Obecné zastupiteľstvo obce Rabča, Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, ul. Hlavná, s. č. 426
ZÁPISNICA č. 1 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča, 27. 1. 2017
(piatok), konaného na Obecnom úrade v Rabči
Obsahuje:
1. Pozvánka
2. Prezenčná listina
3. Zápisnica
4. Uznesenie
5. Kontrola plnenia uznesenia z Obecného zastupiteľstva obce Rabča (ďalej OZ)
zo dňa 14. 12. 2017
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
7. Rozpis výdavkov TJ Oravan Rabča k dotácii na r. 2017
8. Rozpis výdavkov Basketbalisti k dotácii na r. 2017
9. Rozpis aktivít ZŠ s MŠ Rabča k dotácii na r. 2017
10. Odovzdávací a preberací protokol RABČAN, s.r.o. + inventúra RABČAN, s.r.o. Rabča
k 31.12.2016
11. Správa o stave obecného vodovodu k 31. 12. 2016 v obci Rabča
12. Návrh koncepcie rozvoja športu v obci Rabča – predložená p. Jurajom Maxom
13. Doplnok č. 1/2017 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rabča
a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny.
Neprítomní: – Ing. Jaroslav Jagnešák, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín
Piták, Bc. Ľudmila Rešutíková – poslanci OZ - ospravedlnení
Ďalší prítomní:
Ing. Dana Kvasniaková, ekonómka obce Rabča
Mgr. Margita Kvasničáková, projektový manažér OcÚ Rabča
Mária Fusková, pozemkové oddelenie OcÚ
Mgr. Róbert Brišák, kultúrne oddelenie OcÚ Rabča
Štefan Ratica, vedúci RABČAN, obecné služby Rabča
Ing. Stanislav Šimurdiak, konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča
Juraj Maxa, občan obce Rabča
K bodu číslo 1 – Otvorenie
Prvé 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. Pavol Jurčák a Bc. Jozef
Oselský, poslanci OZ.
K bodu číslo 3 – Schválenie návrhovej komisie
Starosta – predniesol návrh na návrhovú komisiu a to v zložení: predseda – Ján Maťuga, členovia:
Mgr. Gabriela Čulová a Mgr. Andrea Lubasová, poslanci OZ.
UZNESENIE:

ZA schválenie návrhovej komisie hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 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 6 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 14. 12. 2016;
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča na I. polrok 2017;
7. Opätovné schválenie dotácii na r. 2017;
8. Schválenie rozpočtu Nadstavby a stavebných úprav Obecného úradu v Rabči;
9. Informácie konateľa RABČAN, s.r.o. o inventúre k 31. 12. 2016 a o stave obecného vodovodu v Rabči.
10. Rôzne
11. Interpelácia – Diskusia;
12. Záver.
Starosta – požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k programu.
Juraj Maxa, občan obce Rabča a člen Komisie športu v Rabči – požiadal o zaradenie jeho príspevku do programu, ohľadne športu.
Starosta – požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k požiadavke p. Juraja Maxu o zaradenie jeho príspevku do programu.
Poslanci zmenu programu schválili.
UZNESENIE:
Starosta dal hlasovať o programe rokovania s navrhovanou zmenou. Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea
Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
Návrh koncepcie rozvoja športu v obci Rabča
Juraj Maxa – predniesol poslancom, ako občan obce Rabča, návrh koncepcie rozvoja športu
v obci Rabča. Predstavil poslancom víziu, ciele, koncepciu, financovanie, organizovanie, rozdelenie športu – individuálny, masový, športová hala, propagácia športu v obci Rabča (viď
príloha zápisnice). Tiež by bolo dobré rozhodnúť, kto v obci bude zastrešovať šport či TJ
Oravan Rabča alebo obec Rabča. Celá koncepcia je len návrh, sumy uvedené v koncepcii sú
uvedené ako príklad. Jeho cieľom je zamerať sa na širšiu verejnosť a hlavne dostať deti od
počítačov a pasivity.
Ing. Jurčák – navrhol, aby sa vypracovala koncepcia presne na reálny stav športu v obci.
Starosta – navrhuje, aby predložený návrh koncepcie prejednala Komisia športu v obci Rabča
a potom predniesla návrhy na zasadnutí OZ príp. aj na schválenie tejto koncepcie.
Ing. Jurčák – táto koncepcia bude mať význam až v budúcom roku, nakoľko dotácie pre rok
2017 sú už schválené. Koncepciu navrhuje pripraviť na schválenie ku koncu roku 2017.
