Obecné zastupiteľstvo obce Rabča, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, ul. Hlavná, s. č. 426
ZÁPISNICA č. 2 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča, 24. 2. 2017
(piatok), konaného na Obecnom úrade v Rabči
Obsahuje:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Zápisnica
4. Uznesenie
5. Náklady a výnosy obecného autobusu NO802AP za obdobie od r. 2010 – do r. 2016
6. Parkovacie plochy – smer Rabčice – pri školskej záhrade
7. Snímok z mapy – odkúpenie – nová ulica Veterná
8. Snímok z mapy – odkúpenie – nová ulica Pod hájkou
9. Snímok z mapy – odkúpenie – ulica Adamovka III.
10. Snímok z mapy – odkúpenie – nová ulica Samekova
11. Snímok z GP – Ul. Soľná – zámer – odpredaj (Kobyliak)
12. Anketový lístok – JPÚ – Nižný koniec a Kormanov za Vodou
13. Návrh parkovacích miest – A. Harbuta pri bytovom dome súp. č. d. 1169, Bystrá
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny.
Neprítomní: Monika Adamčíková – poslankyňa OZ - ospravedlnená
Ďalší prítomní:
Mgr. Margita Kvasničáková, projektový manažér OcÚ Rabča
Mária Fusková, pozemkové oddelenie OcÚ
Ing. Dana Kvasniaková, ekonómka obce
Mgr. Róbert Brišák, kultúrne oddelenie OcÚ Rabča
Štefan Ratica, vedúci RABČAN, obecné služby Rabča
Ing. Stanislav Šimurdiak, konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča
Tomáš Bugeľ, člen Finančnej komisie v obci Rabča
Milan Štefaniak, občan obce Rabča
Jozef Tvarožek, člen Komisie ŽP, VP a výstavby v obci Rabča
Ing. Anna Kornhauserová, riaditeľka ZŠ s MŠ Rabča
Jozef Balek, člen Finančnej komisie v obci Rabča
K bodu číslo 1 – Otvorenie
Druhé 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 Pavol
Kobyliak, poslanci OZ.
K bodu číslo 3 – Schválenie návrhovej komisie
Starosta – predniesol návrh na návrhovú komisiu a to v zložení: predseda – Bc. Ľudmila
Rešutíková, členovia: Ing. Jaroslav Jagnešák a Bc. Jozef Oselský, poslanci OZ.
UZNESENIE:

