Hlas Rabčíc
OBECNÉ NOVINY – OBČASNÍK
Vážení občania,
opäť sme o rok starší. Ani pandémia
nedokáže zastaviť čas, ktorý plynie veľmi
rýchlo. Aj napriek tomu, že tento rok bol
iný ako ostatné roky, dovolil by som si
zhodnotiť rok 2020, ktorý sa čoskoro skončí. Začiatkom roka sme organizovali Goralovú bežku, síce so slabou snehovou nádielkou, ale ani to neodradilo našich stálych účastníkov a prišli v hojnom počte.
Vypracovali a poslali sme niekoľko projektov na zveľadenie našej obce, ale nakoľko
COVID 19 zastavil všetky investície, tieto
projekty boli zrušené, čo nás veľmi mrzí.
V marci 2020 nás zastavila pandémia, boli
zrušené všetky spoločenské podujatia
a akcie. Zrazu sa pre všetkých stalo najdôležitejšie zdravie a čas sme trávili doma
a v prírode. Pri prechádzkach v prírode ste
odhalili čierne skládky, ktorými nám naši
spoluobčania znepríjemňujú pobyt v prírode. Je to nepochopiteľné, nakoľko obec
zbiera odpad nepretržite, každý ho môže
doviesť na drobnú prevádzku, prečo ho
niekto musí vyviesť do prírody? Naši pracovníci ho musia zozbierať a roztriediť, čo
stojí obec nemalé finančné prostriedky. Začnime sa správať trochu zodpovedne a neničme si to krásne, čo je vôkol nás. Počas
pandémie, ale aj bez nej, nám mnohí závi-
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deli krásnu prírodu okolo nás. V letnom období sme udržiavali nepretržitý chod obce
a zdalo sa, že sa vrátime do normálneho života. Ale jeseň nás prekvapila druhou vlnou
pandémie. Orava sa stala ohniskom nákazy
a museli sme dodržiavať prísnu hygienu. Ne-
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žijeme v ľahkých časoch, ale musíme sa
zmieriť s novou situáciou a správať sa zodpovedne. Pevne verím, že budúci rok bude
lepší ako tento predošlý a vynahradíme si
všetky spoločenské akcie, budeme sa radi
stretávať a vážiť si to, čo máme.
Jozef Slovík, starosta obce

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2021
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné
v láske, šťastí, harmónií
prežite ich spoločne.
Nie sú dôležité dary,
ale v Novom roku nech sa Vám darí.
Zdravie nech slúži k spokojnosti
a dom, aby ste mali plný hostí.
To Vám praje
starosta obce Jozef Slovík,
poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obce.
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Vianočné trhy v roku 2019
7. decembra 2019 sa v našej obci uskutočnili vianočné trhy na
ľadovom ihrisku. Zišli sa tam šikovné žienky z našej obce, aby sa
prezentovali svojimi výrobkami, ktoré zväčša tvorili vianočnú tematiku. Samozrejme, že nechýbalo ani občerstvenie. Dobrovoľný hasičský zbor Rabčice uvaril kapustnicu a varené vínko. Manželia
Grobarčíkovci ponúkali guláš a zemiakové špirály. Deti potešil príchod Mikuláša, ktorý sa priviezol na konskom záprahu p. Kubíka.
Mikuláš a anjelici aj s čertom rozdali deťom sladké prekvapenie
a deti ho za to odmenili modlitbičkou alebo básničkou. Krásnu vianočnú atmosféru dopĺňali vianočné piesne, ktoré zneli v podaní DJ
Martina Lašťáka. Skvela atmosféra panovala do večerných hodín.
Na trhoch sa konala aj dobrovoľná zbierka na liečbu Martina Jagnešáka, ktorý bol po ťažkom úraze. Zbierku zorganizoval Jozef Lašťák ml. s celou svojou rodinou. Napiekli štrúdle, ktoré sa predávali
za ľubovoľnú cenu. Vyzbieralo sa 555€. Je to krásne, ako sa vie
naša obec zomknúť a pomôcť dobrej veci. Všetkým ďakujeme.

