UZNESENIE č. 2/2014 zo 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 27. marca 2014
A.Berie na vedomie

1. Informáciu starostu obce Rabča o jednaní so zástupcom riaditeľa Krajského policajného
zboru zo Žiliny, ohľadne zriadenia policajnej stanice v obci Rabča.
2. Oznámenie o úprave rozpočtových položiek rozpočtu obce Rabča na rok 2014, ktoré
vykonáva Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča na rok 2014 (viď príloha).
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Bc. Patrik Cubinek – členovia: Katarína Budzelová
a PhDr. Augustín Piták, poslanci OZ; overovateľov: Ján Domin a Ing. Juraj Ratica, poslanci
OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča bez pripomienok.
3. Presunúť tento bod „Spôsob realizácie stavby ‚Prestavba sociálnych zariadení a prístavba
ZŠ a MŠ Rabča’ priamym zadaním cez RABČAN, s.r.o. Rabča, Rabčická 334, 029
44 Rabča, IČO: 36376108 alebo verejnou súťažou cez Vestník“ na budúce zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Rabča.
4. Obec Rabča formou výberového konania osloví projektantov na vyhotovenie cenovej
ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie na výstavbu
komunikácii a inžinierskych sieti v lokalite Adamovka III.
5. Žiadosť Jozefa Tropeka, bytom Rabča, Soľná 391 o prenájom obecného pozemku parc.
CKN č. 4464/21 k. ú. obce Rabča o výmere 18 m2 za účelom osadenia prenosnej plechovej
garáže bez pevného základu. Poslanci na riadnom zasadnutí OZ dňa 28. 2. 2014 3/5-tinovou
väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za cenu:
2,0746 € /m2/ročne na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, pričom obec bola 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. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli
obce Rabča od 7. 3. 2014 do 24. 3. 2014. Poslanci uvedenú žiadosť schválili s tým, že
nájomná zmluva so žiadateľom bude uzavretá od 1. 4. 2014. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína
Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 9
z prítomných 9 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
6. Odpredaj CKN parc. č. 16424/7 – zastavaná plocha o výmere 49 m2 k. ú. obce Rabča
vedená na LV č. 2829 na meno obec Rabča v podiele 1/1-nina úč. kupujúcej Anne
Grobarčíkovej, nar. 10. 1., bytom Rabča, Kostolná 894 za cenu 1€/m2 v celkovej sume
49€ a to z dôvodu, že žiadateľka predmetný pozemok užíva dlhodobo v dobrej viere ako
svoju záhradu, nakoľko v minulosti došlo k posunu ulice Kostolnej.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou na riadnom zasadnutí OZ dňa 28. 2. 2014 odporučili schváliť
zámer odpredať majetok obce priamo za cenu: 49€ a to CKN parc. č. 16424/7 – zastavaná
plocha o výmere 49 m2 v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa s tým, že žiadateľka predmetný
pozemok užíva dlhodobo v dobrej viere ako svoju záhradu, nakoľko v minulosti došlo
k posunu ulice Kostolnej. Obec bola povinná zverejniť – zámer predať 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. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od
7. 3. 2014 do 24. 3. 2014. Žiadateľka uhradí všetky náklady spojené s prevodom. ZA
hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef
Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír
Jagnešák t. j. 9 z prítomných 9 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11

poslancov.
7. Žiadosť Karola Šutyho, bytom 1. Mája 1435, Krásno nad Kysucou o prenájom priestoru na
prízemí vedľa pošty v Rabči, ktorý bude uvedený priestor využívať na založenia vinotéky,
hlavne ambulantný predaj sudového a fľaškového vína + alkoholické nápoje. Poslanci na
riadnom zasadnutí OZ dňa 28. 2. 2014 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer
prenajať obecný nebytový priestor umiestnený na prízemí Domu služieb v Rabči, Ul.
Rabčická 334, Rabča , CKN parc. č. 5035/2 k. ú. obce Rabča, vedené na LV č. 5327.
Nebytový priestor je o výmere 28,5 m2 , s ročným prenájom 598,98€ /rok (49,91€ /mesiac) na
dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a
doplnkov, pričom obec bola 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. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od
7. 3. 2014 do 24. 3. 2014.
Poslanci uvedenú žiadosť schválili s tým, že nájomná zmluva so žiadateľom bude uzavretá
od 1. 4. 2014. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír
Jagnešák t. j. 8 z prítomných 9 poslancov; PROTI: Katarína Budzelová t. j. 1 z prítomných 9
poslancov; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
C. Ukladá

1. Preveriť možnosť získania dotácie na havarijný stav na školu z Ministerstva školstva SR.
T: do budúceho OZ; Z: Mgr. Kvasničáková
2. Konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča, Pavol Kobyliak pripraviť rozpočet na stavbu „Prestavba
soc. zariadení a prístavba ZŠ a MŠ Rabča“ a tento zaslať poslancom OZ.
T: do 2 týždňov; Z: v texte
3. Formou výberového konania osloviť projektantov na vyhotovenie cenovej ponuky
na vypracovanie projektovej dokumentácie územné konanie na výstavbu komunikácii
a inžinierskych sieti v lokalite Adamovka III.
T: do budúceho OZ; Z: Mgr. Kvasničáková
4. Obecný úrad v Rabči zašle žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky aspoň trom stolárom
v obci Rabča na výrobu 5 ks predajných stánkov, ktoré sa budú využívať na Dni Rabče
a Vianočné trhy.
T: do budúceho OZ; Z: v texte
5. Zabezpečiť na verejných priestranstvách obce Rabča najmä (areál školy, ObZS, námestie)
osadenie tabuliek „Nevenčiť psy“.
T: do budúceho OZ; Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
6. Zabezpečiť výmenu batérie v zariadení, ktoré upozorňuje na rýchlosť „Spomaľ“ pri
Vitamíne.
T: do budúceho OZ; Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
7. Doplniť smetné koše na zastávkach v časti obce Rabča Grúň.
T: do budúceho OZ; Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
8. Zabezpečiť, aby všetky motorové vozidlá obce Rabča mali logo obce.
T: ihneď; Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
9. Osadiť doplnkové tabule pri ObZS, aby mohli mamičky s deťmi (telesne postihnutými)
zájsť autom až pred ambulanciu.
T: ihneď, Z: Štefan Ratica, RABČAN, obecné služby Rabča
10. Preveriť v zmysle stavebného zákona stavbu oplotenia na hlavnom potrubí, ktorú
realizoval p. Ján Kubík, Jaluma Interiér.
T: ihneď; Z: OcÚ Rabča
11. Zistiť možnosť rozšírenia chodníka v smere od kostola na miestnu časť Grúň a zistiť

vlastníkov dotknutých pozemkov.
T: do budúceho OZ; Z: Fusková Mária
12. Požiadať OVS, a.s. Dolný Kubín o predloženie plánu realizácie kanalizácie a následne
porovnať plán s realitou (nová výstavba rodinných domov).
13. Predvolať p. Ferdinanda Barčáka z dôvodu nedovoleného odstavenia obecného vodovodu
dňa 15. 3. 2014.
T: do budúceho OZ; Z: Komisia ŽP a konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča, p. Pavol Kobyliak
14. Vedúci RABČAN, obecné služby do budúceho OZ predložiť predbežný rozpočet lávky
pre peších pri p. Turacovi.
T: do budúceho OZ; Z: p. Štefan Ratica
Zapísal(a): Bc. Patrik Cubinek, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

