24. 9. 2017. Poslanci
uvedené vzali na vedomie.
K bodu číslo 7 – Informácie o verejnom prerokovaní návrhu zo dňa 22. 8. 2017 s orgánmi
a verejnosťou – Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Rabča
Prednostka – najväčší problém je s CHKO, nedovolia výstavby Grúň s Gaceľom (časť pod
Kvetnou). Ide o územie tzv.aluvíniá. Ďalej v časti „Žabinec“ kde sa nachádza komplex rašelinových lúk a slatín. Pripúšťajú nejakú diskusiu, občania v tejto časti podpísali obci ulicu
s tým, že sa tam bude stavať. Zásadné pripomienky má i Okresný úrad v Žiline, odporučili
nám prehodnotiť rozsah záberu poľnohospodárskej pôdy v časti Adamovka III a v časti Šelcyk. Upozornili, že v tejto časti určite budú korekcie a vyňatie tejto pôdy bude finančne náročnejšie.
Rešutíková – v časti Šeľcyk si ľudia vytvárajú stavebné pozemky, tento proces trvá už dlhší
čas, asi 4 roky.
Starosta – problém je aj so zónami v zátopových oblastiach. V Rabči je najstaršie hniezdo na
Orave ešte z roku 1932. Ide o ochranu bocianov. Môže sa stať, že ak sa niektoré zóny zrušia,
bociany tu prestanú chodiť. Problémová časť je aj na Žabinci.
Prednostka – problém je v časti, kde sa začala robiť komasácia, nakoľko spodná časť je
v zátopovom území, ale obec to bude ešte s CHKO riešiť. 22. 8. 2017 od 10.00 hod. sa riešili
Zmeny a doplnky č. 1 k ÚP obce Rabča s organizáciami a od 17.00 hod. s verejnosťou. Teraz
majú občania ešte možnosť podať námietky do 31. 8. 2017. ODI nám pripomienkovalo ulice,
nesmieme ich nazývať miestne komunikácie ale účelové. Navrhlo sa aj zo strany obce, aby sa
niektoré pozemky dali do výhľadu a potom o 4 roky ich znova zahrnieme do ÚP.
Ing. Jurčák – nedá sa to stanoviť pomerom nejaké percento pri jednaniach s CHKO, aby boli
ľudia spokojní? A aby sa nevylúčili také veľké oblasti?
Starosta – uviedol, že uvíta, ak poslanci prídu osobne na jednania s CHKO a inými organizáciami. O stretnutí ich bude obec informovať.
Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
K bodu číslo 8 – Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Rabča č. 3/2015 – Povodňový plán záchranných prác obce Rabča a Všeobecne záväzného nariadenia obce Rabča č.
26/1998 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov
Starosta – uviedol, že z dôvodu, že si dala obec vypracovať spôsobilej osobe povodňový plán
nie je nutné, aby obec mala toto VZN č. 3/2015 – Povodňový plán záchranných prác obce
Rabča. Z uvedeného dôvodu ho treba zrušiť.
Za zrušenie VZN č. 3/2015 hlasovali: ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák,
Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr.
Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ;
PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
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Starosta – uviedol, že obec má schválené staré VZN č. 26/1998 o určení miest na vylepovanie
volebných plagátov, ktoré už nespĺňa podmienky obce. Z uvedeného dôvodu je návrh na jeho
zrušenie.
Za zrušenie VZN č. 26/1998 hlasovali: ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová,
PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov
OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
K bodu číslo 9 – Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Rabča č. 1/2017
o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,
voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce
Starosta – uviedol, že návrh VZN č. 1/2017 bol zverejnený na úradnej tabuli a web obce Rabča od 10. 8. 2017 do 25. 8. 2017. Požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k tomuto VZN.
Bc. Rešutíková – navrhla od p. Odumorkovej presunúť tabuľu ku Gazdíkovi a pri p. Pilarčíkovi pri zastávke doplniť novú.
UZNESENIE
Poslanci s týmto návrhom súhlasili a VZN schválili.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
K bodu číslo 10 – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča na II. polrok 2017
Kontrolórka – uviedla, že poslanci obdržali e-mailom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča na II. polrok 2017 a požiadala ich, aby sa k nemu vyjadrili, resp.
doplnili ďalšie úlohy.
UZNESENIE
Poslanci OZ návrh schválili bez pripomienok. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
K bodu číslo 11 – Rôzne
Starosta informoval poslancov, že:
 Skolaudovala sa elektrika v rámci projektu „Rabča - IBV Adamovka - Predĺženie NN siete 





1.etapa“

Nebola nám schválená dotácia na detské ihrisko a multifunkčne ihrisko; čakáme na ďalšiu
výzvu,
V uliciach sa robí ešte kanalizácia, ľudia sa aj sami skladajú na úpravy ulíc, teraz sa robí
Ul. Poľná
Obec dostane inteligentný prechod pre chodcov ako mála z obcí na Orave. Bude umiestnený v Gaceli.
Poďakoval sa všetkým za pomoc pri organizovaní osláv Dni Rabče.
Tento rok počas osláv Dni Rabča sa prvýkrát zorganizovala súťaž „Tak sa spieva
v Rabči“, ktorú zorganizovala Mgr. Gabriela Čulová a za jej zorganizovanie sa jej poďakoval. Táto súťaž už bude tradíciou a tešíme sa už na 2. ročník v r. 2018.