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Ing. Kvasniaková – percentuálne sa dá už z minulého roku – z vyúčtovania zistiť načo sa finančné prostriedky najviac použili – doprava, rozhodcovia, štartovné atď.
UZNESENIE
Poslanci predložený návrh koncepcie rozvoja športu v obci Rabča predložený p. Jurajom Maxom vzali na vedomie.
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
UZNESENIE
Poslanci uložili Komisii športu v obci Rabča, aby predmetný návrh predložený p. Jurajom
Maxom prejednala a následne predložila na pracovné stretnutie do 30.3.2017 prípadne skôr,
a potom na schválenie poslancom OZ.
K bodu číslo 5 – Kontrola plnenia uznesenia zo dňa 14. 12. 2016
Hlavná kontrolórka obce p. Mgr. Janka Prisenžňáková predniesla poslancom kontrolu plnenia
uznesenia zo zasadnutia OZ 14. 12. 2016 (viď príloha zápisnice).
E. Ukladá
1. Obecný úrad v Rabči vyzve ostatných vlastníkov stavebných pozemkov na Ul. Rovňová,
aby si zabezpečili pripojenie na inžinierske siete (voda, kanalizácia) z dôvodu príprav na asfaltovanie tejto ulice v r. 2017. Zodpovedný: v texte; Termín: do 31. 1. 2017, úloha splnená,
stretnutie sa uskutočnilo 23. 1. 2017.
2. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Ing. Stanislavovi Šimurdiakovi, aby v spolupráci s bývalým konateľom RABČAN, s.r.o. Pavlom Kobyliakom vypracoval stav vodovodu v obci Rabča v termíne
do budúceho OZ ako aj inventúru majetku RABČAN, s.r.o. Rabča k 31. 12. 2016. Zodpovedný:
v texte; Termín: v texte , úloha splnená, správa o stave vodovodu bude predložená v samostatnom
bode programu.
3. TJ Oravan Rabča predložiť v termíne do 15. 1. 2017 podrobný položkovitý rozpočet k žiadosti
o dotáciu na rok 2017 na Obecný úrad v Rabči. Zodpovedný: v texte; Termín: v texte, úloha splnená, bude sa prejednávať v samostatnom bode programu.
4. ZŠ s MŠ Rabča, Rabčická 410 Rabča v termíne do 15. 1. 2017 predložiť podrobnejší rozpis
nákladov k žiadosti o dotáciu na Obecný úrad v Rabči. Zodpovedný: v texte, Termín: v texte,
úloha splnená.
Poslanci obdržali podrobný rozpis nákladov. Uvedený rozpis vzali na vedomie.
UZNESENIE
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
5. Milanovi Tisoňovi, Rabča, Hlavná 437 – basketbalisti, aby v termíne do 15. 1. 2017 predložil podrobnejší rozpis nákladov k žiadosti o dotáciu na rok 2017 na Obecný úrad v Rabči.
Zodpovedný: v texte; Termín: v texte, úloha splnená, bude sa prejednávať v samostatnom
bode programu.
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K bodu číslo 6 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča
na I. polrok 2017
Starosta – uviedol, že poslanci obdržali e-mailom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča Mgr. Janky Prisenžňákovej na I. polrok 2017, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli dňa 28. 12. 2016. Požiadal poslancov, aby sa k nemu vyjadrili a predniesli svoje návrhy.
UZNESENIE
Poslanci schválili predložený plán kontrolnej činnosti bez pripomienok.
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
K bodu číslo 7 - Opätovné schválenie dotácii na r. 2017
Poskytnutie dotácie na rok 2017 pre TJ Oravan Rabča, IČO: 142220156 vo výške 27 000 € na
projekt „Rozvoj športu v obci Rabča“.
Starosta – na minulom zasadnutí OZ poslanci schválili odročiť schválenie dotácie pre TJ Oravan
Rabča na mesiac január 2017 za podmienky predloženia podrobného položkovitého rozpočtu ,
ktorý bude predložený do 15. 1. 2017. Žiadosť po podrobnom rozpísaní nákladov sa prerokuje a
schváli na budúcom OZ. TJ Oravan Rabča predložil na obec podrobný položkovitý rozpočet.
Poslanci dotáciu vo výške 27 000 € schválili s tým, že žiadatelia do 30. 12. 2017 predložia vyúčtovanie dotácie obci Rabča.
UZNESENIE
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
Milan Tisoň - basketbalisti
Žiadajú o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre basketbalistov vo výške 600 €.
Starosta – poslanci na minulom OZ schválili presunúť na prejednanie žiadosť na budúce zasadnutie OZ s tým, že žiadateľ predloží podrobnejší rozpis nákladov v termíne do 15. 1. 2017. Basketbalisti predložili na obec podrobný položkovitý rozpočet.