ZA schválenie návrhovej komisie hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc.
Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín
Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov;
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 10 poslancov z 11 všetkých
poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a OZ je spôsobilé právoplatne sa uznášať. Zároveň
predložil na schválenie poslancom program dnešného zasadnutia:
P r o g r a m:
1. Otvorenie;
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
3. Schválenie návrhovej komisie;
4. Schválenie programu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča;
5. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 27.1.2017;
6. Nadstavba a stavebné úpravy Obecného úradu v Rabči;
7. Aktualizácia ÚPD obce Rabča;
8. Rôzne
9. Interpelácia – Diskusia;
10. Záver.
Starosta – požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k programu. Pripomienky zo strany poslancov
k programu neboli žiadne. On sám navrhol, aby sa najskôr prejednala požiadavka p. Milana
Štefaniaka občana obce Rabča.
UZNESENIE:
Poslanci navrhovanú zmenu starostu obce schválili.
Za hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Ulica na Grúni
Milan Štefaniak – vysvetlil dôvod prítomnosti na OZ. Uviedol, že už v r. 2016 dal on spolu
s ďalšími občanmi na Grúni žiadosť o prinavrátenie ulice na obec Rabča vedľa firmy Aditec,
s.r.o., ktorá bola obcou Rabča v r. 2006 predaná spolu s budovou súp. č. d. 970 neb. Ing. Jozefovi
Djubekovi, potom ju dedičia po neb. Jozefovi Djubekovi odpredali ďalšiemu vlastníkovi JUDr.
Pavlovi Revajovi. Chce, aby obec v tejto veci zaujala stanovisko, aby vedeli, ako majú ďalej
postupovať. Obec doteraz neurobila v tejto veci nič.
Starosta – právne stanovisko bolo urobené a p. Štefaniak a spol. boli o ňom informovaní.
Opätovne vysvetlil poslancom postup, ktorý obec zrealizovala. S JUDr. Revajom komunikoval
ohľadne stretnutia.
Bc. Rešutíková – nie je pravda, že obec sa s tým nezaoberala.
Prednostka – uviedla, že bola na správe katastra vytiahnuť potrebné doklady ku genéze odpredaja
pozemku spolu s budovou, ktoré potom predložila právnikovi, ktorý nám podal odborné
stanovisko.
Kobyliak – navrhol, aby obec požiadala o odborné stanovisko iného právnika.
Ing. Jurčák – JUDr. Revaj je vlastne už tretí vlastník. Podľa vyjadrenia právnika obec nemá šancu
súd vyhrať. Obec chce ale vlastníkom pomôcť.
Milan Štefaniak – oni nemajú ulicu a obec za ňu dostala peniaze.
Kobyliak – opätovne navrhuje dať vypracovať analýzu inému právnikovi.
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Kontrolórka – navrhla vlastníkom, aby oni ako vlastníci podali žalobu na súd.
Milan Štefaniak – nech to dá do poriadku ten kto to zapríčinil.
Starosta – obec je vlastníkom v tejto veci nápomocná, ale väčšiu šancu na súde majú vlastníci
a nie obec. Úspechom by bolo, keby dosiahli aspoň vecné bremeno.
Ing. Kornhauserová – jej dcéra tiež pracuje v právnej kancelárii v Bratislave a môže tiež pomôcť.
Poslanci napokon navrhli právnikov: JUDr. Klinovského alebo JUDr. Hodana.
UZNESENIE
Prednostka OcÚ Mgr. Kozoňová opätovne požiada, vo veci žiadosti Milana Štefaniaka a spol.
o prevedenie ulice na obec Rabča, ďalšieho právnika o právnu analýzu daného stavu o možnosť
prinavrátenia ulice. Termín do 15. 3. 2017.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr.
Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
K bodu číslo 5 – Kontrola plnenia uznesenia zo dňa 27. 1. 2017
Hlavná kontrolórka obce p. Mgr. Janka Prisenžňáková podala informáciu, že nie je nutné vykonať
kontrolu plnenia uznesení zo dňa 27. 1. 2017, nakoľko ide o presun žiadosti z minulého
zasadnutia OZ na dnešné. Ide o tieto body:
D. Ukladá
1. Komisii športu v obci Rabča prejednať návrh Koncepcie rozvoja športu v obci Rabča
predložený občanom p. Jurajom Maxom a následne ho predložiť na pracovné stretnutie
v termíne do 30. 3. 2017 a potom predložiť na schválenie poslancom Obecného zastupiteľstva
obce Rabča. Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
2. Prejednať na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva žiadosť p. Gabriely
Kovaličkovej, Vysoká 268, 029 44 Rabča o predĺženie prenájmu obecného pozemku a to
časť parc. C-KN č. 4549/2 k. ú. obce Rabča, ktorý má prenajatý do 31. 12. 2016, ktorú
poslanci na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2016 doporučili schváliť,
nakoľko na jej schválenie na dnešnom zasadnutí nie je dostatočný počet prítomných
poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo všetkých 11 poslancov obecného
zastupiteľstva (prítomných len 6 poslancov), nakoľko ide o prenájom majetku obce v zmysle
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Termín: v texte;
Zodpovedný: Obecný úrad Rabča
3. Prejednať na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva žiadosť p. Mareka Ondrejku,
Adamovka 514, Rabča o prenájom nebytových priestorov od 1. 1. 2017 za účelom
pokračovania firmy Zubná technika v priestoroch obecnej budovy Rabčická 330, Rabča
(ObZS), ktorú poslanci na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. 12. 2016
doporučili schváliť, nakoľko na jej schválenie na dnešnom zasadnutí nie je dostatočný počet
prítomných poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo všetkých 11 poslancov obecného
zastupiteľstva (prítomných len 6 poslancov), nakoľko ide o prenájom majetku obce v zmysle
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Termín: v texte; Zodpovedný: Obecný úrad Rabča
4. Prejednať na budúcom zasadnutí OZ žiadosť Mgr. Anny Šimánkovej, AQUA TERRA,
Západ 1056/24, 028 01 Trstená o prenájom nebytových priestorov v priestoroch obecnej
budovy Rabčická 330, Rabča (ObZS) za účelom poskytovania odborných služieb pre občanov
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a to fyzioterapia – chiropraktika, ktorú poslanci na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 14. 12. 2016 doporučili schváliť, nakoľko na dnešnom zasadnutí na jej
schválenie nie je dostatočný počet prítomných poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo
všetkých 11 poslancov obecného zastupiteľstva (prítomných len 6 poslancov), nakoľko ide
o prenájom majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov. Termín: v texte; Zodpovedný: Obecný úrad Rabča
5. Prejednať na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva pokračovanie vyporiadania Ul.
Veterná – pokračovanie vyporiadania, nakoľko na jej schválenie nie je dostatočný počet
prítomných poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo všetkých 11 poslancov obecného
zastupiteľstva (prítomných len 6 poslancov), nakoľko ide o odkúpenie majetku obce v zmysle
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Termín: v texte; Zodpovedný: Mária Fusková
6. Prejednať na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva vyporiadanie – Ul. Pod hájkou –
vyporiadavanie, nakoľko na jej schválenie nie je dostatočný počet prítomných poslancov t. j. 3/5tinova väčšina poslancov zo všetkých 11 poslancov OZ (prítomných len 6 poslancov), nakoľko
ide o odkúpenie majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov. Termín: v texte; Zodpovedný: Mária Fusková
7. Prejednať na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva pokračovanie vyporiadania pozemok pri škôlke a to odpredaj podľa osobitného zreteľa parc. CKN č. 4464/39 – zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 86 m2 vedenú na LV č. 1283 na obec Rabča za 1 € pre p.