Goralova bežka
Dňa 25. januára 2020 sa konal 12. ročník lyžiarskeho pochodu
na bežkách chotárom po našej obci. Snehová nádielka bola skúpa
na sneh, kde miestami museli ísť bežkári pešo a miestami na bežkách. Tento ročník mal silné zastúpenie. Zúčastnilo sa ho okolo 400
bežkárov a chodcov. Počasie bolo nádherné slnečné a atmosféra
bola výborná. Po zápise v základnej škole sa účastníci občerstvili
v stánku pred firmou Support Q a.s., ktorý sponzoroval Peter Vons.
Potom ich čakala pripravená bežkárska trať, na ktorej sa ocitli nielen bežkári ale aj chodci. Takto si spoločne mohli vychutnávať krásnu prírodu a priateľskú atmosféru. V polovici trate ich čakali naši
dobrovoľní hasiči s teplým čajom, kde si mohli účastníci bežky oddýchnuť a potom pokračovali v okruhu ku Hviezdoslavej hájovni
a do cieľa, ktorý bol tento rok už v novom kultúrnom dome, kde bolo

pre účastníkov pripravené občerstvenie. Kapustnica, horúci čaj
a pre potešenie im zahrali heligonkárky. Bez sponzorov by nebolo
možné bežku zorganizovať, preto všetkým sponzorom ďakujeme
za finančnú pomoc aj ochotu pomôcť.
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Poľovnícky ples
Začiatkom januára 2019 sa v obci plesalo. V sobotu 4. januára sa konal už 5. ročník
tradičného Poľovníckeho plesu, ktorý organizuje Poľovnícke združenie Rabčice. Poľovnícke špeciality a dobrá hudba prilákali aj
tento rok plesajúcich. Vyše 150 ľudí rôzneho veku sa bavilo v útrobách nového miestneho kultúrneho domu, kým za oknami trhala Perinbaba zabudnutú perinu. Miroslav Tropek vie ako rozprúdiť zábavu. Veselo bolo aj
pri vyhlasovaní tomboly. Všetci totiž netrpezlivo čakali, kým im lístok, ktorý stískajú v dlaniach, zabezpečí nejakú výhru . Príjemným
spestrením plesu bola súťaž v pílení dreva
a vystúpenie Veselej štvorky počas prestávok. Potom sa parket opäť zaplnil, ľudové
piesne striedal pop i rock a v kultúrnom dome
sa svietilo takmer do rána.
Ďakujeme sponzorom a všetkým za výbornú atmosféru. V neposlednom rade ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto plesu. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia na plese, pri poľovníckych
akciách alebo len tak na prechádzkach prírodou.

Valentínsky ples
Na sv. Valentína sa konal v našej obci
ples, ktorý zorganizoval Martin Lašťak.
O hudbu sa postarala skupina Formát a DJ
Piďo. Počas prestávok zabávali prítomných
Muzikanti z Rabčíc. Na plese sa zúčastnilo
230 ľudí a zábava trvala do bieleho rána.
Ceny do tomboly venovalo 70 sponzorov.
Hlavným sponzorom bola firma Support Q,
a.s. Námestovo, ktorá venovala prvú cenu
– sušičku na prádlo. Všetkým sponzorom
veľmi pekne ďakujeme a veríme, že sa nájdu
ochotní ľudia, ktorí budú pokračovať v tradícií plesov v našej obci.

90. narodeniny

80. narodeniny

60. výročie svadby

Krásneho životného jubilea sa dožila naša spoluobčianka Janka Vedjelová, ktorá 27. októbra 2019 oslávila krásne 90. narodeniny. S malým oneskorením jej boli zablahoželať starosta obce
a pracovníčky obecného úradu. Oslávenkyňa sa podpísala do pamätnej knihy, na pamiatku sa odfotila so starostom obce. Pani Vedjelovej prajeme pevné zdravie a Božie požehnanie.

Dlhoročný predseda DHZ Rabčice
Kornel Slovík sa 5. februára dožil krásneho jubilea 80. rokov života.
Zablahoželať mu boli starosta a zamestnanci obce. Oslávenec sa podpísal do pamätnej knihy a urobili si spoločnú fotografiu so starostom. Zaspomínali si spoločne na jeho výkonné obdobie v našej obci, za čo mu patrí veľké
poďakovanie.

Diamantovú svadbu oslávili naši občania Anton Bubliak a Ľudmila rod.
Bolibruchová, ktorí si v mesiaci jún pripomenuli svoj najkrajší deň, kedy začali
svoju spoločnú cestu životom. Bolo to
už pred 60. rokmi, ale láska a porozumenie medzi nimi naďalej pretrváva.
K tomuto krásnemu a v dnešnej dobe aj
ojedinelému výročiu im boli blahoželať
starosta a zamestnanci obce.

