UZNESENIE č. 1/2013 z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 1. februára 2013
A. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 8/2012, ktorú predniesol
hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
2. Petíciu občanov obce Rabča zaslanú na Obec Rabča 3. 1. 2013 pod č. sp.: 2013/6 proti
postaveniu bytového domu na ulici Nad riekou v obci Rabča.
B. Schvaľuje

1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Katarína Budzelová – členovia: PhDr. Augustín
Piták a Bc. Patrik Cubinek, poslanci OZ; overovateľov: Ing. Jaroslav Jagnešák a Ján Domín,
poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
2. Zmenu program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča a to tak, že za bodom 3)
bude nasledovať bod 6). Ostatné body programu ostávajú nezmenené.
3. Žiadosti o dotácie nasledovne:
a) TJ Oravan Rabča, IČO 142220156 – žiadosť o dotáciu na rok 2013 vo výške 27 000 € za
účelom zabezpečenia športovej činnosti oddielov TJ Oravan Rabča v pravidelných
dlhodobých súťažiach športových zväzov, organizovanie krátkodobých športových akcii
zníženú o sumu 1146,14 €, ktorú nevyčerpali z r. 2012 t. j. dotácia na rok 2013 bude vo výške
25 853,86 € za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 31. 12. 2013. Zároveň sa TJ
Oravan Rabča navyšuje dotácia o sumu 1400 € (SČK – 600 €, volejbalisti – 400 €
a basketbalisti – 400 €).
b) Slovenský červený kríž v Rabči – žiadosť o dotáciu na rok 2013 vo výške 800 € za účelom
zvýšenia počtu darcov krvi, podpory súčasných darcov, poskytovania zdravotnej pomoci pri
športových a kultúrnych podujatiach obce Rabča, zvýšiť počet návštev starých a opustených
ľudí v obci a poskytovať darcom transfúznu stanicu priamo v obci a to zníženú na sumu 600 €
za podmienky, že táto žiadosť bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 cez TJ Oravan Rabča.
c) Jozef Tvarožek, Rabča, Horská 1153 – žiadosť o dotáciu obce Rabča na rok 2013 vo výške
500 € za účelom rozvoja volejbalu v Rabči a to zníženú na sumu 400 € za podmienky, že táto
žiadosť bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 TJ Oravan Rabča.
d) Ján Korman, Pod Magurou 1046 o dotáciu na rozvoj basketbalu v Rabči vo výške 400 €
s tým, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 TJ Oravan Rabča.
e) Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti (ďalej sa uvádza len skratka SŠSZČ),
Hattalova 471, 027 43 Nižná, IČO 42067162 – žiadosť o pridelenie dotácie v zmysle zákona
č. 352/2012 Z.z. , ktorý je v platnosti od 1. 1 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení, o pridelenie dotácie na záujmovú
činnosť na deti s trvalým pobytom v obci Rabča z výnosu dane obciam od januára 2013.
Súčasťou ich dokumentácie je prihláška dieťaťa s vyhlásením súhlasu rodiča na započítanie
údajov v šk. roku 2012/2013 do zberu údajov, rozhodnutie o prijatí dieťaťa na činnosť
v SŠSZČ s prideleným číslom rozhodnutia. K žiadosti je priložená: zriaďovacia listina,
doklad o pridelení IČO, doklad o pridelení DIČ, zaradenie do siete škôl a školských zariadení,
menný zoznam detí – členov SŠSZČ Nižná. Obec Rabča poskytne dotáciu vo výške 5 €/1 člen
CVČ/mesiac po dovŕšení 5 rokov do 15 rokov od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 za podmienky, že
žiadateľ do 10. dňa v mesiaci predloží obci Rabča rozvrh a podpísanú dochádzku členmi
a až následne mu bude uvoľnená dotácia z obce Rabča najneskôr však do 12. dňa v mesiaci za
predchádzajúci mesiac.
f) Žiadosť Mesta Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo ako
zriaďovateľ CVČ Maják o pridelenie dotácie na záujmovú činnosť od 1. 1. 2013 na základe
zákona č. 352/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti zároveň prikladajú zoznam detí. Obec
Rabča poskytne dotáciu vo výške 5 €/1 člen CVČ/mesiac po dovŕšení 5 rokov do 15 rokov od
1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 za podmienky, že žiadateľ do 10. dňa v mesiaci predloží obci Rabča
rozvrh a podpísanú dochádzku členmi a až následne mu bude uvoľnená dotácia z obce Rabča
najneskôr však do 12. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
4. Žiadosť Zdena Dominová, Rabča, Hlavná 20 o prenájom obecných nebytových priestorov
v ObZS Rabča na prízemí vedľa Lekárne VIOLA – miestnosť pre hasičov za účelom
zriadenia služby pre obyvateľstvo s termínom využitie od 1. 1. 2013. Poslanci 3/5-tinovou
väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase
a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef
Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír
Jagnešák t.j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
Obec zámer prenajať majetok zverejnila v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na
dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce a to od 30. 11. 2012 do
17. 12. 2012.
5. Žiadosť Ján Maťuga, trvale bytom Rabča, Hlavná 1196 o preplatenie nákladov pri výmene
plastových okien v prenajatých obecných priestoroch vo výške 130 €. Celkové náklady na
výmenu okien predstavujú podľa FA č. 1/2013 sumu 130 €.
6. Záložnú zmluvu v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
odbore ekonomiky bývania, Námestie slobody 6, P. O. Box 100, 810 05 Bratislava na základe
záložnej zmluvy č. 0052-PRB/2011/Z na
Stavba 8 b. j., ktorá sa nachádza v k. ú. Rabča na parcele registra „C“ parc. č. 5106/15
o výmere 576 m2zastavanej plochy, súp. č. 336, zapísanej na LV č. 5628 a to
Byt č. 25, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 4999/148198;
Byt č. 26, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 5121/148198;
Byt č. 27, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 4860/148198;
Byt č. 28, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 4978/148198;
Byt č. 29, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 4999/148198;
Byt č. 30, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 5121/148198;
Byt č. 31, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 4860/148198;
Byt č. 32, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach domu 4978/148198 do katastra nehnuteľností – Správa katastra
Námestovo. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef
Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír
Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
7. Žiadosť Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11, 02901
Námestovo na stavbu: „Prístavba a stavebné úpravy SUPERMARKET 1-25 Rabča“, snímok
z katastrálnej mapy zo 16. 1. 2013 vydaný Správou katastra Námestovo, list vlastníctva
č. 390.
8. Žiadosť Dávid Boldovjak a manželka Zdenka Boldovjaková, Grúňanská 982, Rabča