Poslanci dotáciu vo výške 600 € schválili s tým, že dotácia bude riadne vyúčtovaná do 15. 12.
2017 TJ Oravan Rabča.
UZNESENIE
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
K bodu číslo 8 – Schválenie rozpočtu Nadstavby a stavebných úprav Obecného úradu v
Rabči
Starosta – uviedol, že na minulom zasadnutí OZ poslanci vzali na vedomie, že prepracovaný
(upravený) rozpočet bude predložený na dnešnom zasadnutí OZ na prerokovanie.
Ing. Šimurdiak – rozpočet celý prelustroval a ceny uvedené v ňom sú nacenené správne. Ceny
sú uvedené s primeraným ziskom.
Starosta – uviedol, že projekt z júna 2016, ktorý predniesol poslancom v sume cca 600 000 €
bol bez strechy, okien, výťahu, nadstavby, obkladu. Budova obecného úradu je veľmi zastarala, väčšina obci, ktoré prerábali obecný úrad si vzali úver. Aby si obec vzala úver poslanci už
schválili na riadnom zasadnutí OZ dňa 26. 8. 2016 pod č. uznesenia 5/A/2016 písm. B) ods.
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4), ale neschválili ešte rozpočet stavby. Snahou je dať pod jednu strechu zamestnancov obce.
Vidí problém hlavne v presťahovaní sa zamestnancov obce do náhradných priestorov.
Celková suma rozpočtu predstavuje 879 661,61 € a tento rozpočet už poslanci obdržali na
riadnom zasadnutí OZ dňa 14. 12. 2016.
Mgr. Prisenžňáková - uviedla, že podľa nej na schválenie rozpočtu Nadstavby a stavebných
úprav Obecného úradu v Rabči formou úveru je prítomných málo poslancov OZ. Na schválenie úveru – nakoľko ide o majetok obce – je potrebná 3/5-tinová väčšina poslancov zo všetkých 11 poslancov to znamená, že by muselo byť 7 poslancov za schválenie úveru a dnes je
prítomných len 6 poslancov.
Poslanci sa uzniesli na tom, že bod sa presunie na schválenie do budúceho zasadnutia OZ.
UZNESENIE
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
K bodu číslo 9 – Informácie konateľa RABČAN, s.r.o. o inventúre k 31. 12. 2016 a o stave
obecného vodovodu v Rabči
Ing. Stanislav Šimurdiak – informoval o stave obecného vodovodu, uviedol, že správu obdržali všetci poslanci OZ (viď príloha zápisnice). Je nutné vymeniť 543 ks vodomerov v obci
Rabča a náklady predstavujú cca 22 000 €. Čo sa týka inventúry, stav je taký, ako predložil
poslancom OZ, ktorý obdržali e-mailom (viď príloha zápisnice).
Ing. Jurčák – s.r.o. má dve hlavné činnosti: vodovod a výrobu tepla, za ktoré s.r.o. vyberá od
občanov poplatky a nechápe prečo neboli občanom vymenené vodomery. Musí sa to začať
robiť tak, ako to ukladá zákon, ciachovať vodomery, robiť riadnu evidenciu.
Starosta – finančne to s.r.o. nepostihne, je to ale nutné urobiť.
Ing. Šimurdiak – uviedol, že občania v zmysle nového zákona budú už platiť za vodomer 7 €.
Mgr. Lubasová – navrhuje postupne opravovať vodovodné potrubie v obci a nie vtedy, keď
vznikne havarijný stav. Ďalej navrhuje vytvárať rezervný fond, aby s.r.o. mala financie na
prípadné opravy.
Ing. Jurčák – súhlasí, ale s.r.o. by mala zvýšiť aktivity, okrem hlavných činností, a zo získaných finančných prostriedkov tvoriť rezervný fond zo zisku.
UZNESENIE
Poslanci vzali na vedomie informáciu konateľa RABČAN, s.r.o. o odovzdávacom
a preberacom protokole RABČAN, s.r.o. a o medzi odovzdávajúcim Pavlom Kobyliakom
bývalým konateľom s.r.o. a preberajúcim Ing. Stanislavom Šimurdiakom novým konateľom
s.r.o. a o inventúre k 31. 12. 2016 (viď príloha zápisnice)
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
UZNESENIE
Poslanci vzali na vedomie informáciu konateľa RABČAN, s.r.o. o stave vodovodu v obci
Rabča, ktorý vyhotovil bývalý konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča p. Pavol Kobyliak (viď príloha
zápisnice).