Mariána Kobyliaka a manželku Martu Kobyliakovú, rod. Chutniakovú, obaja bytom Rabča
z dôvodu, že na schválenie zámeru nie je dostatočný počet prítomných poslancov t. j. 3/5tinova väčšina poslancov zo všetkých 11 poslancov OZ (prítomných len 6 poslancov),
nakoľko ide o predaj majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov. Termín: v texte; Zodpovedný: Mária Fusková
UZNESENIE
Poslanci uvedené informácie vzali na vedomie.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
K bodu číslo 6 – Nadstavba a stavebné úpravy Obecného úradu v Rabči
Starosta – uviedol, že poslancov už e-mailom a na stretnutiach poslancov a komisií oboznámil so
stavom Nadstavby a stavebných úprav Obecného úradu v Rabči. Jeho návrh je presunúť
predmetný projekt na neskoršie obdobie. Je už marec a stavbu treba pripraviť. Rozpočet sa
schvaľuje už od novembra 2016 a stále sú pripomienky. Čaká nás pri tomto projekte aj verejné
obstarávanie. Kým sa to pripraví bude jeseň a jeseň nie je vhodné obdobie na stavebné úpravy.
Treba sa tomu neustále venovať. Nie je to vôbec jednoduché a je problém aj s presunom
kancelárii do iných náhradných priestorov. V rámci projektu sa bude robiť rekonštrukcia
sociálnych zariadení pri kinosále, ďalej verejné WC a skladu. Najskôr by urobili zatiaľ aspoň tieto
veci.
Kobyliak – opýtal sa, či je rozpočet na WC a či obec dala aj objednávku. Prečo sa práce bez
schválenia vykonávajú už tri mesiace?
Starosta sa k tomu vyjadril mimo zápis.
Starosta – dnes to chce odsúhlasiť. Už je najvyšší čas, budú tu akcie: Dni Rabče, Divadelné dni
a tie WC sú nevyhnutnosťou. Ide o 3 WC – verejné v prístavbe, v kinosále pri šatni a vo
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vestibule. Ak poslanci nesúhlasia, tak tie vo vestibule sa robiť nebudú.
Kobyliak – WC vo vestibule sú nové, prerábali sa cca pred 3 rokmi. Chýba tam akurát sušič rúk.
Bc. Rešutíková – nesúhlasí s prestavbou WC vo vestibule kultúrneho domu. Je za výstavbu
verejných WC verejných a skladu v prístavbe kultúrneho domu a za rekonštrukciu WC v kinosále.
Mrzí ju, že sa do nadstavby nejde.
Jozef Tvarožek – ešte nie je urobená riadna analýza rozpočtu nadstavby a stavebných úprav.
Ing. Jagnešák – súhlasí s p. Rešutíkovou. Obecný úrad je zo sedemdesiatich rokov a už by bolo na
čase, aby sa začal rekonštruovať.
Ing. Jurčák – poslanci schválili 100% financovanie nadstavby a stavebných úprav a samotný
projekt. Rozpočet sme ešte stále neschválili. Veľa veci je ešte v rozpočte nedotiahnutých, a preto
to navrhuje riešiť až potom.
Mgr. Lubasová – chápe to tak, že jediný dôvod, že sa do nadstavby nejde, je časový sklz.
Ing. Kovaliček – je zato, aby sa do nadstavby a stavebných úprav išlo hneď.
Jozef Tvarožek – ten rozpočet treba urobiť tak, aby sme vedeli do čoho ideme.
Starosta – nikde sa tak na zastupiteľstvách nerieši rozpočet ako u nás. Bolo už veľa stretnutí, ktoré
inicioval on a prizval poslancov, komisie – finančnú a stavebnú k rozpočtu nadstavby
a stavebných úprav.
PhDr. Piták – chce vedieť aký bude ďalší postup.
Kontrolórka – rozpočet robila firma. Projekt obec stál 22 tis. €.
Ing. Kovaliček – vie že to pôjde do vestníka, ale my musíme mať určitý strop, kedy do toho
ideme.
Mgr. Kvasničáková – poslanci a komisie sedeli k projektu už viackrát, nemá zmysle robiť to, keď
sú pochybnosti k rozpočtu.
Starosta – navrhuje presunúť schválenie rozpočtu najneskôr do 30. 11. 2017.
Ing. Jagnešák – navrhuje dať termín do 30. 6. 2017.
Starosta – vidí, že medzi poslancami sú stále nejasnosti v rozpočte, a preto ho nechce dnes
schváliť.
Kobyliak – rozpočet je podľa neho vysoký – je štatistický.
Mgr. Kvasničáková – veď obec pôjde na vysúťažený rozpočet.
Mgr. Lubasová – navrhuje už dnes urobiť v tomto bode nejaký výstup.
UZNESENIE
Poslanci schválili presunúť schválenie rozpočtu a výkazu výmer na projekt „Nadstavba a stavebné
úpravy Obecného úradu v Rabči“ na zasadnutie obecného zastupiteľstva v mesiaci jún 2017
s tým, že pripomienky môžu poslanci a členovia komisií zasielať najneskôr do 1. mája 2017.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
K bodu číslo 7 - Aktualizácia ÚPD obce Rabča
Prednostka – oboznámila poslancov s prípravou aktualizácie ÚPD obce Rabča. Bolo podaných 98
pripomienok od občanov + pripomienky obce.
Mgr. Kvasničáková – všetky pripomienky budú zakreslené a predložené na pripomienkovanie.
Starosta – poprosil poslancov, aby aj oni predložili svoje návrhy. Nemôžu sa v obci stavať len
rodinné domy, ale aj vybavenia (obchody, parky, športoviská, detské ihriská, oddychové zóny,
parkoviská a pod.).
Bc. Rešutíková – opýtala sa akou formou obec zverejnila, že občania môžu zasielať požiadavky
k aktualizácii ÚPD obce Rabča
Prednostka – obec to zverejnila na svojej web stránke, facebooku a každý deň sa to hlásilo
v obecnom rozhlase.
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UZNESENIE
Poslanci uvedené vzali na vedomie: ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová,
PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných
10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
K bodu číslo 8 – Rôzne
Starosta informoval:
• Poslancov OZ, že obec Rabča požiada o zrušenie skladu CO z dôvodu uvoľnenia
priestorov.
UZNESENIE
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr.
Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
• Poslancov OZ o Oravských divadelných dňoch v obci Rabča, ktoré organizuje Okresné
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne. Pozvánku na tieto dni už obdržali poslanci e-mailom
ako aj komisie v obci a redakčná rada.
• 25. 2. 2017 sa uskutoční výročná schôdza SČK a p. predsedkyňa p. Oselská pozýva
všetkých poslancov.
• 4. 3. 2017 sa uskutoční 2. stretnutie starostu s mladými z obce Rabča v „hasičárni“
a pozval naň aj poslancov.
• Idú sa riešiť parkoviska za školským parkom smerom na Rabčice. SPF nám odpredá
predmetné pozemky, ak ich obec využije na verejný účel. Predmetné pozemky má obec
prenajaté od SPF na verejno-prospešný účel. Vytvoria sa tam aj parkovacie plochy,
nakoľko Gaceľ je už nepostačujúci, najmä počas rôznych akcií v obci. Požiadal
poslancov o schválenie výstavby tohto parkoviska.
UZNESENIE
Poslanci schválili vypracovanie projektovej dokumentácie na parkoviská na parc. EKN č.
1583 – orná pôda o výmere 287 m2 a EKN parc. č. 1584/2 – orná pôda o výmere 932 m2 k. ú.
obce Rabča k územnému konaniu. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea
Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10
z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
• Informoval o stretnutí, ohľadne umiestnenia semaforu v Gaceli na ceste I. triedy.
• Dnes sa konalo stretnutie s vojtom p. Juraszom, Gminy Świnna, ohľadne projektu –
tanečnej školy s tým, že by sa dali zakúpiť aj kroje. Išlo by o vzájomnú spoluprácu
a výmenné tanečné školy, zakúpenie techniky, choreografi z poľskej a našej strany,
pódium na vystupovanie.
Gabriela Kovaličková, Vysoká 268, 029 44 Rabča
Žiada o predĺženie prenájmu obecného pozemku a to časť parc. C-KN č. 4549/2 k. ú. obce Rabča,
ktorý má prenajatý do 31. 12. 2016. Tento pozemok využíva ako sklad ako sklad substrátov,
ozdobnej kôry, sezónneho tovaru (okrasných stromčekov, tují, ovocných stromčekov).
Starosta – uviedol, že na zasadnutí OZ dňa 14. 12. 2016 poslanci doporučili schváliť tento
prenájom.
UZNESENIE
Poslanci schválili prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Gabriely Kovaličkovej,
6