o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu a súhlas k trvalému odňatiu
poľnohospodárskej pôdy pre investičný zámer – výstavba rodinného domu podľa § 17 ods. 5
zák. č. 220/2004 Z.z. na parc. CKN č. 14484/12 – orná pôda o výmere 789 m2 , LV č. 5666,
kópia katastrálnej mapy zo dňa 21. 1. 2013 vydaný Správou katastra Námestovo.
9. Žiadosť Ing. Miroslav Jurinec a manželka Mgr. Gabriela Jurincová, obaja trvale bytom
Hlavná 279, Rabča o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu na parc. CKN
č. 5496/1 – zastávané plochy a nádvoria o výmere 917 m2 , LV č. 1522, kópia katastrálnej
mapy zo dňa 22. 1. 2013 vydaný Správou katastra Námestovo za podmienky, že vlastníčka
pozemku Mgr. Gabriela Jurincová prevedie na obec Rabča odčlenenú časť parc. CKN 5496/1
pod ulicu Šviderkovu, ktorú na základe reklamácie odčlení geodet Ing. Jozef Revaj.
10. Žiadosť Miroslav Somsedík a manželka Marta Somsedíková, obaja trvale bytom Rabča,
Bystrá 335 o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu na parc. CKN č. 3813/8
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2a parc. CKN č. 3813/17 – zastávané plochy
a nádvoria o výmere 204 m2 , LV č. 5651, geometrický plán č. 41962249-184/2012,
vyhotovený Ing. Jozef Revaj, A. Bernoláka 375/1, Námestovo 19. 11. 2012, overený Správou
katastra Námestovo, Ing. Františkom Dzurekom, 28. 11. 2012 pod č. 950/2012.
11. Žiadosť Ing. Karol Sahuľ, trvale bytom Rabča, Hlavná 429 o vydanie súhlasu na výstavbu
Polyfunkčného objektu – prístavba a nadstavba na parc. CKN č. 4559/4 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 103 m2 , 4559/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2 ,
4559/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2 , 4559/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 151 m2 , LV č. 849, geometrický plán č. 31562388-30/02, vyhotovený
Geodézia Žilina, a.s., Dolný Kubín 11. 4. 2002, overený Správou katastra Námestovo
23. 4. 2002 pod č. 234/2002 Ing. Mariánom Matušákom.
12. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice Nad riekou k. ú. obce Rabča medzi obcou
Rabča a spoluvlastníkmi: Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková, obaja trvale
bytom Nad riekou 1232, Rabča, Ján Kozák a manželka Oľga Kozáková, obaja trvale bytom
Nad riekou 292 a Mária Kvasňáková, trvale bytom Hlavná 287, Rabča. Ide o predaj
pozemkov z LV č. 1515 vedený pod B1 na meno Jozef Belkotiak v podiele 1/1-nina a to parc.
CKN č. 5490/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2 ; z LV č. 5563 pod B1
vedený na meno Katarína Belkotiaková, rod. Šurinová v podiele 1/9-tina účasti a pod B15
Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 1/12-tina účasti a to parc. CKN č. 5416/1
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2; z CKN parc. č. 5490/25 – orná pôda
o výmere 165 m2 z LV 1515 pod B1 na meno Jozef Belkotiak v podiele 1/1-ina úč. a to len tú
časť novovytvorenej CKN parcely č. 5490/123 – orná pôda o výmere 11 m2 ; z CKN parcely
č. 5490/22 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 115 m2 z LV č. 1515 pod B1 na meno
Jozef Belkotiak v 1/1-nine úč. a to len tú časť novovytvorenej CKN parcely č. 5490/124
– orná pôda o výmere 4 m2 ; z CKN parcely č. 5490/26 – orná pôda o výmere 430 m2 z LV
č. 2250 pod B1 na meno Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina úč. a to
tú časť novovytvorenej CKN parcely č. 5490/125 – orná pôda o výmere 6 m2 ; z CKN
parcely
č. 5490/43 – orná pôda o výmere 84 m2 z LV č. 2753 pod B3 na meno Jozef Belkotiak
a Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina účasti a to tú časť novovytvorenej CKN parcely
č. 5490/127 – orná pôda o výmere 12 m2 ; z CKN parcely č. 5360/42 – TTP o výmere
138 m2 z LV č. 2756 pod B1-2 na meno Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina účasti a to
tú časť novovytvorenej CKN parcely č. 5360/126 – TTP o výmere 31 m2 k. ú. obce Rabča
podľa geometrického plánu č. 41962249-271/2008 vyhotovený Ing. Jozef Revaj, Geodetická
kancelária, Námestie A. Bernoláka č. 375/1, Námestovo 1. 12. 2008 a overený Správou
katastra Námestovo 12. 12. 2008 Ing. Mariánom Matušákom, pod č. 1195/08. Pozemok CKN
parcela č. 5416/3 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 112 m2 z LV č. 5568 pod B1 na
meno Kvasňáková Mária v podiele 5/24-tin účasti a pod B2 na meno Ján Kozák a Oľga