Hlas Rabčíc
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POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD BUDE
Z ROKA NA ROK VYŠŠÍ – PREČO K TOMU DOCHÁDZA?
Cieľom SR do roku 2020 je recyklovať 50% vzniknutého komunálneho odpadu. Realita je však iná a v našej obci nevynímajúc.
V zmysle nového zákona o poplatkoch, všetko stojí a padá na úrovni
vytriedenia odpadov, od čoho sa odvíja sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku. Jednoducho povedané,
čím menej budeme triediť a vytvárať viac zmesového komunálneho
odpadu bude sadzba za uloženie vyššia a tým sa zvýši aj cena
poplatku za komunálny odpad. Ďalším rozhodujúcim faktorom zvýšenia poplatku za odpad je skutočnosť, že na skládku v Zubrohlave
sa od roku 2019 môžu vyvážať len odpady zo smetných nádob – pri
rodinných domoch z dôvodu naplnenia skládky. Časť odpadov sa
vyváža aj na skládku v Ružomberku. Odpad z veľkoobjemových
kontajnerov umiestnených pri cintorínoch, na drobnej prevádzke je
potrebné odvážať až na skládku v Širokej. Znepokojujúci je fakt, že
aj tieto skládky sa napĺňajú a v budúcnosti budeme odpad vyvážať
ešte ďalej.

Zvyšovanie sadzby za uloženie zmesového
komunálneho odpadu v nasledujúcich rokoch
V nasledujúcej tabuľke je uvedená výška sadzby za uloženie
zmesového komunálneho odpadu na nasledujúce roky. Cena sa
odvíja od úrovne vytriedenia odpadu.
Pre porovnanie v roku 2018 sme za uskladnenie odpadu platili
5 EUR za 1 tonu odpadu v roku 2019 už 12 EUR za 1 tonu, v roku
2020 13 EUR za 1 tonu. V prípade rovnakej úrovne vytriedenia
v tomto roku budeme v nasledujúcom roku, teda 2021 platiť za uloženie 22 EUR za 1 tonu odpadu.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07)
NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1
Tabuľka č. 1

Položka

Úroveň vytriedenia
komunálneho
odpadu x [%]

1
2
3
4
5
6
7

x ? 10
10 < x ? 20
20 < x ? 30
30 < x ? 40
40 < x ? 50
50 < x ? 60
x > 60

Sadzba za príslušný
rok v eurách . t-1
2019

2020

17
12
10
8
7
7
7

26
24
22
13
12
11
8

2021
a nasledujúce roky
33
30
27
22
18
15
11

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE INÝCH DRUHOV KOMUNÁLNEHO ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV
Tabuľka č. 2

Položka

Názov položky/druh
komunálneho odpadu

1

Drobný stavebný
odpad (20 03 08)
Zemina a kamenivo
(20 02 02)
Iné druhy komunálneho
odpadu nezahrnuté
v položkách 1 a 2 tejto
tabuľky a v tabuľke č. 1
Iné druhy komunálneho
odpadu nezahrnuté
v položkách 1 a 2 tejto
tabuľky a v tabuľke
č. 1 – nebezpečný odpad

2
3

Sadzba za príslušný
rok v eurách . t-1
2019 2020
2021
a nasledujúce roky
7
7
8
3

5

7

17

18

19

35

38

40

Čo znamená úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu?
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu znamená podiel vytriedeného odpadu (tzv. separovaný zber – plasty, sklo, kovové obaly,
papier, VKM – viacvrstvové kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad, elektronicky odpad... na podiele všetkých odpadov, ktoré sa tvoria na území obce v priebehu celého roka vrátane
vytriedených zložiek.
% miery vytriedenia - je hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %.
Úroveň vytriedenia v našej obci za rok 2018 bola 18,58 % v roku
2019 39,69 %. Zvýšenie triedenia bolo ovplyvnené povinnosťou obce
triediť biologicky rozložiteľný odpad – vývoz zelene a tiež vývozu
železa.

Porovnanie nákladov na odpad a množstva odpadu
Porovnanie vývozu
komunálnych odpadov
k 30.10.2019 a 30.10.2020

2019
v€

2020 zvýšenie 2019 2020 zníženie
v€
v€
vt
vt
vt

vývoz KUKA nádob Murín
– skládka Zubrohlava

9646

9911

265

vývok KUKA nádob Jagelka
– skládka Ružomberok

1400

3338

1938

vývoz VOK Murín + uloženie
VOK skládka Široké

3738

930

-2808

uloženie + zneškodnenie
KUKA skládka Zub.