Vysoká 268, Rabča, IČO: 41733525 a to časť obecného pozemku parc. C-KN 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. 2017
na dohodnutý účel priamo za ročný nájom vo výške 550 €/rok na dobu určitú a to od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017 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.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli od 27. 12. 2016 do 11. 1. 2017. Poslanci prenájom
schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ za podmienky, že v prípade
protipovodňových opatrení bude musieť p. Kovaličková uvoľniť prenajatý pozemok. ZA
hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov
Marek Ondrejka, Adamovka 514, Rabča
Žiada o prenájom nebytových priestorov od 1. 1. 2017 za účelom pokračovania firmy Zubná
technika v priestoroch obecnej budovy Rabčická 330, Rabča (ObZS).
Starosta – uviedol, že na zasadnutí OZ dňa 14. 12. 2016 poslanci doporučili schváliť tento
prenájom.
UZNESENIE
Poslanci schválili prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Mareka Ondrejku, bytom 029
44 Rabča, Adamovka 514 za účelom využitia priestorov – zubná technika a to:
– obecný nebytový priestor umiestnený v Obvodnom zdravotnom stredisku v Rabči súp. č. d.
330, Ul. Rabčická, LV č. 1283, postavenom na parc. CKN č. 5099/2 k. ú. obce Rabča. Ide
o nebytový priestor o výmere – kancelária : 26,82 m2 (23,322 €/m2) za ročný nájom 625,50 €,
prechod cez čakáreň 3,5 m2 (11,0084 €/m2) za ročný nájom 36,33 €, sociálne zariadenie 1/7
o výmere 1,8 m2 (11,0084/m2) za ročný nájom 19,82 €, zádverie, vstupná hala 1/14 a 1/7
o výmere 6,97 m2 (11,0084 €/m2) za ročný nájom 76,73 €. Spolu za rok 758,38 €/rok.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo za cenu: 758,38 m€/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.
Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli od 27. 12. 2016 do 11. 1. 2017. Poslanci prenájom
schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc.
Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea
Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10
z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
Mgr. Anna Šimánková, AQUA TERRA, Západ 1056/24, 028 01 Trstená
Žiada o prenájom nebytových priestorov v priestoroch obecnej budovy Rabčická 330, Rabča
(ObZS) za účelom poskytovania odborných služieb pre občanov a to fyzioterapia – chiropraktika.
Starosta – uviedol, že na zasadnutí OZ dňa 14. 12. 2016 poslanci doporučili schváliť tento
prenájom.
UZNESENIE
Poslanci schválili prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Mgr. Anny Šimánkovej,
AQUA TERRA, Západ 1056/24, 028 01 Trstená za účelom využitia priestorov – poskytovania
odborných služieb pre občanov – fyzioterapia - chiropraktika a to:
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– obecný nebytový priestor umiestnený v Obvodnom zdravotnom stredisku v Rabči súp. č. d.
330, Ul. Rabčická, LV č. 1283, postavenom na parc. CKN č. 5099/2 k. ú. obce Rabča. Ide
o nebytový priestor o výmere – kancelária : 17,37 m2 (21,0168 €/m2) , zádverie, vstupná chodba
1/14 a 1/7 o výmere 10,49 m2 (11,0084 €/m2), sociálne zariadenie 1/12 o výmere 0,42 m2
(11,0084/m2) spolu za rok 485,16 €/rok. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenájom
majetku obce priamo za cenu: 485,16 m€/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. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli od 27.
12. 2016 do 11. 1. 2017. Poslanci prenájom schválili. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc.
Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea
Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10
z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
Ulica Vyhňová - oprava
Fusková – požiadala poslancov o schválenie opravy uznesenia, nakoľko došlo k chybe
podielu v zápisnici OZ.
UZNESENIE
Poslanci schválili opravu uznesenia č. 5/A/2016 z riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Rabča zo dňa 26. augusta 2016 vydaného pod č. 2016/1666 dňa 8. 9. 2016
a to v písm. B) ods. 16) a to „parc. CKN č. 6317/9 – zastavaná plocha o výmere 69 m2
zapísaná na LV č. 1526 na meno Oselský Ladislav v ½-vici úč.“ sa mení na:
„parc. CKN č. 6317/9 – zastavaná plocha o výmere 69 m2 zapísaná na LV č. 1526 na meno
Oselský Ladislav v 1/1-nine úč.“ s tým, že ostatné náležitosti predmetného uznesenia ostávajú
nezmenené. Toto uznesenie tvorí neoddeliteľnú časť uznesenia č. 5/A/2016 písm. B) ods. 16)
zo dňa 26. augusta 2016.
ZA hlasovali: ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský,
Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing.
Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
Ulica Veterná – pokračovanie vyporiadania
Fusková – informovala, že po jednaniach sa p. Vendelínom Jagelkom, bytom Rabča, Krížna
907 pripravila návrh na schválenie v OZ odkúpenia podielov pod Ul. Veternú z dôvodu
pokračovanie vyporiadania tejto ulice a rozšírenia NN siete. Ide o:
Odkúpenie parciel od spoluvlastníka na obec Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníka ako
predávajúceho na obec Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci:
Vendelín Jagelka, nar. 8. 9. 1939, bytom Rabča, Krížna 907
CKN parc. č. 16428/82 – orná pôda o výmere 63 m2 zapísaná na LV č. 6600 na meno:
Vendelín Jagelka v 35/36-tin úč.
CKN parc. č. 16428/83 – orná pôda o výmere 71 m2 zapísaná na LV č. 6262 na meno:
Vendelín Jagelka v 13/14-tin úč.; Vendelín Jagelka v 11/252-jin úč.
Parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 17883369/027/2013 Ing. Ferdinandom
Bolibruchom, GEODET, Hattalova 341, Námestovo zo dňa 3. 12. 2013, overený Okresným
úradom, katastrálny odbor, Námestovo 2. 1. 2014 Ing. Františkom Dzurekom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča
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vyporiadava novú miestnu komunikáciu – Ul. Veterná - predĺženie do celku na obec. Obec
Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
Ulica Pod hájkou - vyporiadavanie
Fusková – informovala, že po jednaniach so spoluvlastníkomi v ulici Pod hájkou pripravila
návrh na schválenie v OZ odkúpenia podielov pod Ul. Pod hájkou z dôvodu ďalšieho
pokračovanie prepojenia a vyporiadania tejto ulice s ďalšou novou ulicou v časti obce Rabča
Grúň. Ide o:
Odkúpenie parciel od spoluvlastníka na obec Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníka ako
predávajúceho na obec Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci:
Bandíková Mária, nar. 22. 1. 1933, bytom Oravská Polhora 20
Kozák Jozef, nar. 31. 7. 1959, bytom Rabča, Grúňanská 947
Bandík Jozef, nar. 17. 11. 1956, bytom Námestovo, Cyrila a Metoda 327/2
Štefaňáková Anna, nar. 9. 11. 1975, bytom Oravská Polhora 403
Bandík Ferdinand, nar. 19. 5. 1967, bytom Oravská Polhora 20
CKN parc. č. 15474/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 , CKN parc.
č. 15474/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2 , CKN parc. č. 15475/7 –zastavané
plochy a nádvoria o výmere 152 m2 , CKN parc. č. 15478/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 22 m2 , CKN parc. č. 15479/82 – TTP o výmere 338 m2 , CKN parc. č. 15479/87 –
TTP o výmere 415 m2 , zapísané na LV č. 6844 na meno: Bandíková Mária v 16/75-tin úč.;
Kozák Jozef v 1/3-tine úč. ; Bandík Jozef v 1/15-tine úč., Štefaňáková Anna v 1/3-tine úč.,
Bandík Ferdinand v 4/75-tine úč.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča
vyporiadava novú miestnu komunikáciu – Ul. Pod hájkou – z dôvodu prepojenia s novou
ulicou v časti obce Rabča Grúň. Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
Marián Kobyliak a manželka, Rabča, Soľná 399
Je nutné, aby poslanci OZ doporučili schváliť zámer odpredaja podľa osobitného zreteľa parc.
CKN č. 4464/39 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 86 m2 vedenú na LV č. 1283 na
obec Rabča, zameranú geometrickým plánom č. 17883369-041/2016, ktorý vyhotovil
GEODET Jozef Kupčulák – GEODET, Hattalova 341, Námestovo, Ing. Ferdinand Bolibruch
dňa 22. 11. 2016, overený Okresným úradom Námestovo, katastrálny odbor Ing. Františkom
Dzurekom dňa 10. 12. 2016 pod č. 1105/2016, za 1 € pre p. Mariána Kobyliaka a manželku
Martu Kobyliakovú, rod. Chutniakovú, obaja bytom Rabča, Soľná 399 z dôvodu, že
predmetnú parcelu odkúpili od obce Rabča pod č. RI 398/86 zo dňa 13.8.1986 podľa
geometrického plánu č. 17883369-041/2016 vyhotoveným GEODET, Hattalova 341,
Námestovo Ing. Ferdinandom Bolibruchom dňa 22.11.2016, overeným Okresným úradom
Námestovo, katastrálny odbor dňa 10.12.2016 pod č. 1105/2016, overený Ing. Františkom
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Dzurekom, nakoľko pri ROEP sa zistilo, že došlo k posunu stavebných pozemkov na Ul.
Soľná a predmetnú parcelu, ktorú manželia užívajú je vo vlastníctve obce.
UZNESENIE
Poslanci doporučili schválili zámer predať majetok obce Rabča podľa osobitného zreteľa a to:
parc. CKN č. 4464/39 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 86 m2 vedenú na LV č. 1283 na
obec Rabča za 1 € pre p. Mariána Kobyliaka a manželku Martu Kobyliakovú, rod. Chutniakovú,
obaja bytom Rabča, Soľná 399 z dôvodu, že predmetnú parcelu odkúpili od obce Rabča pod č. RI
398/86 zo dňa 13.8.1986 podľa geometrického plánu č. 17883369-041/2016 vyhotoveným
GEODET, Hattalova 341, Námestovo Ing. Ferdinandom Bolibruchom dňa 22.11.2016, overeným
Okresným úradom Námestovo, katastrálny odbor dňa 10.12.2016 pod č. 1105/2016, overený Ing.
Františkom Dzurekom. Z dôvodu, že pri ROEP sa zistilo, že došlo k posunu stavebných
pozemkov na Ul. Soľná a predmetnú parcelu, ktorú manželia užívajú je vo vlastníctve obce.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer predať majetok obce priamo za cenu: 1€
podľa osobitného zreteľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predať majetok 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. Poslanci zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov. Obec Rabča má 11 poslancov. ZA hlasovali: ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc.
Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea
Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10
z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Pozemok pri škôlke – pokračovanie vo vyporiadavaní
Fusková – uviedla, že Janka Chutňáková, bytom Rabča, Soľná 404 má podiel o výmere cca
280 m2. Je potrebné rozhodnúť, či schváli s p. Chutňákovu obec Rabča zámenu z dôvodu
vyporiadania pozemku pri škôlke na obec Rabča.
Ing. Jagnešák – opýtal sa, či je zámena 1:1.
Starosta – vychádza to, že p. Chutňáková by nám zamenila viac m2 ako my jej.
UZNESENIE
Poslanci uvedené vzali na vedomie s tým, že p. Fusková pripraví podmienky obce k zámene
medzi obcou Rabča a p. Jankou Chutňákovou, ktoré predloží na budúce OZ na schválenie.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Ulica Adamovka III. - vyporiadavanie
Fusková – informovala, že obec v rámci rozšírenia miestnych komunikácii a vyporiadania
ulice v lokalite Adamovka III. je potrebné schváliť odkúpenie ulice od vlastníka. Ide o:
Odkúpenie parcely od spoluvlastníka na obec Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníka ako
predávajúceho na obec Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci:
Sameková Lucia, nar. 28. 8. 1995, bytom Rabča, Hlavná 741
CKN parc. č. 17435/2 – orná pôda o výmere 19 m2 zapísané na LV č. 6671 na meno:
Sameková Lucia v 1/1-nine úč.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča
vyporiadava a rozširuje miestne komunikácie – Adamovka III. Obec Rabča uhradí náklady
spojené s prevodom.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
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Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.