Kozáková v podiele 5/48-min účasti k. ú. obce Rabča. Kúpno-predajná zmluva bola schválená
3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava ulicu
Nad riekou do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu v k. ú. obce Rabča s tým, že náklady
spojené s prevodom uhradí Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková. ZA hlasovali:
Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín
Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8;
PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
13. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice Poľná k.ú. obce Rabča medzi obcou
Rabča a spoluvlastníkmi – dedičmi po neb. Márii Stašovej, rodenej Tyrolovej, Anton Sivka,
Jana Tatiková, Mária Tatiková a Jozef Sučák. Ide predaj pozemkov z LV č. 4908 CKN
parcela č. 1878/33 – orná pôda o výmere 576 m2 , CKN parcela č. 1878/34 – orná pôda
o výmere 434 m2 , CKN parcela č. 2233/2 – ostatné plochy o výmere 910 m2 , CKN parcela
č. 2233/6 – ostatné plochy o výmere 178 m2 a CKN parcela č. 2233/7 – ostatné plochy
o výmere 14 m2 vedených pod B1 na meno Stašová Mária rod. Tyrolová v podiele 1/72-tin
účasti; pod B2 na meno Anton Sifka v podiele 1/42-tin účasti; pod B4 na meno Jana Tatiková
v podiele 1/12-tina účasti, pod B5 na meno Mária Tatíková v podiele 1/6-tina účasti a pod B8
na meno Jozef Sučák v podiele 1/9-tina účasti; z LV č. 4764 CKN parcela č. 2233/1 – ostatné
plochy o výmere 371 m2 vedených pod B1 na meno Stašová Mária rod. Tyrolová v podiele
1/72-tin účasti; pod B9 na meno Anton Sifka v podiele 1/42-tin účasti; pod B13 na meno Jana
Tatiková v podiele 1/12-tina účasti, pod B14 na meno Mária Tatíková v podiele 1/6-tina
účasti a pod B21 na meno Jozef Sučák v podiele 1/9-tina účasti; z LV č. 4909 CKN parcela
č.1878/35 –orná pôda o výmere 5 m2 a CKN parcela č. 2233/8 – ostatné plochy o výmere
6 m2 vedených pod B1 na meno Stašová Mária rod. Tyrolová v podiele 1/24-tina účasti.
Kúpno-predajná zmluva bola schválená z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava ulicu Poľná
do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu v k. ú. obce Rabča. Poslanci kúpno-predajnú zmluvu
schválili 3/5-tinovou väčšinou za cenu 0,03 €. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek,
Katarína Budzelová, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA
– 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
14. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice (Kudjak, Samek) k. ú. obce Rabča medzi
obcou Rabča a spoluvlastníkmi Vendelín Samek, Ján Samek, Anna Kovaličková, Justína
Pilarčíková, Margita Bandíková, Lukáš Domin a Katarína Dominová, Jozef Labudjak,
Miroslav Šteťár, Ladislav Pidík, Pavol Kudjak, Ľudovít Kvasniak, Jozef Budzeľ, Mária
Plevjáková, Mária Grobarčíková. Ide o predaj pozemkov z LV č. 5639 CKN parcela č. 1799/6
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 , CKN parcela č. 1799/11 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 8 m2 , CKN parcela č. 1799/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
55 m2 , CKN parcela č. 1799/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 , CKN
parcela č. 1820/25 – orná pôda o výmere 84 m2 , CKN parcela č. 1820/26 – orná pôda
o výmere 141 m2 , CKN parcela č. 1820/48 – orná pôda o výmere 69 m2 , CKN parcela
č. 1820/49 – orná pôda o výmere 95 m2 vedené pod B1 na meno Vendelín Samek v podiele
3/10-tin účasti, pod B2 na meno Ján Samek v podiele 1/10-tina účasti, pod B3 Anna
Kovaličková v podiele 1/10-tina účasti, pod B4 Justína Pilarčíková v podiele 1/5-tina účasti,
pod B5 Margita Bandíková v podiele 1/5-tina účasti, pod B6 Lukáš Domin a Katarína
v podiele 1/10-tina účasti; z LV č. 4551 CKN parcela č. 1799/7 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4 m2 vedené pod B2 na meno Jozef Labudják v podiele 1/3-tina účasti, pod B3
Miroslav Šteťár v podiele 19/360-tin účasti, pod B5 Ladislav Pidík v podiele 19/180-tin
účasti, pod B6 Pavol Kudjak v podiele 19/180-tin účasti, pod B8 Ľudovít Kvasňák v podiele
7/20-tin účasti; z LV č. 5520 EKN parcela č. 688/2 – orná pôda o výmere 176 m2 vedené pod
B1 na meno Jozef Budzeľ v podiele 19/180-tin účasti, pod B2 Jozef Labudják v podiele 1/3tina účasti, pod B3 Mária Plevjáková v podiele 19/180-tin, pod B4 Miroslav Šteťár v podiele