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Vyslovil poďakovanie aj p. Mgr. Róbertovi Brišákovi za jeho doterajšiu prácu na mieste
kultúrneho referenta na Obecnom úrade v Rabči. Pán Mgr. Brišák odchádza k 31. 8. 2017
a predpokladá, že budeme ďalej spolupracovať. Termín výberového konania sa na toto
miesto ešte predĺžil do 8. 9. 2017.
 30. 9. 2017 sa uskutoční 2. ročník – Gorál deň – môžu sa tam prezentovať aj obce.
 26. 8. 2017 sú Dožinky v Świnnej, zatiaľ sa z poslancov nikto neprihlásil. Idú aj hasiči
a dôchodcovia, ktorí budú vystupovať s kultúrnym programom.
 26. 8. 2017 ide vedenie obce aj do Šenova na ich tradičný jarmok, kde sme boli pozvaní.
 Pod cintorínom sa teraz upravovala plocha, planírovalo sa, navážala sa zemina.
 Podal sa projekt na zakúpenie kompostérov, navýšili sa finančné prostriedky na kompostéry, zatiaľ nevieme či dotáciu dostaneme, je to v štádiu kontroly projektov.
UZNESENIE
Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
Zmena rozpočtu obce Rabča 3/2017
Ing. Kvasniaková – predniesla návrh zmeny rozpočtu obce Rabča.
- Na návrh poslancov doplniť zakúpenie mraziaceho boxu pre zosnulého do domu smútku
a zakúpenie ozvučenia na obecný cintorín
Kobyliak – prečo sa navýšilo asfaltovanie.
Ing. Kvasniaková – lebo tam patrí aj Ul. Mokrá, ulica okolo p. Valka, poza p. Bandíka, Kvetná,
Zelená, .. a výstavba chodníkov.
Starosta – dal sa urobiť projekt na dopravné značenie. Čakáme len na vyjadrenie OR PZ ODI
Dolný Kubín na dopravné značenie o zvláštne užívanie cesty. Žiadosť sa potom posiela na Okresný úrad, odbor CD a PK, Žilina.
Poslanci schválili zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017
schválené OZ 25. 8. 2017 v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča
na rok 2017 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov (viď príloha).
UZNESENIE
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
K bodu číslo 5 – Zloženie sľubu poslanca – druhého náhradníka Ing. Patrika Cubinka
Starosta – privítal na zasadnutí OZ Ing. Patrika Cubinka, druhého náhradníka – poslanca OZ.
Uviedol, že na dnešné zasadnutie OZ bol prizvaný z dôvodu, že sa uvoľnil mandát poslanca OZ
po Bc. Jozefovi Oselskom, ktorý sa písomne vzdal mandátu poslanca OZ a toto vzdanie bolo na
Obecný úrad v Rabči doručené dňa 26. 6. 2017. Zároveň mu p. starosta vyslovil poďakovanie Bc.
Oselskému za doterajšiu prácu poslanca OZ. Starosta požiadal zapisovateľku Mgr. Evu Grancovú,
aby prečítala sľub poslanca a vyzval Ing. Patrika Cubinka k jeho podpisu. Následne mu odovzdal
osvedčenie náhradníka.
Teraz je prítomných 11 poslancov OZ.
UZNESENIE
Poslanci skonštatovali, že poslanec – náhradník OZ Ing. Patrik Cubinek zložil zákonom predpísaný sľub poslanca – náhradníka. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr.
6

Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11
poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
Centrum voľného času Maják Námestovo
Starosta prečítal poslancom poďakovanie za spoluprácu CVČ Maják Námestovo a ústretovosť
v šk. roku 2016/2017.
UZNSESENIE
Poslanci uvedené vzali na vedomie. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik
Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
Zámená – Janka Chutňáková a obec Rabča
Starosta – uviedol, že poslanci na minulom OZ dňa 23. 6. 2017 doporučili schváliť zámenu.
Poslanci OZ schválili zámenu podľa osobitného zreteľa a to: parc. EKN č. 1563/2 – orná
pôda o výmere 180 m2 vedená na LV č. 6780 na meno Janka Chutňáková, nar. 19. 6. 1969 ,
bytom Rabča, Soľná 400 v 8/40-tin úč. ZA časť CKN parc. č. 4464/8 – zastavaná plocha a
nádvoria o výmere 293 m2 zapísaná na LV č. 1283 na obec Rabča v 1/1-nine úč. a to len tú
časť parcely, ktorá bude zameraná geometrickým plánom z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava do celku pozemky pri ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča na verejnoprospešné účely.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili zámenu majetku obce za cenu: 1€ za parcely podľa
osobitného zreteľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
pričom obec je povinná zverejniť – zámer zámeny majetku obce podľa osobitného zreteľa
v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce. Zámer zámeny bol zverejnený od 10. 7. 2017 do
25. 7. 2017. Poslanci schválili zámenu za podmienky, že p. Janka Chutňáková dá súhlas so
zápisom GP na parc. EKN 1564. Náklady spojené s prevodom budú znášať obidve strany
a náklady na vyhotovenie geometrického plánu bude znášať obec.
UZNESENIE:
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA - 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
Odpredaj obecnej parcely
Starosta – uviedol, že poslanci na minulom OZ dňa 23. 6. 2017 doporučili schváliť predaj.