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
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K bodu číslo 10 – Rôzne
Starosta informoval:
• Poslancov OZ, že obec Rabča požiada o zrušenie skladu CO z dôvodu rekonštrukcie budovy Obecného úradu, Hlavná 426, Rabča.
UZNESENIE
Poslanci doporučili návrh na zrušenie skladu CO prejednať na budúcom OZ. Za hlasovali:
Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Ján
Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL
SA – 0.
• Informoval o podaní žiadosti o odkúpenie budovy Základnej školy a materskej školy vo
vlastníctve Farnosti Rabča, ktorú obec zaslala na Rímsko-katolícku cirkev, Farnosť Rabča
dňa 13. 1. 2017.
• 11. 1. 2017 bol vyhlásený rozsudku na Okresnom súde v Dolnom Kubíne vo veci náhrady
škody vo výške 209 572,81 € žalobcu RABČAN, obecné služby Rabča voči žalovaným
Generali poisťovňa, a.s. a AIG Europe Limited, kde bol vyhlásený rozsudok , že súd určuje, že zodpovednosť žalovaných v I. a II. rade za škodu v zmysle uplatneného nároku je
daná.
• Dňa 5. 1. 2017 bola vyhlásená snehová kalamita o 9.00 hod. a ukončená bola 6. 1. 2017
o 15.00 hod. Obec podala žiadosť o úhradu nákladov.
• 21. 1. 2017 sa uskutočnilo stretnutie mladých, kde sa zúčastnilo 10 občanov. Zúčastnili sa
ho hlavne zástupcovia MOP (Mladí oslavujú Pána). Starosta očakával väčšiu účasť a
uvažuje aj o opätovnom stretnutí v mesiaci marec 2017. Jednali aj o facebookovej stránke
Robca City.
• Jeho snahou je na troch miestach v obci vytvoriť workautové ihriská.
• Informoval o prihláškach na kanalizačné prípojky, ktoré sa roznášali občanom spolu
s Rabčianskym chýrnikom.
• Bolo stretnutie starostov Rabča, Sihelné, Oravská Polhora, Oravské Veselé a Rabčice,
ohľadne cesty medzi Sihelným a Oravským Veselý, či sa zrealizuje a či sa budú obce podieľať výškou 5% nákladov.
• Predložil poslancom návrh Revitalizácie obce Rabča.
UZNESENIE
Poslanci vzali predmetné informácie starostu obce na vedomie. Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
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 minulom OZ poslanci doporučili schváliť tento prenájom.
UZNESENIE
Poslanci uložili predmetnú žiadosť prejednať na budúcom zasadnutí OZ, nakoľko na jej schválenie nie je dostatočný počet prítomných poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo všetkých
11 poslancov OZ, nakoľko ide o prenájom majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Prítomných je len 6 poslancov.
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Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
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 minulom OZ poslanci doporučili schváliť tento prenájom.
UZNESENIE
Poslanci uložili predmetnú žiadosť prejednať na budúcom zasadnutí OZ, nakoľko na jej schválenie nie je dostatočný počet prítomných poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo všetkých
11 poslancov OZ, nakoľko ide o prenájom majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Prítomných je len 6 poslancov.
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
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 minulom OZ poslanci doporučili schváliť tento prenájom.
UZNESENIE
Poslanci uložili predmetnú žiadosť prejednať na budúcom zasadnutí OZ, nakoľko na jej schválenie nie je dostatočný počet prítomných poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo všetkých
11 poslancov OZ, nakoľko ide o prenájom majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Prítomných je len 6 poslancov.
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 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.
UZNESENIE
Poslanci uložili predmetné vyporiadanie prejednať na budúcom zasadnutí OZ, nakoľko na jej
schválenie nie je dostatočný počet prítomných poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo
všetkých 11 poslancov OZ, nakoľko ide o odkúpenie majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Prítomných je len 6 poslancov.
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
Ulica Pod hájkou - vyporiadavanie
Fusková – informovala, že po jednaniach so spoluvlastníkmi 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.
UZNESENIE
Poslanci uložili predmetné vyporiadanie prejednať na budúcom zasadnutí OZ, nakoľko na jej
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schválenie nie je dostatočný počet prítomných poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo
všetkých 11 poslancov OZ, nakoľko ide o odkúpenie majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Prítomných je len 6 poslancov.
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
Pozemok pri škôlke – pokračovanie vo vyporiadavaní
Mária Fusková – 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 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, 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 uložili predmetný odpredaj prejednať na budúcom zasadnutí OZ, nakoľko na jeho schválenie nie je dostatočný počet prítomných poslancov t. j. 3/5-tinova väčšina poslancov zo všetkých
11 poslancov OZ, nakoľko ide o odkúpenie majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Prítomných je len 6 poslancov.