19/360-tin účasti, pod B6 Ľudovít Kvasňák v podiele 7/20-tin účasti; z LV č. 2987 EKN
parcela č. 685/2 – orná pôda o výmere 86 m2 vedená pod B1 na meno Vendelín Samek
v podiele 3/10-tiny účasti, pod B2 Justína Prisenžňáková v podiele 1/5-tina účasti, pod B3
Milan Samek v podiele 1/10-tina účasti, pod B4 Ján Samek v podiele 1/10-tina účasti, pod B5
Anna Kovaličková v podiele 1/10-tina účasti, pod B6 Justína Pilarčíková v podiele 1/5-tina
účasti; z LV č. 2986 CKN parcela č. 1820/24 – orná pôda o výmere 69 m2 vedená pod B4 na
meno Mária Grobarčíková v 1/1-nine účasti. Kúpno-predajná zmluva bola schválená
z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava ulicu (Kudjak, Samek) do celku pre ďalšiu plánovanú
výstavbu v k. ú. obce Rabča. Poslanci kúpno-predajnú zmluvu schválili 3/5-tinovou väčšinou
za cenu 0,03 €. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef
Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír
Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
15. Aby obec Rabča naďalej ponechala zmluvu s firmou ELMA na zabezpečenie
bezpečnostného systému na Obecnom úrade v Rabči.
16. Priame zadanie pre RABČAN, obecné služby Rabča, príspevkovú organizáciu obce Rabča
na stavebnú činnosť vo výške rozpočtu 31 000 € s DPH na rekonštrukciu a stavebné úpravy
kuchynky a vestibulu Kultúrneho domu v Rabči.
17. Zariadenie kuchynky Kultúrneho domu v Rabči vo výške 9 000 €.
C. Neschvaľuje