UZNESENIE
Poslanci OZ schválili predaj obecného pozemku podľa osobitného zreteľa z dôvodu nesprávneho
osadenia vodojemu pod Grapou, kde došlo k posunu s vysporiadanou parcelou na obec Rabča
a to: parc. CKN č. 5700/38 – zastavaná plocha o výmere 34 m2 zapísaná na LV č. 1283 na obec
Rabča v 1/1-nine kupujúcemu Miroslavovi Vorčákovi, nar. 14. 3. 1963, bytom Oravská Polhora
197 ako kupujúci a obec Rabča ako predávajúca.
Parcela je zameraná geometrickým plánom č. 37048201-157/2016, vyhotovené Ing. Jaroslav
Genšor, Námestie A. Bernoláka 377, Námestovo zo dňa 30. 11. 2016, overené Okresným úradom, katastrálny odbor Námestovo Ing. Františkom Dzurekom dňa 24. 2. 2017 pod č. 1118/2016.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov schválili predaj majetku obce za cenu: 1€
za parcelu podľa osobitného zreteľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predaja majetku obce podľa
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osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Zámer bol zverejnený od 4. 7. 2017 do
23. 7. 2017. Náklady spojené s prevodom budú znášať obec Rabča.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA - 0.Obec Rabča má 11 poslancov.
Zmluva medzi – obec Rabča, Brandys Jozef, Rabča, Kostolná 1112/51 a Veronika Jendrisková, Rabča, Kostolná 1112/51
Fusková – informovala, že CKN parc. č. 16428/122 – orná pôda o výmere 17 m2 k. ú. obce Rabča
vedená na LV č. 2829 na meno Obec Rabča v podiele 1/1-nina úč. bola zameraná geometrickým
plánom č. 17883369-060/2017, vyhotovený GEODET, Hattalova 341, Námestovo, Ing. Ferdinand Bolibruch dňa 23. 6. 2017, overený Okresným úradom, katastrálny odbor Námestovo dňa
14. 7. 2017 Ing. Františkom Dzurekom pod č. 670/2017, ktorý dala zamerať p. Veronika Jendrisková, bytom Rabča, Kostolná 1112/51 z dôvodu, že predmetnú parcelu bude využívať ako prístupovú cestu k výstavbe svojho rodinného domu. V minulosti ju užívali jej rodičia Jozef Brandys
a manželka Margita Brandysová v dobrej viere ako záhradu a je aj oplotená. Obec Rabča odpredáva predmetný pozemok za 1 € pre kupujúceho Veronika Jendrisková, nar. 17. 8. 1995, bytom
Rabča, Kostolná 1112/51 a Jozef Brandys, nar. 23.04.1973, bytom Rabča, Kostolná 1112/51, zapísaný na LV č. 5760 v podiele 1/1-nine na parc. EKN č. 6621/2 – orná pôda o výmere 45 m2
odpredá obci Rabča predmetný pozemok za 1 €.
UZNESENIE
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer predaja majetku obce CKN parc. č.
16428/122 – orná pôda o výmere 17 m2 k. ú. obce Rabča vedená na LV č. 2829 na meno
Obec Rabča v podiele 1/1-nina úč. bola zameraná geometrickým plánom č. 17883369060/2017, vyhotovený GEODET, Hattalova 341, Námestovo, Ing. Ferdinand Bolibruch dňa
23. 6. 2017, overený Okresným úradom, katastrálny odbor Námestovo dňa 14. 7. 2017 Ing.
Františkom Dzurekom pod č. 670/2017, ktorý dala vyhotoviť p. Veronika Jendrisková, bytom
Rabča, Kostolná 1112/51 z dôvodu, že predmetnú parcelu bude využívať ako prístupovú cestu
k výstavbe svojho rodinného domu. V minulosti ju užívali jej rodičia Jozef Brandys
a manželka Margita Brandysová v dobrej viere ako záhradu a parcela je oplotená. Obec Rabča
odpredáva predmetnú parcelu za 1 € pre kupujúceho Veronika Jendrisková, nar. 17. 8. 1995,
bytom Rabča, Kostolná 1112/51 podľa osobitného zreteľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predaja
majetku obce podľa osobitného zreteľa a to, že pri parcele CKN č. 16428/122 a EKN parc. č.
6621/2 k. ú. Rabča došlo k posunu pri vybudovaní Ul. Kostolnej. A kúpu na obec Rabča od
predávajúceho Jozef Brandys, nar. 23.04.1973, bytom Rabča, Kostolná 1112/51, zapísaný na
LV č. 5760 v podiele 1/1-nine na parc. EKN č. 6621/2 – orná pôda o výmere 45 m2 predmetnú parcelu za 1 €. V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Náklady spojené s prevodom bude znášať
obec Rabča a náklady s vyhotovením geometrického plánu p. Veronika Jendrisková. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI –
0; ZDRŽAL SA - 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
Návrh zmien cestovných poriadkov na rok 2018
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Starosta – uviedol, že dňa 16. 8. 2017 bol obci doručený návrh zmien cestovných poriadkov
na rok 2018 od ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok, ktorý nás žiadajú o zaslanie pripomienok
k CP na linkách, ktoré prechádzajú našou obcou. Túto požiadavku obdržali poslanci e-mailom
dňa 16. 8. 2017 a taktiež bola zverejnená na web stránke obce, aby sa mohli vyjadriť aj občania.
