UZNESENIE č. 7/2014zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Rabča z 30. októbra 2014
A. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa
26. 9. 2014.
2. Informáciu hlavného kontrolóra obce Rabča, ktorý informoval o liste p. Rusnáka zo dňa
29. 9. 2014, ktorý sa dotazuje, žiada vysvetlenie, preverenie a odstránenie. List sa týka kostola
Navštívenia Panny Márie, cintorína, ozvučenia, parkovania, osadenie kríža, zimnej údržby
okolo kostola, úpravy po výrube stromov, zabezpečenia prechodu pre chodcov, ....
3. Návrh VZN č. 1/2014 o obmedzení a zakázaní používania pyrotechnických výrobkov
určených na zábavné a oslavné účely na území obce Rabča.
B. Schvaľuje

1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Patrik Cubinek – členovia: PhDr. Augustín
Piták a Katarína Budzelová, poslanci OZ; overovateľov: Ján Domin a Ing. Karol Sahuľ,
poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhnutou zmenou.
3. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 5/2014, schválené OZ
dňa 30. 10. 2014 v zmysle par. 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce
Rabča na rok 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením
úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne:
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
Bežné výdavky
01.1.1.6. Obce
KZ 41 632001 Energie + 3 000,00 €
KZ 41 641009 Transfer obci Or. Podzámok na spolufinancovanie projektu
„Partnervo obci v oblasti cestovného ruchu na Orave“ + 463,00 €
08.4.0. Náboženské a iné spol. aktivity
KZ 111 642007 Transfer cirkvi (charita) - 7 294,00 €
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
KZ 41 637027 Odmeny na základe dohody o vyk. práce + 1 300,00 €
KZ 41 632xxx Odvody do poisťovní + 425,00 €
KZ 41 633006 Náklady SČK + 106,00 €
08.2.0. Kultúrne služby
KZ 41 633006 Materiálové náklady (vybavenie kuchynky) + 2 000,00 €
KZ 41 635004 Oprava a údržba zariadení + 200,00 €
KZ 41 635006 Oprava a údržba budov - 200,00 €
Celková výška príjmov a výdavkov zostáva nezmenená.
4. Žiadosť MDDr. Kristíny Gašparovej, konateľky spoločnosti BELLIDENTI, s .r.o., Na
Vinohrady 1, 911 05 Trenčín o schválenie prenájmu nebytového priestoru v obecnej budove
(ObZS) za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie. Poslanci na riadnom zasadnutí OZ

26. 9. 2014 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča
– ide o priestor v obecnej budove súp. č. d. 330, Ul. Rabčická, parc. CKN č. 5099/2, LV
č. 1283 o celkovej výmere 20,75 m2 priamo za ročný nájom vo výške 483,89 €/rok
na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a
na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov OZ. Uvedený zámer bol doporučený schváliť OZ dňa 26. 9. 2014 a bol
zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 7. 10. 2014 do 22. 10. 2014. Poslanci prenájom
obecného majetku schválili 3/5-tinovu väčšinou s tým, že nájomná zmluva so žiadateľkou
bude uzavretá od 1. 11. 2015.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ,
Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 11 z prítomných 11 poslancov;
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
5. Zakúpiť 1 ks spomaľovacieho radaru na Ul. Rabčická.
6. Stavebné úpravy na ZŠ s MŠ, Kostolná 855, Rabča a to prerobenie skladu s vybudovaním
verandy pred kuchyňou vo výške rozpočtu 4 700 € bez regálu.
C. Doporučuje

1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Aleny Jancúrovej, Pod
mostom 309, 02944 Rabča v obecnej budove (ObZS) nad lekárňou Viola za účelom zriadenia
krajčírstva (šitie a úprava odevov, požičovňa) s termínom od 1. 1. 2015 – ide o priestor
v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, parc. CKN č. 5099/1, LV č. 1283 o celkovej
výmere 54,29 m2 priamo za ročný nájom vo výške 1056,25 €/rok na dohodnutý účel podľa
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je
povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom
znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci
predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ,
Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 11 z prítomných 11 poslancov;
PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
2. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jaroslava Joščáka, bytom
Rabča, Soľná 392 za účelom osadenia garáže o výmere 15 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve
obce parc. CKN č. 4464/19, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok
na dobu určitú 1 rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok
obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov OZ.
ZA hlasovali: ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Katarína
Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček,
Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 9 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL

SA: Ing. Jaroslav Jagnešák, t. j. 1 z prítomných 10 poslancov OZ. V čase hlasovania nebol
prítomný v rokovacej miestnosti PhDr. Augustín Piták. Obec Rabča má 11 poslancov.
3. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jána Iskerku a manželky
Ľubomíry Iskerkovej, bytom Rabča, Soľná 391 za účelom osadenia garáže o výmere
18 m2 – ide o pozemok vo vlastníctve obce parc. CKN č. 4464/19, LV č. 1283 priamo za
ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok na dobu určitú 1 rok na dohodnutý účel podľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná
zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení
najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci
predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. ZA hlasovali: ZA
hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták,
Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 8
z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: Ján Domin, Ing. Jaroslav Jagnešák,
Mgr. Pavol Revaj, t. j. 3 z prítomných 11 poslancov OZ.
Obec Rabča má 11 poslancov.
4. Poslanci odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti
Gabriely Kovaličekovej, Vysoká 268, Rabča, IČO: 41733525 a to časť obecného pozemku
parc. CKN č. 4549/2 o výmere 336 m2 za účelom využitia tohto priestoru ako sklad
substrátov, ozdobnej kôry, sezónneho tovaru (okrasných stromčekov, tují, ovocných
stromčekov) s termínom od 1. 1. 2015 na dobu určitú na dohodnutý účel priamo za ročný
nájom vo výške 550 €/rok na dobu určitú a to od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 podľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná
zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení
najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci
predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
ZA hlasovali: ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Karol
Sahuľ, Katarína Budzelová, Ing. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak,
Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Ľubomír Jagnešák t. j. 11 z prítomných
11 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov
D. Neschvaľuje

1. Žiadosť prenajať obecný pozemok parc. CKN č. 4464/19 k. ú obce Rabča na základe
žiadosti Jaroslava Joščáka, 02944 Rabča, Soľná 392 za účelom postavenia malého prístrešku
na skladovanie dreva o výmere 16 m2 pri bytovom dome č. 392, Ul. Soľná
2. Zatiaľ žiadosť o dotáciu obce Rabča na rok 2015 pre TJ Oravan Rabča na základe žiadosti
vo výške 26 000 € z dôvodu, že sa vypustil bod č. 6 Návrh rozpočtu obce Rabča pre rok 2015
– 2017 a žiadosť sa presúva do budúceho OZ.
3. Zatiaľ žiadosť o dotáciu obce Rabča na rok 2015 pre Slovenský červený kríž, Paulína
Oselská, Rabča, Hlavná 688 na základe žiadosti vo výške 900 € z dôvodu, že sa vypustil bod
č. 6 Návrh rozpočtu obce Rabča pre rok 2015 – 2017 a žiadosť sa presúva do budúceho OZ.
4. Zatiaľ žiadosť o dotáciu obce Rabča na rok 2015 pre Vladimír Iskierka, Rabča, Hlavná 630
na základe žiadosti vo výške 2 500 € z dôvodu, že sa vypustil bod č. 6 Návrh rozpočtu obce
Rabča pre rok 2015 – 2017 a žiadosť sa presúva do budúceho OZ.