12945 13595

650

Uloženie KUKA
– skládka Ružomberok

2702

3580

878

poplatok za likvidáciu
odpadu

1799

1799

0

0

350

350

Názov

vývoz komunálneho
odpadu chaty Slaná Voda
spolu náklady a množstvo

32230 33503

1273

270,3 268,62 1,68

20,33 5,82

14,51
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Podstatné je uviesť čo tvoria náklady na
odpady v našej obci. Náklady na komunálne odpady pozostávajú z:
1. vývozu zmesového komunálneho odpadu
z domácnosti – (4x mesačne v zimnom
období, 2x mesačne v letnom období). Vývoz odpadu nám zabezpečuje firma Marián
Murín Námestovo – odvoz na skládku v Zubrohlave. Aktuálna cena vývozu 1 ks smetnej
nádoby -110 l je 0,816 €, vývoz 1 ks 1100 l
nádoby je 4,56 € (ceny uvádzané s DPH).
Vývoz odpadu zabezpečuje aj Miroslav Jagelka, Rabča na skládku v Ružomberku.
Cena vývozu je aktuálne 1,56 €/s DPH za
km. Vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov zabezpečuje firma Marián Murín Námestovo. Cena vývozu je aktuálne 1,44 €/
s DPH za km. Odvoz sa zabezpečuje na skládku v Širokej.
2. uloženia odpadu na skládku
Cena uloženia na skládke v Zubrohlave je 15,6 €/s DPH za
1 tonu odpadu. Okrem uloženia je potrebné zaplatiť účelovú finančnú rezervu v cene 12,07 €/s DPH za 1 tonu odpadu (týka sa vývozu
odpadu z domácnosti –110 l. smetné nádoby).
Cena uloženia na skládku v Širokej je 69,34 €/a DPH za 1 tonu
odpadu. Manipulačný poplatok 1 ks VOK /14,40 €. Zákonný poplatok 18 € za 1 tonu odpadu. (veľkoobjemové kontajnery – 7000 l).
Cena uloženia na skládku v Ružomberku 44,74 €/s DPH za
1 tonu odpadu. Zákonný poplatok 18 €/ za 1 tonu odpadu.
3. zneškodnenia odpadu
Cena zneškodnenia na skládke v Zubrohlave je 40,93 €/s DPH
za 1 tonu.
Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu za rok
2020 predstavuje ročne 2398,8 €. Poplatok za separovaný zber predstavuje 2032 € ročne. Každý rok sa poplatok za separovaný zber
upravuje na základe počtu obyvateľov. V rámci separovaného zberu sa platí aj za biologicky rozložiteľný odpad, ktorý zabezpečuje
firma EKORAY – Bolek Námestovo. Náklady tento rok za danú komoditu predstavuje 600,- €/s DPH.
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schválená ešte tento rok. Podstatné pre našu obec je, že od
1.1.2021 zostáva v zmysle § 81 zákona o odpadoch naďalej
v platnosti výnimka pre tie obce, ktoré preukážu že 100 %
domácností kompostuje svoj bioodpad. To znamená, že musia byť podpísané vyhlásenia z jednotlivých domácností. Tieto obce nemajú povinnosť zavádzať zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
UPOZORNENIE: Žiadame občanov, aby do 15. januára 2021
doniesli podpísané čestné vyhlásenie na obecný úrad,
ktorým preukážu, že domácnosti kompostujú svoj bioodpad. Čestné vyhlásenie je prílohou obecných novín. Stačí
doručiť podpísané tlačivo za 1 domácnosť. Žiadame občanov, aby k tomu pristupovali zodpovedne, nakoľko sa jedná o veľmi dôležitú vec.

Povinnosti obce pri zbere odpadov
podľa zákona o odpadoch na rok 2021
Informácie k zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Zber kuchynského odpadu z jednotlivých domácností zostáva v platnosti od 1.1.2021. MŽP SR pripravilo vyhlášku, v ktorej
budú uvedené informácie ohľadom samotného zberu. Mestá a obce
budú môcť nabehnúť na zber do 30.6.2021. Vyhláška by mala byť
Informácie k zákazu skládkovania neupraveného komunálneho odpadu. V ďalšej pripravovanej novej vyhláške bude považované za úpravu pred skládkovaním aj proces úpravy odpadu pri
zdroji, teda v jednotlivých domácnostiach obce a týmto spôsobom
úpravy by sa malo preklenúť obdobie dva roky. Ministerstvo predpokladá, že do dvoch rokov sa podarí vybudovať dostatočné množstvo zariadení na mechanicko - biologickú úpravu odpadov, cez ktoré
by následne prechádzal komunálny odpad pred samotným skládkovaním.
Informácie k podpore kompostovania cez EF. Ministerstvo
bude podporovať projekty prostredníctvom environmentálenho fondu na projekty na predchádzanie a spracovanie bioodpadu (kompostéry, nádoby, kompostárne). Žiadosti sa podávajú do 15.12.2020.
Obec Rabčice požiadala v stanovenom termíne o daný projekt,
v prípade schválenia budú domácnostiam zabezpečené kompostéry/nádoby.