Poslanci na dnešné zasadnutie OZ nepredniesli žiadne návrhy.
Obecný úrad po predložení pripomienok občanov a poslancov OZ, zašle tieto na ARRIVA
Liorbus, a.s. Ružomberok v termíne do 12. 9. 2017.
Oprava a stavebné úpravy chodníkov v Rabči
Starosta – informoval, že v obci sa postupne pripravuje realizácia opravy a stavebných úprav
chodníkov v obci.
Ing. Jurčák – teraz je možnosť dať chráničku pod chodníky a pripraviť sa tak do budúcna, aby
obec do nej mohla dať v prípade potreby rozvody.
Štefan Ratica – chránička sa musí vyviesť pri každej ulici, nie je to také jednoduché.
Starosta – ak sa pri oprave chodníkov zistí, že rúry sú v dobrom stave, nebudú sa meniť.
UZNESENIE
Opravu a stavebné úpravy chodníkov v Rabči s tým, že oprava kanalizácie sa bude schvaľovať pri odkrytí chodníkov a vybuduje sa chránička. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing.
Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr.
Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga,
Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
Ing. Cubinek – prečo sa robia vjazdy chodníkov ku každému domu, chodník je potom taký
vlnovitý, môže na ňom aj niekto spadnúť.
Bc. Rešutíková – podľa nej je to práve takto veľmi dobré riešene.
Ing. Cubinek – ale nie je to vhodné pre chodcov, je to vhodné len pre autá.
Starosta – môžu to ešte prerokovať s Ing. Cubinkom, lebo chodník je pre chodcov a ich bezpečnosť.
Asfaltovanie - Ul. Mokrá – rozšírenie a ďalšie ulice
Starosta – informoval, že dňa 11. 8. 2017 sa stretla Komisia ŽP, VP a výstavby vo veci rozšírenia cesty – Ul. Mokrá z dôvodu prípravy na asfaltovanie, kde komisia navrhla rozšírenie
cesty Mokrá, vykopanie zeminy do hĺbky 50 cm, geotextília + kamenivo a na to KSC po celej
dĺžke cesty z oboch strán na šírku cca 5,5 m. Vykopanú zeminu posunúť ďalej na rozšírenie
Ul. Mokrej. Na prácach, ako obvykle, sa budú podieľať aj naše organizácie RABČAN, s.r.o.
a RABČAN, obecné služby.
Starosta – uviedol, že sa budú asfaltovať aj ďalšie ulice – pri p. Mariánovi Valkovi, Ul. Zelená, ulica poza rodinný dom p. Jána Bandíka, Ul. Šišková, Ul. Kvetná a ulica za ZŠ s MŠ
v Gaceli od Ul. Soľnej.
UZNESENIE
Poslanci schválili Asfaltovanie – Ul. Mokrá, ulica pri p. Mariánovi Valkovi, Ul. Zelená, ulica
poza rodinný dom p. Jána Bandíka, Ul. Šišková, Ul. Kvetná a ulica za ZŠ s MŠ v Gaceli od
Ul. Soľnej + rekonštrukciu Ul. Mokrej podľa návrhu Komisie ŽP, VP a výstavby a to
+ rozšírenie cesty Mokrá, vykopanie zeminy do hĺbky 50 cm, geotextília + kamenivo a na to
KSC po celej dĺžke cesty z oboch strán na šírku cca 5,5 m. Vykopanú zeminu posunúť ďalej
na rozšírenie Ul. Mokrej.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
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Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ;
PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
Odkúpenie parkoviska pri kostole
Starosta – informoval, že obec Rabča podala dňa 7. 8. 2017 žiadosť na Spišskú katolícku charitu, Spišská Nová Ves o odkúpenie parcely CKN č. 609/2 – TTP o výmere 1278 m2 k. ú. obce Rabča (parkovisko pri Dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu), ktorá je vlastníkom tejto
parcely zapísanej na LV č. 2389 v 1/1-nine.
UZNESENIE
Poslanci podanie žiadosti – zámeru o odkúpenie schválili.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ján Maťuga, Ing.
Patrik Cubinek t. j. 9 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – Pavol Kobyliak a Ing. Jozef
Kovaliček t. j. 2 z 11 poslancov OZ.
Odkúpenie cirkevného majetku
Starosta – uviedol, že obec chce požiadať Rímskokatolícku cirkev o odpredaj nasledovných
parciel vo vlastníctve Cirkvi:
1. Parcely, ktoré sa nachádzajú v Ul. Farskej, a to:
 Parcely zapísané na LV č. 1493 - CKN č. 603/1 – ostatné plochy o výmere 8 m2, CKN č.
603/6 – zastavaná plocha o výmere 377 m2 ,CKN č. 603/7 – zastavaná plocha o výmere
249 m2, CKN č. 603/8 – ostatné plochy o výmere 4 m2(trafostanica), CKN č. 608/4 – zastavaná plocha výmere 7 m2, CKN č. 608/5 – zastavaná plocha o výmere 713 m2, CKN č.
608/6 – zastavaná plocha o výmere 293 m2, CKN parc. č. 608/2 – zastavané plochy
o výmere 1176 m2;
 Parcely zapísané na LV č. 2880 - CKN č. 605/15 – orná pôda o výmere 41 m2, CKN č.