Ulica Samekova - vyporiadavanie
Fusková – informovala, že obec v rámci ďalšieho vyporiadania novej ulice Samekova je
potrebné schváliť odkúpenie ulice od vlastníkov. Ide o:
Odkúpenie parcely od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníkov ako
predávajúcich na obec Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci:
Šurinčík Ján, nar. 12. 2. 1991 a Paulína Šurinčíková, rod. Šteťárová, nar. 13. 9. 1989, obaja
bytom Rabča, Hlavná 698
Šteťár Miroslav, nar. 15. 8. 1966, bytom Rabča, Hlavná 698
CKN parc. č. 1799/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 zapísané na LV č. 5980
na meno: Šurinčík Ján a Paulína Šurinčíková v BSM v 1/1-nine úč.;
CKN parc. č. 1799/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 zapísané na LV č. 5990
na meno Šteťár Miroslav v 1/1-nine úč.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča
vyporiadava a rozširuje miestne komunikácie. Obec Rabča uhradí náklady spojené
s prevodom.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
Jednoduché pozemkové úpravy
Fusková – informovala poslancov o začatí jednoduchých pozemkových úprav v lokalite nižný
koniec a Kormanov za Vodou. Jedná sa o výmeru cca 4,22 ha. Celé jednoduché pozemkové
úpravy zastrešuje Okresný úrad, lesný a pozemkový odbor, Námestovo v spolupráci
s Obecným úradom v Rabči. Postup je obdobný ako bol v lokalite Adamovka III.
UZNESENIE
Poslanci uvedené vzali na vedomie. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea
Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10
z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Mária Harbutová a manžel Anton Harbut, Rabča, Bystrá 1169
Starosta – oboznámil poslancov so žiadosťou p. Harbutovej a manžela o schválenie a vytvorenie
parkovacieho miesta pri bytovom dome, Bystrá 1169, nakoľko je držiteľkou parkovacieho
preukazu. Zároveň k žiadosti doložili návrh parkovacích miest pri bytovom dome č. 1169, kde by
mali záujem o parkovacie miesto č. 12, kde náklady spojené s vyznačením mieste budú znášať
žiadatelia. Poslanci obdržali e-mailom návrh p. Harbuta na vytvorenie parkovacích miest.
UZNESENIE
Poslanci žiadosť vzali na vedomie.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
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Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0
UZNESENIE
Poslanci schválili 1 parkovacie miesto pre držiteľa parkovacieho preukazu pri bytovej jednotke
1169 s tým, že toto miesto vyznačí správca bytového domu RABČAN, obecné služby Rabča
v termíne do 31. 3. 2017.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Základná škola s materskou školou, Rabčická 410, Rabča
Starosta – oboznámil poslancov so žiadosťou ZŠ s MŠ Rabča o poskytnutie dotácie na dopravu
pre výmenný pobyt žiakov zo ZŠ s MŠ v Rabči do NSR v čase od 21. 4. 2017 do 28. 4. 2017.
Ing. Kornhauserová – po konzultácii s dopravcom im bola vyčíslená sumu 2 200 € za
dopravu.
UZNESENIE
Poslanci schválili poskytnúť dotáciu vo výške 2 200 € z rozpočtu obce Rabča. ZA hlasovali: Ing.
Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján
Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Mgr. Gabriela Čulová a spol. – autori projektu
Starosta – oboznámil poslancov so žiadosťou Mgr. Čulovej a spol. – autorov projektu „Tradičný
ľudový nástroj Hornej Oravy – píšťalky“, v ktorej žiadajú o navýšenie dotácie o 500 € z dôvodu
ušitia ľudových krojov pre účinkujúcich. Žiadatelia už mali z rozpočtu obce Rabča schválenú
dotáciu vo výške 2 050 € na riadnom zasadnutí OZ dňa 21. 10. 2016.
Mgr. Čulová – už absolvovali niekoľko vystúpení, ale je potrebné, aby deti na vystúpenia mali
kroje, ktoré chcú dať ušiť pre 20 detí.
UZNESENIE
Poslanci žiadosť schválili. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc.
Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín
Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov;
PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obecný autobus - rentabilita
Starosta – uviedol, že poslanci obdržali e-mailom hospodársky výsledok obecného autobusu
za obdobie 2010 – 2016, ktorý je v správe RABČAN, s.r.o. (viď príloha zápisnice).
Miroslav Jagelka – do autobusu treba investovať 3 – 5 tis. €. Autobus by slúžil naďalej pre
obec prioritne. Podvozok, predná náprava, posilovač je v zlom stave. On ponuka 5 tis. €.
Ing. Jurčák – je zvláštne, že niekto iný na tom výjde, ale Rabčan, s.r.o. nie.
Kobyliak – obecný autobus nepracuje na komerčnom princípe a nemôže byť ziskový pri
prevoze detí cca 2 km a na pohreboch a doprave pre telovýchovnú jednotu.
UZNESENIE
Poslanci schválili odpredaj autobusu ŠPZ NO 802 AP s tým, že kupujúci zabezpečí prioritne
prepravu na základe žiadosti a potrieb obec Rabča. Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová,
PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných
10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Verejné WC a sklad
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Starosta – požiadal poslancov o schválenie rozpočtu na verejné WC v prístavbe kultúrneho domu
a skladu vo výške 36 941,88 € s DPH s tým, že práce budú vykonávať obecné organizácie.
UZNESENIE
ZA rozpočet vo výške 36 941,88 € s DPH a vykonanie prác obecnými organizáciami: RABČAN,
s.r.o. Rabča a RABČAN, obecné služby Rabča hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová,
PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných
10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
WC pri kinosále
Poslanci uložili konateľovi RABČAN, s.r.o. Rabča pripraviť do budúceho OZ rozpočet na WC
pri kinosále v Kultúrnom dome v Rabči.
UZNESENIE
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Nové pódium – Námestie Gaceľ
Starosta – oboznámil poslancov OZ s návrh projektu pódia na námestí, ktoré vypracoval Ing.
Miloš Revaj. Pódium by bolo zložené z 3 časti, ktoré sa budú skladať a budú ho robiť naši
zamestnanci.
Kobyliak – ide o zdvíhacie zariadenie a bude to musieť robiť akreditovaná firma.
Starosta – chce od poslancov odsúhlasiť projekt pódia.
UZNESENIE
Poslanci schválili vypracovanie projektu nového skladacie pódia na námestí.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
K bodu číslo 9 – Interpelácia - Diskusia
Ing. Kovaliček – treba skontrolovať dopravné značenie po celej obci Rabča.
UZNESENIE
Ukladá Rabčan, obecné služby previesť kontrolu a doplniť dopravné značky v obci Rabča
v termíne do 30. 4. 2017.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Pavol Kobyliak – uviedol, že treba skontrolovať stav mostu smerom na Grúň, ktorý má
v správe RABČAN, obecné služby, kde na mostných bočných oporách už vidno železnú
konštrukciu, treba to opraviť. Ďalej zaslať žiadosť na SSC Dolný Kubín o opravu mostu
smerom na Sihelné, kde je nutné opraviť stredovú podporu, nakoľko je obmytá a tak isto
žiadosť na SSC IVSC, M. Rázusa 104/A, Žilina o opravu mostu v Gaceli. most v Gaceli (pri
p. Turacovi), kde sa na mostných krídlach rozpadáva železobetón.
UZNESENIE
Obecný úrad zašle požiadavku na SSC Dolný Kubín, SSC IVSC Žilina a RABČAN, obecné
služby Rabča. Termín: do 30. 3. 2017.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
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Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Mgr. Čulová – treba upraviť prístupovú cestu ku škôlke, je tam strašne veľa blata, kameňov,
štrku.