Za hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol
Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; PROTI – 0;
ZDRŽAL SA – 0.
Doplnok č. 1/2017 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rabča a s
majetkom štátu, ktorý obec užíva
Mgr. Prisenžňáková hlavná kontrolórka – predniesla poslancom návrh doplnku č. 1/2017
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rabča a s majetkom štátu, ktorý obec
užíva, ktorý pripravila v zmysle uznesenia OZ č. 6/2016 zo dňa 21. 10. 2016 písm. C) ods. 3)
(viď príloha zápisnice). Doplnok č. 1/2017 nadobúda účinnosť dňom schválenia.
UZNESENIE
Za schválenie doplnku hlasovali: Monika Adamčíková, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová t. j. 6 z prítomných 6
poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
K bodu číslo 11 – Interpelácia – Diskusia
Mgr. Čulová – vyslovila pochvalu zamestnankyni RABČAN, obecné služby p. Oľge Skurcoňákovej za frézovanie chodníkov počas snehovej kalamity, ktoré vykonávala až do neskorých
hodín a tým prispela k bezpečnosti našich občanov a hlavne detí.
Adamčíková Monika – navrhla p. Raticovi Štefanovi, vedúcemu RABČAN, obecné služby,
aby p. Skurcoňákovú finančne odmenil.
Mgr. Lubasová – opýtala sa, či sa rieši na ceste I. triedy umiestnenie semafóru, pretože cesta
je veľmi frekventovaná a nebezpečná najmä pre deti.
Starosta – je to stále v riešení.
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K bodu číslo 12 – Z á v e r
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. Pavol Jurčák

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

Bc. Jozef Oselský

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

Zapísala Mgr. Eva Grancová

.................................................
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UZNESENIE č. 1/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča 27. 1. 2017
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 14. 12. 2016, ktorú predložila hlavná kontrolórka obce Rabča
Mgr. Janka Prisenžňáková.
2. Informáciu konateľa RABČAN, s.r.o. Ing. Stanislava Šimurdiaka o odovzdávacom
a preberacom protokole na RABČAN, s.r.o. medzi odovzdávajúcim Pavlom Kobyliakom
bývalým konateľom s.r.o. a preberajúcim Ing. Stanislavom Šimurdiakom novým konateľom
s.r.o. a o inventúre k 31. 12. 2016.
3. Informáciu konateľa RABČAN, s.r.o. o stave vodovodu v obci Rabča, ktorý vyhotovil bývalý konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča p. Pavol Kobyliak.
4. Predložený podrobný rozpis nákladov k žiadosti o dotáciu na rok 2017 ZŠ s MŠ Rabča,
Rabčická 410 Rabča.
5. Návrh Koncepcie rozvoja športu v obci Rabča predložený občanom p. Jurajom Maxom.
6. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ján Maťuga, členovia – Mgr. Gabriela Čulová a Mgr.
Andrea Lubasová, poslanci OZ.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanou zmenou.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča Mgr. Janky Prisenžňákovej na I. polrok 2017 bez pripomienok.
4. Na základe predloženého podrobného položkovitého rozpočtu k žiadosti o poskytnutie dotácie
na rok 2017 pre TJ Oravan Rabča, IČO: 142220156 dotáciu vo výške 27 000 € na projekt
„Rozvoj športu v obci Rabča“ za podmienky, že žiadateľ v termíne do 30. 12. 2017 predloží vyúčtovanie dotácie obci Rabča.
5. Na základe predloženého podrobného položkovitého rozpočtu k žiadosti o dotáciu pre Milana
Tisoňa, bytom Rabča, Hlavná 437 (basketbalisti) dotáciu vo výške 600 € na rok 2017 za podmienky, že žiadateľ v termíne do 15. 12. 2017 predloží vyúčtovanie dotácie TJ Oravan Rabča.
6. Presunúť na budúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča schválenie Rozpočtu Nadstavby a stavebných úprav Obecného úradu v Rabči.
7. Doplnok č. 1/2017 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Rabča a s majetkom
štátu, ktorý obec užíva s účinnosťou dňom schválenia.
C. Doporučuje
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1. Na budúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča prejednať návrh na zrušenie
skladu Civilnej ochrany v obci Rabča.
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. CKN 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. 3/5tinova 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
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 – vy11

poriadavanie, 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

Zapísal: Ján Maťuga, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie
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