990/88 – ostatná plocha o výmere 13 m2, CKN č. 990/111 – orná pôda o výmere 13 m2,
CKN č. 990/118 – orná pôda o výmere 14 m2, CKN č. 990/138 – orná pôda o výmere 45
m2, CKN č. 990/139 – orná pôda o výmere 69 m2, CKN č. 990/140 – orná pôda o výmere
82 m2, CKN č. 990/141 – orná pôda o výmere 97 m2 , CKN č. 605/4 – orná pôda
o výmere 257 m2
2. Parcely, kde je umiestnený vodojem a ochranné pásmo okolo vodojemu
 CKN č. 558/9 – zastávaná plocha o výmere 53 m2 – vodojem a CKN č. 558/10 – TTP
o výmere 1993 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 2880 pod B1 na Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Rabča, Kostolná 855 Rabča v podiele 1/1-nina a sú zamerané geometrickým plánom č. 165/2008 zo dňa 11. 8. 2008.
3. Parcela, kde je umiestnená autobusová zástavka, a kde sa prevádza ambulantný predaj
 CKN parc. č. 609/1 – TTP o výmere 266 m2 vedený na LV č. 1493 na Rímskokatolícka
cirkev Farnosť Rabča, Kostolná 851 Rabča v podiele 1/1-nina. Jedná sa o parcelu, na ktorej sa nachádza autobusová zástavka smerom na Sihelné a Rabču.
4. Parcela pod Domom smútku v Rabči a prístup
 CKN parc. č. 615/4 – orná pôda o výmere 239 m2, CKN parc. č. 615/5 – zastavané plochy
o výmere 159 m2 (budova domu smútku) a prístup CKN parc. č. 616/2 – ostatné plochy
o výmere 820 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1493 na meno Rímskokatolícka cirkev Farnosť
Rabča, Kostolná 851 Rabča v podiele 1/1-nina.
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Poslanci zámer odkúpenia cirkevných parciel obcou Rabča a podanie žiadosti o odkúpenie schválili. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI
– 0; ZDRŽAL SA - 0.
Verejné WC v prístavba Kultúrneho domu v Rabči
Starosta – uviedol, že je nutné, aby poslanci schválili otváracie a zatváracie hodiny WC
v prístavbe kultúrneho domu. Návrh je od mája do októbra od 8.00 hod. do 20.00 hod. a v ostatné
mesiace a víkendy od 8.00 hod. do 18.00 hod. Je otázne, či ich ideme kvalifikovať ako verejné
WC, alebo ich ponecháme len ako WC v prístavbe KD.
Ing. Šimurdiak – otvorené WC máme aj pri kostole a vidíme v akom sú stave. Sú zdevastované.
Mgr. Čulová – pri kostole by mali byť WC otvorené len počas sv. omší.
Mgr. Lubasová – treba byť opatrný, pretože WC v Gaceli môžu veľmi rýchlo zničiť. Videli sme,
čo robili deti s vreckami pre psov v školskom areáli.
Maťuga – navrhuje ponechať otvorené počas pracovnej doby na OcÚ + víkendy.
Kobyliak – treba tam dať upozornenia – šmykná podlaha a pod.
Starosta – navrhol od 7.30 hod. do 16.00 hod. od pondelka do piatku a víkend od 12.00 hod. do
19.00 hod. stále.
Adamčíková – keďže má ona v centre obce pizzériu, tak všetci ľudia chodia k nej na WC, takže
musia mať stálu údržbu.
Poslanci návrh otváracích a zatváracích hodín WC v prístavbe kultúrneho domu schválili nasledovne: od 7.30 hod. do 16.00 hod. od pondelka do piatku a víkendy od 12.00 hod. do 19.00 hod.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu číslo 12 – Interpelácia - Diskusia
Mgr. Čulová – treba urobiť poriadok so svietení ihriska pri kostole. Svieti sa tam aj v noci a aj
ráno o 2.00 hod. sú tam mladí ľudia.
Štefan Ratica – už sa to vyriešilo, zhasína sa tam už o 22.30 hod., časovač je zmenený.
Mgr. Čulová – uviedla, že Sociálna komisia dáva návrh na zmenu VZN č. 4/2015
o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce a to z dôvodu, že na nájme
v obecných bytoch sú veľké podlžnosti cca 4 tis. €. Oni ako komisia nemajú vedomosť
z RABČAN, obecné služby Rabča, ktoré byty sú uvoľnené, kto koľko dlží a pod. Potom majú
problém s prideľovaním bytov.
Mgr. Kvasničáková – navrhla, aby nájomcovia platili nájom dopredu.
Štefan Ratica – zákon im neumožňuje vysťahovať nájomcov, ak nezaplatia.
Hlavná kontrolórka – je to veľmi zdĺhavý proces, až súd môže rozhodnúť, aby sme nájomcu
vysťahovali, inak by sme šli proti zákonu.
UZNESENIE
p. prednostka pripraví návrh Doplnku k VZN č. 4/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Rabča a predloží ho na budúce OZ.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ;
PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
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Ing. Jurčák – prečo majú niektorí nájomcovia bytov nájom na dobu určitú a niektorí na dobu
neurčitú.
Mgr. Kvasničáková – predtým bolo schválené iné VZN, ktoré sa už zrušilo a to umožňovalo
uzatvárať nájom na dobu neurčitú.
UZNESENIE
Štefan Ratica – pripraví koľko nájomcov v obecných bytoch má zmluvu o nájme bytu uzavretú na dobu určitú a na dobu neurčitú a pošle to poslancom e-mailom. ZA hlasovali: Monika
Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing.
Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL
SA - 0.
Milan Štefaniak – chce vedieť, ako majú ďalej pokračovať vo vyriešení prístupovej cesty cez
parc. CKN č. 15103/1 vo vlastníctve firmy Aditec Slovakia, či to majú začať oni alebo to začne obec.
Prednostka – žalobný návrh by mal dať p. Pitek.
Milan Štefaniak – prečo by mal podať žalobu p. Pitek, keď on to nezavinil.
Starosta – všetci – obec, poslanci OZ to chcú vyriešiť. Je to tak ťažko riešiteľná situácia, je to
postavené na ústretovosti aj druhej strany. Obec urobila 2 právne analýzy. Záver všetci vieme.
Milan Štefaniak – oni ako budú na tom teraz? Vie, že je snaha od obce, ale doteraz sa nič nevyriešilo.
PhDr. Piták – je to zložitá situácia, ale obec už nie je účastník, aj keď obec pozemok predala,
lebo teraz je vlastníkom niekto iný. Právny nárok má v tomto prípad p. Pitek.
Maťuga – on bol poslancom OZ vtedy tiež, keď sa schvaľoval odpredaj neb. Ing. Jozefovi
Djubekovi, ale nemôže zato, že sa chyba urobila na katastri.
Starosta – veď p. Štefaniak dobre vie, že keď sa na to prišlo, tak bola hneď pripravená nová
kúpno-predajná zmluva na odkúpenie ulice na obec od Ing. Jozefa Djubeka, ale ten zomrel
a k podpisu zmluvy už nedošlo. Obec stále vstupovala do jednaní a neskôr aj s Ing. Djubekovou a potom s JUDr. Revajom.
Rešutíková – vysvetlila p. Štefaniakovi, že chceme všetci pomôcť, súdne trovy bude platiť
obec, len nech to podá ten koho sa to týka.
Milan Štefaniak – obec za predaj predsa získala peniaze, tak by to mala riešiť.
Bc. Rešutíková – je smutné, že je tam určitá skupina ľudí, ktorí budú túto ulicu využívať a p.
Pitek sa bráni tomu, aby podal žalobu.
Poslanci uvedené vzali na vedomie.
K bodu číslo 13 – Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil. Zasadnutie OZ ukončené o 19.30 h.
Starosta obce, Ing. Július Piták
Prednostka OcÚ, Mgr. Monika Kozoňová
Overovatelia:
Ing. Jozef Kovaliček
Ján Maťuga
Zapísala Mgr. Eva Grancová

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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UZNESENIE č. 7/A/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 25. 8. 2017
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
2. Písomne vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Rabča Bc.
Jozefa Oselského zo dňa 26. 6. 2017.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
3. Písomne vzdanie sa predsedu Kultúrnej komisie v obci Rabča Bc. Jozefa Oselského zo dňa
10. 7. 2017.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
4. Poďakovanie obci Rabča za spoluprácu od CVČ Maják Námestovo a ústretovosť v šk. roku
2016/2017.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
5. Žiadosť ARRIVA Liorbus, a.s. Ružomberok o zaslanie pripomienok resp. návrhov zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú obcou Rabča na rok 2018.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
6. Zápis Komisie ŽP, VP a výstavby v obci Rabča zo dňa 11. 8. 2017 vo veci rozšírenia Ul. Mokrej.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
7. Informáciu poslankyne Mgr. Gabriely Čulovej o pripravovanej akcii „Švabkobranie“, ktoré sa
uskutoční 24. 9. 2017.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
8. Opätovnú ústnu požiadavku p. Milana Štefaniaka o možnosť vyriešenia odkúpenia ulice pri
firme Aditec Slovakia.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Bc. Ľudmila Rešutíková, členovia – Mgr. Gabriela
Čulová a Ing. Jaroslav Jagnešák, poslanci OZ.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s/bez zmeny.
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..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
3. Poslanci OZ schválili zámenu podľa osobitného zreteľa a to: parc. EKN č. 1563/2 – orná
pôda o výmere 180 m2 vedená na LV č. 6780 na meno Janka Chutňáková, nar. 19. 6. 1969 ,
bytom Rabča, Soľná 400 v 8/40-tin úč. ZA časť CKN parc. č. 4464/8 – zastavaná plocha a
nádvoria o výmere 293 m2 zapísaná na LV č. 1283 na obec Rabča v 1/1-nine úč. a to len tú
časť parcely, ktorá bude zameraná geometrickým plánom z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava do celku pozemky pri ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča na verejnoprospešné účely.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili zámenu majetku obce za cenu: 1€ za parcely podľa
osobitného zreteľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
pričom obec je povinná zverejniť – zámer zámeny majetku obce podľa osobitného zreteľa
v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce. Zámer zámeny bol zverejnený od 10. 7. 2017 do 25. 7.
2017. Poslanci schválili zámenu za podmienky, že p. Janka Chutňáková dá súhlas so zápisom
GP na parc. EKN 1564. Náklady spojené s prevodom budú znášať obidve strany a náklady na
vyhotovenie geometrického plánu bude znášať obec.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA - 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
4. Poslanci OZ schválili predaj obecného pozemku podľa osobitného zreteľa z dôvodu nesprávneho osadenia vodojemu pod Grapou, kde došlo k posunu s vysporiadanou parcelou na obec Rabča a to: parc. CKN č. 5700/38 – zastavaná plocha o výmere 34 m2 zapísaná na LV č. 1283 na
obec Rabča v 1/1-nine kupujúcemu Miroslavovi Vorčákovi, nar. 14. 3. 1963, bytom Oravská Polhora 197 ako kupujúci a obec Rabča ako predávajúca.