Na zamyslenie
Snažme sa vychovávať svoje deti k lepšiemu postoju k prírode.
Stačí jeden obed v školskej jedálni a hneď vieme, čo mali pribalené
k obedu. Všetky odpadky (obaly z džúsov, ovocie) sú pohodené pri
hlavnej ceste, na chodníkoch, ako idú zo školy domov. Obraz tejto
situácie však musíme hľadať v nás dospelých. Pribúdajú nelegálne
skládky, ktoré sú finančne náročné na likvidáciu. Zaplatíme za to
všetci. Každý jeden z nás je zodpovedný, akou cestou sa budeme
uberať a koľko nás odpad v nasledujúcich rokoch bude stáť.

Hlas Rabčíc
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Práce v obci


























upratovanie verejných priestranstiev po
zime
zimná údržba ciest – oranie snehu a posypávanie
upratovanie ihriska po víkende
vkladanie rigolov popri komunikáciách
úprava stromov a okolia kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v končinách
čistenie prameňov v Babej hore a oplotenie vodojemov a zbernej šachty
čistenie a údržba oboch vodojemov
oprava strojového parku na drobnej prevádzke
kosenie verejných priestranstiev a cintorína
kopanie hrobov a hrobiek
upratovanie drobnej prevádzky a triedenie odpadu
zber odpadu z prírody, zber plastov
a ostatného odpadu
spevňovanie cesty v končinách a navážka makadamom
rekonštrukcia vodovodného potrubia v základnej škole
oprava šatní pri futbalovom ihrisku
pomoc pri prácach na kostole a okolí
vytvorenie šatne pre zamestnancov prevádzky
služby občanov ako dovoz dreva, práce
na JCB
na 10 bytovej jednotke osadenie zachytávačov snehu
opiľovanie stromov, ktoré spôsobili výpadok elektrickej energie
čistenie rigolov na cintoríne a osadenie
nádoby na vodu
oprava a údržba miestneho rozhlasu
a verejného osvetlenia
príprava aut na STK
príprava miestnosti na poštu
prípojka vody do kostola
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Investičné akcie za rok 2020
Preinvestované náklady ku dňu 16.11.2020:

Rozšírenie vodovodu Končiny
Cesta „Portalova grapa“
Cesta „Zadné Končiny“
Kúpa pozemkov
Cesta Nižný koniec
Obnova kríža/Starý cintorín

Rozkopávka v obci
Jeseň v našej obci začala rozkopávkou chodníkov popri hlavnej ceste a bočných uliciach
v celej obci. Čo sa vlastne deje? Začali sa práce na výstavbe optiky pre firmu Slovak Telekom
Bratislava. Na základe rozhodnutia o umiestnení stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete. Trasa povedie prevažne vo výkopoch
v zemi, a v niektorých úsekoch vzdušne po stĺpoch. Nová trasa optickej siete bude viesť prevažne pozdĺž komunikácie. Účelom tejto stavby je vybudovanie FTTH siete pre pokrytie RD
a bytových domov. Ku kolaudácií stavby musí
byť všetko dané do pôvodného stavu. Prosíme
občanov o strpenie týchto prác a ohľaduplnosť,
nakoľko by tieto práce v našej obci mali prebiehať celý rok.

1504,04
4355,64
3609,06
3,00
280,00
2361,53

€
€
€
€
€
€
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Oznam k miestnym daniam

Údaje z evidencie obyvateľov
za obdobie od 1.1.2020 do 16.11.2020
Narodilo sa 19 detí
Adam Madzík
Karolína Ogurková
Lívia Bubláková
Dávid Šimurdiak
Patrik Kukla
Patrik Kolčák
Tatiana Turacová
Barbora Zoššáková
Jakub Turac
Dominika Motyková
Martin Bejdák
Dávid Stelina
Lukáš Černý
Richard Fiták
Izmael Chromek
Erik Pienčák
Alica Večerková
Michal Vraňák
Tomáš Slovík
Zomrelo 21 občanov
Johana Slovíková
Jana Škorvánková
Janka Kocúrová
Miroslav Mordel
Margita Slovíková
Pavol Kutlák
Ignác Kolčák
Veronika Bandíková
Mária Mordelová
Ján Barut
Anton Vojtas
Emília Bandíková
Juraj Trstenský
Kornel Slovík
Peter Ďubek
Ľubomír Obrk
Ignác Tropek
Vilma Glombíková
Jozef Slovík
Anna Gluchová
Margita Barutová