K bodu číslo 10 – Záver
Starosta na záver poďakoval všetkým prítomným poslancom a hosťom za účasť a rokovanie
OZ ukončil. Zasadnutie OZ ukončené o 20.00 h.
Starosta obce, Ing. Július Piták

.................................................

Prednostka OcÚ, Mgr. Monika Kozoňová

.................................................

Overovatelia:
Ing. Jozef Kovaliček

.................................................

Pavol Kobyliak

.................................................

Zapísala Mgr. Eva Grancová

.................................................

14

UZNESENIE č. 2/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 24. 2. 2017
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o prijatých úlohách zo dňa 27. 1. 2017, ktorú predložila hlavná kontrolórka obce
Rabča Mgr. Janka Prisenžňáková.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
2. Informáciu starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o podaní žiadosti obce o zrušenie
skladu civilnej ochrany v obci Rabča
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
3. Informáciu Márie Fuskovej o začatí jednoduchých pozemkových úprav v lokalite nižný
koniec a Kormanov za vodou k. ú. obce Rabča. Jedná sa o výmeru spolu 4,22 ha, ktoré
zastrešuje Okresný úrad, lesný a pozemkový odbor, Námestovo v spolupráci s Obecným
úradom v Rabči. Postup je obdobný ako v lokalite Adamovka III.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
4. Žiadosť Márie Harbutovej a manžela Antona Harbuta, bytom Rabča, Bystrá 1169
o schválenie a vytvorenie parkovacieho miesta pri bytovom dome, Bystrá 1169 a návrh
parkovacích miest.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
5. Hospodársky výsledok obecného autobusu ŠPZ NO802AP v správe RABČAN, s.r.o. za
obdobie od r. 2010 do r. 2016.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
6. Informáciu o príprave aktualizácie Územného plánu obce Rabča.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
7. Informáciu Márie Fuskovej, pozemkové oddelenie Obecného úradu v Rabči, ohľadne
možnej zámeny pozemkov medzi obcou Rabča a p. Jankou Chutňákovou, bytom Rabča,
Soľná 400, z dôvodu vyporiadania pozemkov pri MŠ na obec Rabča.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Bc. Ľudmila Rešutíková, členovia – Ing. Jaroslav
Jagnešák a Bc. Jozef Oselský, poslanci OZ.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
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2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanou zmenou, že sa žiadosť
p. Antona Štefaniaka a spol. prejedná pred bodom č. 5).
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
3. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Gabriely Kovaličkovej, Vysoká 268,
Rabča, IČO: 41733525 a to časť obecného pozemku parc. C-KN 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. 2017 na dohodnutý
účel priamo za ročný nájom vo výške 550 €/rok na dobu určitú a to od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2017 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. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli od 27. 12. 2016 do 11. 1. 2017. Poslanci
prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ za podmienky, že v prípade
protipovodňových opatrení bude musieť p. Kovaličková uvoľniť prenajatý pozemok. ZA
hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
4. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Mareka Ondrejku, bytom 029 44 Rabča,
Adamovka 514 za účelom využitia priestorov – zubná technika a to:
– obecný nebytový priestor umiestnený v Obvodnom zdravotnom stredisku v Rabči súp. č. d.
330, Ul. Rabčická, LV č. 1283, postavenom na parc. CKN č. 5099/2 k. ú. obce Rabča. Ide
o nebytový priestor o výmere – kancelária : 26,82 m2 (23,322 €/m2) za ročný nájom 625,50 €,
prechod cez čakáreň 3,5 m2 (11,0084 €/m2) za ročný nájom 36,33 €, sociálne zariadenie 1/7
o výmere 1,8 m2 (11,0084/m2) za ročný nájom 19,82 €, zádverie, vstupná hala 1/14 a 1/7
o výmere 6,97 m2 (11,0084 €/m2) za ročný nájom 76,73 €. Spolu za rok 758,38 €/rok.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo za cenu: 758,38 €/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. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli od 27. 12. 2016 do 11. 1.
2017. Poslanci prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov. ZA hlasovali:
Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová,
Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol
Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
5. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Mgr. Anny Šimánkovej, AQUA TERRA,
Západ 1056/24, 028 01 Trstená za účelom využitia priestorov – poskytovania odborných
služieb pre občanov – fyzioterapia - chiropraktika a to:
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– obecný nebytový priestor umiestnený v Obvodnom zdravotnom stredisku v Rabči súp. č. d.
330, Ul. Rabčická, LV č. 1283, postavenom na parc. CKN č. 5099/2 k. ú. obce Rabča. Ide
o nebytový priestor o výmere – kancelária : 17,37 m2 (21,0168 €/m2) , zádverie, vstupná
chodba 1/14 a 1/7 o výmere 10,49 m2 (11,0084 €/m2), sociálne zariadenie 1/12 o výmere 0,42
m2 (11,0084/m2) spolu za rok 485,16 €/rok. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenájom
majetku obce priamo za cenu: 485,16 €/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. Zámer bol zverejnený na
úradnej tabuli od 27. 12. 2016 do 11. 1. 2017. Poslanci prenájom schválili. Za hlasovali: ZA
hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
6. Opravu uznesenia č. 5/A/2016 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča
zo dňa 26. augusta 2016 vydaného pod č. 2016/1666 dňa 8. 9. 2016 a to v písm. B) ods. 16)
a to „parc. CKN č. 6317/9 – zastavaná plocha o výmere 69 m2 zapísaná na LV č. 1526 na
meno Oselský Ladislav v ½-vici úč.“ sa mení na:
„parc. CKN č. 6317/9 – zastavaná plocha o výmere 69 m2 zapísaná na LV č. 1526 na meno
Oselský Ladislav v 1/1-nine úč.“ s tým, že ostatné náležitosti predmetného uznesenia ostávajú
nezmenené. Toto uznesenie tvorí neoddeliteľnú časť uznesenia č. 5/A/2016 písm. B) ods. 16)
zo dňa 26. augusta 2016. ZA hlasovali: ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila
Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea
Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10
z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
7. Odkúpenie parcely od spoluvlastníka na obec Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníka ako
predávajúceho na obec Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci:
Sameková Lucia, nar. 28. 8. 1995, bytom Rabča, Hlavná 741
CKN parc. č. 17435/2 – orná pôda o výmere 19 m2 zapísané na LV č. 6671 na meno:
Sameková Lucia v 1/1-nine úč.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča
vyporiadava a rozširuje miestne komunikácie – Adamovka III. Obec Rabča uhradí náklady
spojené s prevodom.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr.
Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