Parcela je zameraná geometrickým plánom č. 37048201-157/2016, vyhotovené Ing. Jaroslav
Genšor, Námestie A. Bernoláka 377, Námestovo zo dňa 30. 11. 2016, overené Okresným úradom, katastrálny odbor Námestovo Ing. Františkom Dzurekom dňa 24. 2. 2017 pod č. 1118/2016.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov schválili predaj majetku obce za cenu: 1€
za parcelu podľa osobitného zreteľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predaja majetku obce podľa
osobitného zreteľa v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Zámer bol zverejnený od 4. 7. 2017 do 23.
7. 2017. Náklady spojené s prevodom budú znášať obec Rabča.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA - 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča Mgr. Janky Prisenžňákovej na II. polrok 2017 bez pripomienok.
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..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
6. Aby obec Rabča požiadala Rímskokatolícku cirkev o odkúpenie týchto parciel:
1. Parcely, ktoré sa nachádzajú v Ul. Farskej, a to:
 Parcely zapísané na LV č. 1493 - CKN č. 603/1 – ostatné plochy o výmere 8 m2, CKN č.
603/6 – zastavaná plocha o výmere 377 m2 ,CKN č. 603/7 – zastavaná plocha o výmere
249 m2, CKN č. 603/8 – ostatné plochy o výmere 4 m2(trafostanica), CKN č. 608/4 – zastavaná plocha výmere 7 m2, CKN č. 608/5 – zastavaná plocha o výmere 713 m2, CKN č.
608/6 – zastavaná plocha o výmere 293 m2, CKN parc. č. 608/2 – zastavané plochy
o výmere 1176 m2;
 Parcely zapísané na LV č. 2880 - CKN č. 605/15 – orná pôda o výmere 41 m2, CKN č.
990/88 – ostatná plocha o výmere 13 m2, CKN č. 990/111 – orná pôda o výmere 13 m2,
CKN č. 990/118 – orná pôda o výmere 14 m2, CKN č. 990/138 – orná pôda o výmere 45
m2, CKN č. 990/139 – orná pôda o výmere 69 m2, CKN č. 990/140 – orná pôda o výmere
82 m2, CKN č. 990/141 – orná pôda o výmere 97 m2 , CKN č. 605/4 – orná pôda
o výmere 257 m2


2. Parcely, kde je umiestnený vodojem a ochranné pásmo okolo vodojemu
CKN č. 558/9 – zastávaná plocha o výmere 53 m2 – vodojem a CKN č. 558/10 – TTP
o výmere 1993 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 2880 pod B1 na Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Rabča, Kostolná 855 Rabča v podiele 1/1-nina a sú zamerané geometrickým plánom č. 165/2008 zo dňa 11. 8. 2008.

3. Parcela, kde je umiestnená autobusová zástavka, a kde sa prevádza ambulantný
predaj
 CKN parc. č. 609/1 – TTP o výmere 266 m2 vedený na LV č. 1493 na Rímskokatolícka
cirkev Farnosť Rabča, Kostolná 851 Rabča v podiele 1/1-nina. Jedná sa o parcelu, na ktorej sa nachádza autobusová zástavka smerom na Sihelné a Rabču.
4. Parcela pod Domom smútku v Rabči a prístup
 CKN parc. č. 615/4 – orná pôda o výmere 239 m2, CKN parc. č. 615/5 – zastavané plochy
o výmere 159 m2 (budova domu smútku) a prístup CKN parc. č. 616/2 – ostatné plochy
o výmere 820 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 1493 na meno Rímskokatolícka cirkev Farnosť
Rabča, Kostolná 851 Rabča v podiele 1/1-nina.
Zámer odkúpenia cirkevných parciel obcou a podanie žiadosti o odkúpenie poslanci schválili. ZA
hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
7. Podanie žiadosti – zámeru na Spišskú katolícku charitu, Spišská Nová Ves o odkúpenie parcely CKN č. 609/2 – TTP o výmere 1278 m2 k. ú. obce Rabča (parkovisko pri Dome Charitas sv.
Hildegardy z Bingenu), ktorá je vlastníkom tejto parcely zapísanej na LV č. 2389 v 1/1-nine. ZA
hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ján Maťuga, Ing.
Patrik Cubinek t. j. 9 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – Pavol Kobyliak a Ing. Jozef
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Kovaliček t. j. 2 z 11 poslancov OZ.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
8. Úpravu rozpočtu obce Rabča na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 3/2017 schválené OZ 25. 8.