1-2/2020

Daň z nehnuteľností

Ak ste nadobudli niečo po prvýkrát,
je potrebné podať nové daňové priObčania, u ktorých nastali v prie- znanie.
behu roku 2020 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (predaj, kúpa, výmena, dedičské konanie, darovanie,
Občania, ktorí sú vlastníkmi psa
kolaudácia alebo stavebné povolenie,
staršieho
ako 6 mesiacov a psa ešte
atď...) sú povinní tieto zmeny nahlásiť
nezaevidovali
na Obecnom úrade, sú
na obecnom úrade do konca januára.
Tiež je potrebné doniesť ako prílohu povinní ho zaevidovať, vyzdvihnúť si
daňového priznania listinu, ktorou na- evidenčnú známku pre psa a platiť za
neho daň v sume 4,50 € na celý rok.
stala zmena vo vlastníctve.

Daň za psa

Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Rabčice
Počet
Počet
Počet
Účasť

voličov zapísaných v zozname voličov
voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
platných odovzdaných hlasov
občanov

1497
1034
1017
69,07 %

P.č. Politická strana

Číslo strany Počet hlasov

1. Kresťanskodemokratické hnutie

15

262

2. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

11

203

3. SMER-sociálna demokracia

19

148

4. Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko

24

123

5. SME RODINA

4

83

6. Slovenská národná strana

9

61

12

30

7. Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU-občianska demokracia
8. ZA ĽUDÍ
9. VLASŤ

6

29

17

29

10. DOBRÁ VOĽBA

2

17

11.

3

16

7

4

Sloboda a solidarita

12. MÁME TOHO DOSŤ!
13. Socialisti.sk
14. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

25

4

1

3

15. MOST-HÍD

18

3

16. Demokratická strana

10

1

17. 99 %-občiansky hlas

14

1

Prisťahovalo sa 21 občanov
a odsťahovalo sa 18 občanov
Bolo uzavretých 18 manželstiev
a 3 rozvody.
K 16.11.2020 obec eviduje
2035 obyvateľov.
Demografický vývoj v našej obci
o počte obyvateľov
rok

2000 2005 2010 2015 2020

Počet
1811 1915 1963 1995 2035
obyvateľov

Vytvorenie redakčnej rady
Týmto chceme osloviť ochotných ľudí, ktorí by chceli v rámci svojho voľného času
pomôcť pri tvorbe obecných novín, majú ochotu a chuť, skvelé nápady
a tvorivého ducha, aby sa prihlásili na obecnom úrade p. Grobarčíkovej.

1-2/ 2020
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Koronavírus COVID 19
Tak ako celý svet aj našu obec neobišla
pandémia koronavírusu. Bolo to pre nás niečo nové, niečo na čo nikto z nás nebol pripravený a žijeme sme v neistote, lebo nevieme do kedy budeme žiť v obmedzení vo
svojich domoch a bytoch. Zatvorené boli školy, obchody, reštaurácie. Zrušené boli všetky verejné podujatia a tento vírus ovplyvnil
všetkých ľudí aj v našej obci. Do každodennej povinnej výbavy sme si museli zaobstarať rúška. Keďže sa stali nedostatkovým tovarom, každý si doma ušil ako mohol a z čoho sa dalo. Bolo to veľmi zaujímavé, keď sme
sa stretávali na uliciach. Mnohí sme sa nemohli ani spoznať, tvár zahalená rúškom
v rôznych tvaroch a farbách.
Naša obec zvládla prvý vlnu pandémie
dobre. Na obecnom úrade sme vybavovali
občanov v obmedzenom režime pri okienku, telefonicky a mailom. Všetci občania boli
vybavení, tak ako za normálneho režimu.
Občania dodržiavali všetky nariadenia a boli
disciplinovaní. V prvej vlne sa u nás neobjavil žiaden prípad pozitívny na COVID 19.
Obec zabezpečila starším občanom rúška,
ktoré rozniesli pracovníčky obce do schránok. Najväčší vplyv bude mať pandémia na
našu ekonomiku. Obce sa bude musieť vysporiadať s nižším obsahom financií z podielových daní. Budú sa musieť zrušiť alebo presunúť niektoré plánované investície. Aj vďaka rezervám, ktoré máme, to naši občania
nepocítili v žiadnej oblasti.
Koronavírus spojil rodiny, priblížil nám
opäť prírodu a ako keby spomalil neustále
ponáhľajúci sa vlak. Súdržnosť ľudí sa ukázala aj v podobe pomoci so šitím ochranných
rúšok či pomocou s nákupom iným. No zdá
sa, že aj na-priek rôznym komplikáciám či
obmedzeniam, toto obdobie väčšine z nás
niečo „dalo“.
Pandémia zasiahla rôzne kultúrne akcie,
oslavy a svadby. Rušili sa termíny svadieb,
ktoré boli rezervované aj niečo vyše roka.
Bolo nám ľúto hlavne snúbencov, ktorí si
vysnívali svoju svadbu a všetko sa to rozsypalo ako domček z kariet. Mnohí sa zosobášili aj bez oslavy s blízkou rodinou, iní si svoj
veľký deň odložili na neurčito.
Keďže boli zatvorené školy, rodičia museli ostať doma z práce na nútených ošetro-