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8. Odkúpenie parciel od spoluvlastníka na obec Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníka ako
predávajúceho na obec Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci:
Vendelín Jagelka, nar. 8. 9. 1939, bytom Rabča, Krížna 907
CKN parc. č. 16428/82 – orná pôda o výmere 63 m2 zapísaná na LV č. 6600 na meno:
Vendelín Jagelka v 35/36-tin úč.
CKN parc. č. 16428/83 – orná pôda o výmere 71 m2 zapísaná na LV č. 6262 na meno:
Vendelín Jagelka v 13/14-tin úč.; Vendelín Jagelka v 11/252-jin úč.
Parcely sú zamerané geometrickým plánom č. 17883369/027/2013 Ing. Ferdinandom
Bolibruchom, GEODET, Hattalova 341, Námestovo zo dňa 3. 12. 2013, overený Okresným
úradom, katastrálny odbor, Námestovo 2. 1. 2014 Ing. Františkom Dzurekom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča
vyporiadava novú miestnu komunikáciu – Ul. Veterná - predĺženie do celku na obec. Obec
Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr.
Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
9. Odkúpenie parciel od spoluvlastníka na obec Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníka ako
predávajúceho na obec Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci:
Bandíková Mária, nar. 22. 1. 1933, bytom Oravská Polhora 20
Kozák Jozef, nar. 31. 7. 1959, bytom Rabča, Grúňanská 947
Bandík Jozef, nar. 17. 11. 1956, bytom Námestovo, Cyrila a Metoda 327/2
Štefaňáková Anna, nar. 9. 11. 1975, bytom Oravská Polhora 403
Bandík Ferdinand, nar. 19. 5. 1967, bytom Oravská Polhora 20
CKN parc. č. 15474/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2 , CKN parc.
č. 15474/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2 , CKN parc. č. 15475/7 –zastavané
plochy a nádvoria o výmere 152 m2 , CKN parc. č. 15478/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 22 m2 , CKN parc. č. 15479/82 – TTP o výmere 338 m2 , CKN parc. č. 15479/87 –
TTP o výmere 415 m2 , zapísané na LV č. 6844 na meno: Bandíková Mária v 16/75-tin úč.;
Kozák Jozef v 1/3-tine úč. ; Bandík Jozef v 1/15-tine úč., Štefaňáková Anna v 1/3-tine úč.,
Bandík Ferdinand v 4/75-tine úč.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča
vyporiadava novú miestnu komunikáciu – Ul. Pod hájkou – z dôvodu prepojenia s novou
ulicou v časti obce Rabča Grúň. Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr.
Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
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10. Odkúpenie parcely od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníkov ako
predávajúcich na obec Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci:
Šurinčík Ján, nar. 12. 2. 1991 a Paulína Šurinčíková, rod. Šteťárová, nar. 13. 9. 1989, obaja
bytom Rabča, Hlavná 698
Šteťár Miroslav, nar. 15. 8. 1966, bytom Rabča, Hlavná 698
CKN parc. č. 1799/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 zapísané na LV č. 5980
na meno: Šurinčík Ján a Paulína Šurinčíková v BSM v 1/1-nine úč.;
CKN parc. č. 1799/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 zapísané na LV č. 5990
na meno Šteťár Miroslav v 1/1-nine úč.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča
vyporiadava a rozširuje miestne komunikácie. Obec Rabča uhradí náklady spojené
s prevodom.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr.
Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
11. Poskytnutie dotácie na základe žiadosti pre ZŠ s MŠ Rabča, Rabčická 410, Rabča na dopravu
pre výmenný pobyt žiakov v nemeckom Wölfersheime vo výške 2 200 €.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
12. Navýšenie dotácie pre rok 2017 na základe žiadosti Mgr. Gabriely Čulovej a spol.- autorov
projektu „Tradičný ľudový nástroj Hornej Oravy – píšťalky“ vo výške 500 € z dôvodu ušitia
ľudových krojov pre účinkujúcich.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
13. Odpredaj obecného autobusu ŠPZ NO802AP, ktorý je v správe RABČAN, s.r.o. Rabča
s tým, že kupujúci zabezpečí prioritne prepravu na základe žiadosti a potrieb obce Rabča.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
14. Rozpočet verejných WC a skladu v prístavbe Kultúrneho domu v Rabči vo výške 36 941,88
€ s DPH s tým, že práce vykonajú obecné organizácie: RABČAN, s.r.o. Rabča, Rabčická 334,
Rabča a RABČAN, obecné služby Rabča, Rabčická 334, Rabča.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
15. Presunúť schválenie rozpočtu a výkazu výmere na projekt: „Nadstavba a stavebné úpravy
Obecného úradu v Rabči“ na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča v mesiaci
jún 2017 s tým, že pripomienky k rozpočtu môžu poslanci a členovia komisií zasielať najneskôr
do 1. mája 2017.
.................................................
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Ing. Július Piták, starosta obce
16. Vypracovanie projektovej dokumentácie na parkoviská na parc. EKN č. 1583 – orná pôda
o výmere 287 m2 a EKN parc. č. 1584/2 – orná pôda o výmere 932 m2 k. ú. obce Rabča
k územnému konaniu.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
17. Vypracovanie projektu nového skladacieho pódia na námestí v obci Rabča (Gaceľ).
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
18. 1 parkovacie miesta pre držiteľa parkovacieho preukazu pri bytovej jednotke súp. č. d. 1169,
Ul. Bystrá, Rabča s tým, že toto miesto vyznačí správca bytového domu RABČAN, obecné
služby Rabča v termíne do 31. 3. 2017.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
C. Doporučuje
1. Schválili zámer predať majetok obce Rabča podľa osobitného zreteľa a to:
parc. CKN č. 4464/39 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 86 m2 vedenú na LV č. 1283
vedenú na obec Rabča za 1 € pre p. Mariána Kobyliaka a manželku Martu Kobyliakovú, rod.
Chutniakovú, obaja bytom Rabča, Soľná 399 z dôvodu, že predmetnú parcelu odkúpili od
obce Rabča pod č. RI 398/86 zo dňa 13.8.1986 podľa geometrického plánu č. 17883369041/2016 vyhotoveným GEODET, Hattalova 341, Námestovo Ing. Ferdinandom
Bolibruchom dňa 22.11.2016, overeným Okresným úradom Námestovo, katastrálny odbor
dňa 10.12.2016 pod č. 1105/2016, overený Ing. Františkom Dzurekom. Z dôvodu, že pri
ROEP sa zistilo, že došlo k posunu stavebných pozemkov na Ul. Soľná a predmetnú parcelu,
ktorú manželia užívajú je vo vlastníctve obce. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili
schváliť zámer predať majetok obce priamo za cenu: 1€ podľa osobitného zreteľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná
zverejniť – zámer predať majetok 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. Poslanci zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov. ZA hlasovali: Ing.
Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing.
Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol
Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
D. Ukladá
1. Prednostke Obecného úradu v Rabči Mgr. Kozoňovej opätovne požiadať, vo veci žiadosti
Milana Štefaniaka a spol. o prevedenie ulice na obec Rabča, ďalšieho právnika o právnu analýzu
daného stavu.
Termín: do 15. 3. 2017; Zodpovedný: v texte
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
20