2017 v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2017
so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových
prostriedkov.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
9. Prevádzkové hodiny vo WC v prístavbe Kultúrneho domu v Rabči a to nasledovne:
v pracovné dní PONDELOK – PIATOK od 7.30 hod. do 16.00 hod. a cez víkendy od 12.00 hod. do
19.00 hod.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
10. Aby obec Rabča zakúpila ešte 1 ks nového mraziaceho boxu pre zosnulého v cene 5 500 €.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
11. Nových členov do Kultúrnej komisie v obci Rabča a to: Ján Adamčík, Mgr. Gabriela Čulová,
Mgr. Daniela Chutniaková a Miroslav Jagnešák.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
12. Opravu a stavebné úpravy chodníkov v Rabči s tým, že oprava kanalizácie sa bude schvaľovať pri odkrytí chodníkov a vybuduje sa aj chránička. ZA hlasovali: Monika Adamčíková,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák,
Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
13. Asfaltovanie – Ul. Mokrá, ulica pri p. Mariánovi Valkovi, Ul. Zelená, ulica poza rodinný
dom p. Jána Bandíka, Ul. Šišková, Ul. Kvetná a ulica za ZŠ s MŠ v Gaceli od Ul. Soľnej +
rekonštrukciu Ul. Mokrej podľa návrhu Komisie ŽP, VP a výstavby a to
+ rozšírenie cesty Mokrá, vykopanie zeminy do hĺbky 50 cm, geotextília + kamenivo a na to
KSC po celej dĺžke cesty z oboch strán na šírku cca 5,5 m. Vykopanú zeminu posunúť ďalej
na rozšírenie Ul. Mokrej.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
C. Konštatuje, že
1. Poslanec – druhý náhradník Ing. Patrik Cubinek zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
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..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
D. Doporučuje
1. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer predaja majetku obce CKN parc. č.
16428/122 – orná pôda o výmere 17 m2 k. ú. obce Rabča vedená na LV č. 2829 na meno Obec
Rabča v podiele 1/1-nina úč. bola zameraná geometrickým plánom č. 17883369-060/2017, vyhotovený GEODET, Hattalova 341, Námestovo, Ing. Ferdinand Bolibruch dňa 23. 6. 2017, overený
Okresným úradom, katastrálny odbor Námestovo dňa 14. 7. 2017 Ing. Františkom Dzurekom pod
č. 670/2017, ktorý dala vyhotoviť p. Veronika Jendrisková, bytom Rabča, Kostolná 1112/51
z dôvodu, že predmetnú parcelu bude využívať ako prístupovú cestu k výstavbe svojho rodinného domu. V minulosti ju užívali jej rodičia Jozef Brandys a manželka Margita Brandysová
v dobrej viere ako záhradu a parcela je oplotená. Obec Rabča odpredáva za 1 € parcelu pre kupujúceho Veronika Jendrisková, nar. 17. 8. 1995, bytom Rabča, Kostolná 1112/51 podľa osobitného zreteľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom
obec je povinná zverejniť – zámer predaja majetku obce podľa osobitného zreteľa a to, že pri parcele CKN č. 16428/122 a EKN parc. č. 6621/2 k. ú. Rabča došlo k posunu pri vybudovaní Ul.
Kostolnej. A kúpu na obec Rabča od predávajúceho Jozef Brandys, nar. 23.04.1973, bytom Rabča, Kostolná 1112/51, zapísaný na LV č. 5760 v podiele 1/1-nine na parc. EKN č. 6621/2 – orná
pôda o výmere 45 m2 za 1 € za parcelu. V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej
na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Náklady spojené
s prevodom bude znášať obec Rabča a náklady s vyhotovením geometrického plánu p. Veronika
Jendrisková. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová,
Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing.
Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Ing. Patrik Cubinek t. j. 11 z 11 poslancov OZ;
PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
E. Ukladá
1. Poslancom OZ predložiť do 10. 9. 2017 na Obecný úrad v Rabči pripomienky resp. návrhy
zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú obcou Rabča a Obecný úrad v Rabči
zašle pripomienky k cestovným poriadkom od občanov a poslancov na Arriva Liorbus, a.s., prevádzka Námestovo v termíne do 12. 9. 2017.
Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
2. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Štefanovi Raticovi vykonať prieskum na prenosný audiosystém za účelom zlepšenia ozvučenia na cintoríne v termíne do budúceho OZ.
Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
3. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča Štefanovi Raticovi zabezpečiť v termíne 2
týždňov presun tabule na vylepovanie plagátov na voľby od p. Odumorkovej ku Gazdíkovi
a pri p. Pilarčíkovi na Grúni doplniť pri zastávke novú tabuľu.
Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
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..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
4. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča Štefanovi Raticovi, ako správcovi obecných
bytov pripraviť zoznam nájomcov bytov, v ktorom uvedie, ktorí nájomcovia bytov majú nájom na byt uzavretý na dobu neurčitú a ktorí na dobu určitú. Následne zoznam zašle poslancom obecného zastupiteľstva e-mailom.
Termín: do 15. 9. 2017; Zodpovedný: v texte
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
5. Prednostke OcÚ Mgr. Monike Kozoňovej pripraviť návrh Doplnku k VZN č. 4/2015
o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Rabča a predloží ho na
budúce OZ.
Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
..................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
Zapísala: Bc. Ľudmila Rešutíková, poslankyňa OZ a predsedkyňa návrhovej komisie
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UZNESENIE č. 7/B/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 25. 8. 2017
Obecné zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzného nariadenia obce Rabča č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
B. Ruší
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča číslo 3/2015 – Povodňový plán záchranných práce
obce.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 26/1998 o určení miest na vylepovanie volebných
plagátov.
ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z 11 poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA - 0.

Ing. Július Piták
Starosta obce

Zapísala: Bc. Ľudmila Rešutíková, poslankyňa OZ a predsedkyňa návrhovej komisie
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