1. Žiadosť Miroslava Golčáková, Rabča, Gaceľovská 422 o prenájom obecných priestorov
v ObZS Rabča nad lekárňou VIOLA za účelom zriadenia kaderníckeho salónu s termínom
otvorenia – február 2013. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce
priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do
nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci podľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Obec zámer prenajať
majetok zverejnila v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce a to od 30. 11. 2012 do 17. 12. 2012. Z dôvodu, že
žiadateľka telefonicky oznámila vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, že svoju žiadosť
ruší.
D. Ukladá

1. Prednostovi OcÚ, Ing. Vladimírovi Brišovi pripraviť voľby na funkciu hlavného kontrolóra
obce Rabča v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkom s dva dni pred zverejnením poslať e-mailom poslancom OZ na schválenie
vypísania výberového konania. Z: v texte
2. Aby Obecný úrad v Rabči z dôvodu podania petície proti výstavbe bytovky požiadal
Ing. Jozefa Pavlíka, Spoločný obecný úrad Zákamenné o písomné odborné stanovisko
k výstavby bytovky, ktorej výstavbu chce zrealizovať žiadateľ p. Jozef Belkotiak a manželka
Katarína Belkotiaková, resp. prizvať Ing. Jozefa Pavlíka na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
3. Mgr. Eve Grancovej predložiť, ak bolo schválené, uznesenie o účasti Komisie ŽP, VP
a výstavby v Rabči o ich účasti na stavebných konaniach v obci Rabča. T: budúce OZ, Z:
v texte.
4. Aby Obecný úrad v Rabči vyzval Coop Jednotu Námestovo na zabezpečenie lapačov snehu
na Supermarkete 1-25 v Rabči v časti medzi Supermarketom a Kultúrnym domom v Rabči.
Dušan Ratica, starosta obce Rabča
Zapísal: Katarína Budzelová, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.

Uznesenie č. 1/2013 Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa 1. februára 2013
A) Schvaľuje

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní jednorazového príspevku pri
narodení dieťaťa.
B) Ruší

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 57/2008 o poskytovaní príspevku pri
narodení dieťaťa schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabči dňa 12. 12. 2008.
Dušan Ratica, starosta obce Rabča
Zapísal: Katarína Budzelová, poslanec OZ