vačkách a nahradili deťom učiteľov. Bolo to
veľmi náročné hlavne pri menších žiakoch,
ktorým bolo potrebné všetko vysvetľovať
a pracovať s nimi niekoľko hodín denne. Vyučovanie v ZŠ fungovalo online rôznymi formami a nakoniec to všetko dobre dopadlo
a zvládli to aj učitelia aj žiaci aj rodičia. Do
školy sa deti vrátili 2 týždne pred ukončením
školského roka a boli veľmi šťastní, že sa po
takom dlhom období opäť videli a porozprávali.
Leto sme zvládli s určitými obmedzeniami, ale nič vážne sa nedialo. V septembri náš
zasiahla druhá vlna pandémie. Táto druhá
vlna sa dotkla aj našich občanov, ktorí pocítili túto chorobu na vlastnej koži. Zo dňa na
deň pribúdalo viac a viac chorých. Opäť nás
zasiahol strach. Orava sa stalo terčom médií, kde sme boli opísaní ako nedisciplinovaní a nezodpovední. Mnohých takéto osočovanie pobúrilo.
Od 1.10 vyhlásil premiér Igor Matovič núdzový stav od 15.10 sa sprísnili opatrenia
kvôli nárastu ochorení. Začalo sa testovanie
zamestnancov vo firmách, postupne sa zatvárali kostoly, školy a reštaurácie. Stúpali
počty nakazených aj úmrtí. V našej obci sme
pristúpili k uzatvoreniu obecného úradu. Občania sa vybavovali pri okienku na prízemí.
Nikto nevie ako sa táto pandémia skončí
a do kedy bude trvať, musíme len veriť a mod-

Dezinfekcia spoločenských priestorov
Týmto sa chceme poďakovať členom Orava Rescue System, za to že nám bezplatne
vydezinfikovali priestory kostola, domu smútku, základnej školy a obecného úradu. Títo
muži prišli vo svojom voľnom čase a so svojou technikou bez nároku na odmenu, aby
sme sa my ostatní mohli cítiť bezpečne.

liť sa, aby to bolo čo najskôr.
V pilotnom testovaní Oravy sme v našej
obci otestovali 1287 občanov a 85 občanov
bolo pozitívnych. Občania boli disciplinovaní a ohľaduplní, až na pár výnimiek Od
24.10.2020 bol vyhlásený čiastočný lokdown, čo znamenalo obmedzenie pohybu iba
na nevyhnutné nákupy a návštevu lekára
a lekárne. do práce sme mohli ísť iba s negatívnym testom na COVID 19.
Prvé celoplošné testovanie prebiehalo
31.10. a 1.11. na území celého Slovenska.
Bolo to na sviatok Všetkých svätých a zároveň u nás sme tak prežili odpustovú slávnosť. Otestovalo sa 1188 občanov a 21 občanov bolo pozitívnych. Títo občania museli
ísť na 10 dní do povinnej domácej karantény.
Nasledovalo druhé celoplošné testovacie
a u nás to bolo už tretie kolo. Aj keď sme
boli z toho unavení, ak sme chceliá mať tzv.
väčšiu slobodu, ísť do práce a podobne museli sme sa opätovne dať testovať. Testovanie prebiehalo v dňoch 7. až 8.11. a výsledky boli nasledovné. Otestovali sme 1157 obyvateľov a nemali sme ani jedného pozitívneho. Veľmi sme sa tešili. Ďakujem patrí
všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tejto náročnej akcií. Nikto nevie čo nás čaká ďalej,
preto budeme dúfať, že sa situácia zlepší
a konečne budeme žiť normálny život.
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1-2/ 2020