2. Poslancom a členom komisií v obci Rabča zasielať pripomienky k rozpočtu na projekt:
„Nadstavba a stavebné úpravy Obecného úradu v Rabči“ najneskôr do 1. mája 2017.
Termín: 30. 4. 2017; Zodpovedný: v texte
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
3. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Rabča Ing. Stanislavovi Šimurdiakovi, pripraviť na budúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva rozpočet WC v kinosále Kultúrneho domu v Rabči.
Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
4. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča Štefanovi Raticovi, previesť kontrolu všetkých
dopravných značiek v obci Rabča a doplniť chýbajúce dopravné značky.
Termín: do 30. 4. 2017; Zodpovedný: v texte
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
5. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča Štefanovi Raticovi, previesť opravu mostu
smerom na Grúň, kde na mostných bočných oporách už vidno železnú konštrukciu.
Termín: do 31. 5. 2017; Zodpovedný: v texte
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
6. Aby Obecný úrad v Rabči vyzval Správa ciest ŽSK, Závod Orava, Kubínska 8, Dolný
Kubín o opravu mostu smerom na Sihelné a SSC IVSC, M. Rázusa 104/A, Žilina o opravu
mostu v Gaceli.
Termín: do 15. 3. 2017; Zodpovedný: v texte
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce
7. Márii Fuskovej, pozemkové oddelenie Obecného úradu v Rabči, pripraviť podmienky obce
k zámene medzi obcou Rabča a p. Jankou Chutňákovou, Rabča, Soľná 400, ktoré predloží na
budúce OZ na schválenie, z dôvodu vyporiadania pozemku pri MŠ na obec Rabča.
Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
.................................................
Ing. Július Piták, starosta obce

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