UZNESENIE č. 7/2015 z. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča
24. 7. 2015
A. Berie na vedomie

1. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o stave a problémoch na kanalizácii
v obci Rabča.
2. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o štádiu príprav na vysporiadania Ul.
Grúňanskej.
B. Schvaľuje

1. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: predseda: Ján Maťuga – členovia: Monika
Adamčíková a Pavol Kobyliak, poslanci OZ.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča bez zmien.
3. V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR, kód výzvy KaHR-22VS-1501:
a) predloženia žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu:
„Obnova verejného osvetlenia obce Rabča“, korý je realizovaný obcou Rabča,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
4. Rozpočet projektu: „Obnova verejného osvetlenia obce Rabča“ v sume 276 468,32 €
s DPH. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Monika Adamčíková, Bc. Ľudmila Rešutíková,
Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, t. j. 6 z prítomných 6 poslancov;
ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
5. Aby Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča pripravilo štúdiu a zámer horolezeckej
steny v športovej hale v Rabči.
C. Ukladá

1. Vedúcemu RABČAN, obecné služby p. Štefanovi Raticovi v prípade schválenia žiadosti
o verejné osvetlenie, aby demontované svietidla riadne zaevidoval, riadne uskladnil
a v prípade potreby použil na ďalšie osvetlenie vedľajších a nových ulíc vvobci. Po
demontáži bude vedúci informovať poslancov o stave a počte demontovaných svietidiel.
Termín: po schváleni žiadosti na verejné osvetlenie; Zodpovedný: v texte
2. Tým poslancom, ktorí sa prihlásili na návštevu Wolfersheimu v Nemeckej spolkovej
republike, aby bezodkladne oznámili na Obecný úrad v Rabči o aký druh ubytovania majú
záujem: hotel, penzión alebo ubytovanie v rodine.
Termín: najneskôr do 15. 8. 2015; Zodpovedný: v texte
Zapísal(a): Ján Maťuga, poslanec(kyňa) OZ a predseda(kyňa) návrhovej komisie.