5. Zatiaľ žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rok 2015 pre Základná organizácia
– Jednota dôchodcov Rabča vo výške 1 600 € z dôvodu, že sa vypustil bod č. 6 Návrh
rozpočtu obce Rabča pre rok 2015 – 2017 a žiadosť sa presúva do budúceho OZ.
6. Zatiaľ Zmluvu o nájme č. 182/2014 medzi obcou Rabča a Oravskou vodárenskou
spoločnosťou, a.s . Dolný Kubín o prenájom obecného majetku: „Kanalizácia v ul. Radová“
v rozsahu: časť zberača PVC DN 300 o dĺžke 210,56 m vo výške nájmu 1 €/rok pokiaľ
OVS, a.s . Dolný Kubín nezabezpečí splnenie nasledovných podmienok obce:
– OVS, a.s . Dolný Kubín zabezpečí prepojenie kanalizácie novej Ul. Rozvoja s Ul. Radovou
– OVS, a.s . Dolný Kubín vybuduje predĺženie kanalizácie na Ul. Nad riekou a napojí ju
na plánovanú kanalizáciu
E. Ukladá

1. Aby Obecný úrad v Rabči zaevidoval žiadosť p. Ľudmily Chudej, bytom Západ 1056/12-5,
028 01 Trstená o začlenenie parcely CKN č. 17285 a 17286 lokalita Adamovka III. Rabča do
doplnku Územného plánu obce Rabča v zmysle § 30 ods. 4) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
2. Aby Obecný úrad v Rabči zaevidoval žiadosť p. Terézie Parížkovej, bytom Veterná 150/19,
029 01 Námestovo o začlenenie parcely CKN č. 17283 a 17284 lokalita Adamovka III. Rabča
do doplnku Územného plánu obce Rabča v zmysle § 30 ods. 4) zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
3. Aby Obecný úrad v Rabči postúpil žiadosť p. Kataríny Jurčákovej, bytom Rabča, Nad
riekou 294 na Spoločný obecný úrad Zákamenné na vykonanie štátneho stavebného dohľadu ,
či stavebník Jozef Belkotiak, bytom Rabča, Nad riekou 1232 pracuje podľa stavebného
povolenia a či nedošlo k jeho porušeniu postavením betónového múru – plota.
Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
4. Aby Komisia ŽP za účasti p. Kataríny Jurčákovej, bytom Rabča, Nad riekou 294 a p.
Jozefa Belkotiaka, bytom Rabča, Nad riekou 1232 prešetrila dňa 3. 11. 2014 jej žiadosť
na tvárnosti miesta a našla riešenie vybavenia jej žiadosti o úpravu prístupovej cesty na ulici
Nad riekou k rodinnému domu navezením hrubého štrku (makadamu). Hodinu stretnutia
dohodnúť telefonicky.
Termín: 3. 11. 2014; Z: v texte
5. Aby Komisia pre verejné obstarávanie vyhodnotila ponuky na zakúpenie spomaľovacieho
radara, ktorý bude umiestnený na Ul. Rabčická.
Termín: 12/2014; Zodpovedný: v texte
6. Aby p. riaditeľka ZŠ s MŠ, Ing. Anna Kornhauserová v spolupráci s vedúcim RABČAN,
obecné služby Rabča, Štefanom Raticom zabezpečili ešte jednu osobu, ktorá bude dozerať
na deti pri prechode pre chodcov na ceste I. triedy ráno cestou do školy.
Termín: do budúceho OZ, Zodpovedný: v texte
7. Hlavnému kontrolórovi obce Rabča, JUDr. Dušanovi Kriškovi do 7. 11. 2014 do 12.00
hod. zaslať e-mailom jeho vyhodnotenie daňovej kontroly na RABČAN, s.r.o. Rabča a jeho

stanovisko poslancom OZ.
Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
8. Aby RABČAN, s.r.o. Rabča a RABČAN, obecné služby Rabča zverejňovali všetky došlé
faktúry nad 100 € na web stránke obce Rabča.
Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
9. Aby RABČAN, obecné služby Rabča, Štefan Ratica zabezpečil opravu strechy na kostole.
Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
10. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal o vrátenie pôvodného kríža z vežičky, kde sú cengálky
a o uvedenom sa informovať u p. Hrubjaka.
Termín: 11/2014; Zodpovedný: v texte
11. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný
inšpektorát a Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie , Predmestská 1613,
01195 Žilina o posunutie prechodu pre chodcov na ceste I. triedy I/78 v smere od Gazdíka
na Ul. Kostolnú.
Termín: 11/2014; Zodpovedný: v texte
Zapísal(a): Ing. Patrik Cubinek, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