11

Celoplošné testovanie
1. kolo - pilotné testovanie v našej obci
Od piatku 23.10 do nedele 25.10 v čase od 8,00 hod. do 20,00
hod. prebiehalo v našej obci pilotné testovanie na COVID 19. Testovanie prebiehalo vo vonkajších priestoroch pred novým kultúrnym
domom. Naši občania sa k tejto akcii postavili zodpovedne a boli
veľmi disciplinovaní. Výsledky v našej obci:
počet obyvateľov na testovanie ....... 1770
počet otestovaných obyvateľov ....... 1287
počet pozitívnych obyvateľov ................ 85

2. kolo - celoplošné testovanie
V sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 01.11.2020 prebiehalo celoplošné testovanie na COVID 19, nielen na celom Slovensku ale aj
v našej obci. Opäť prebiehalo vo vonkajších priestoroch pred novým kultúrnym domom. Výsledky sú nasledovné:
počet otestovaných obyvateľov ........ 1188
počet pozitívnych obyvateľov ................ 21

3. kolo testovania – druhé celoplošné testovanie
V sobotu 7.11. a v nedeľu 8.11. opäť prebiehalo testovanie okresu Námestovo na COVID 19. Už sme to mali natrénované na 2
predošlých testovaniach. Výsledky boli nasledovné:
počet otestovaných obyvateľov ........ 1157
počet pozitívnych obyvateľov .................. 0
Ďakujeme za pomoc zdravotníkom, našim hasičom, Oravskému
záchrannému systému, ľuďom ktorí zabezpečili občerstvenie, administratívnym pracovníčkam, a všetkým ktorí sa pri tejto náročnej
akcií podieľali. Zvládli sme to.
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FARNOSŤ 2020
Život v našej farnosti, tak ako všade
inde, v tomto roku ovplyvnila pandémia
coronavírusu. Mnohé akcie, ktoré sme
mali naplánované sme tak museli zrušiť. Napríklad nemohla sa uskutočniť púť
na krásne miesta v Taliansku, ktorá
mala byť koncom februára, nemohol sa
uskutočniť farský detský tábor, lebo
v tom čase sa vírus začal šíriť zvlášť na
Orave. Od 10. marca do 6. mája sa
nemohli slúžiť verejné sv. omše. Vďaka našim technikom Róbertovi a Martinovi Lašťákovcom, sme mohli sv. omše
z nášho kostola prenášať v priamom
prenose cez internet počas Veľkej Noci
aj neskôr. Tak sme sa ako farnosť mohli
aspoň takto duchovne spájať. Druhá
vlna pandémia spôsobila, že sme aj
odpustovú slávnosť Všetkých svätých,
slávili len priamym prenosom sv. omše
z nášho kostola.
Iné akcie sa museli uskutočniť v obmedzenom režime.

Prvé sv. prijímanie
Vďaka Bohu väčšinu prípravy s tretiakmi sme stihli v škole do začiatku
marca. Aj keď sa sv. omše začali v máji
sláviť, stále to bolo za obmedzených
podmienok a tak sme do poslednej
chvíle nevedeli, či sa v plánovanom
čase 24. mája slávnosť prvého sv. prijímania uskutoční. Nakoniec sa to podarilo, hoci pri sv. omšiach museli ľudia
sedieť v dvojmetrových odstupoch
(okrem členov jednej domácnosti). Tento rok sme mali len 15 detí, tak sme
mohli zachovať aj hygienické prepisy.
Deti sedeli v určených vzdialenostiach
vpredu a každá rodina dieťaťa mala
k dispozícií jednu lavicu v kostole.
Všetci na slávnosti mali na tvárach rúška a deti prijímali Eucharistiu na ruku
ako aj ostatní veriaci.

Slávnosť birmovania
Podobné starosti sme prežívali pred
birmovkou, ktorá bola naplánovaná na
27. júna. Birmovancov však bolo 126,
ďalších 126 birmovných rodičov a podľa vtedajších nariadení v našom kostole mohlo byť na sv. omši cca 85 ľudí.
Od začiatku júna sa však podmienky
opäť zmenili a bolo možné šachovnicové sedenie v kostole. Tak sa mohla birmovka uskutočniť v plánovanom termíne 27. júna. Zvláštnosťou bolo, že prišli dvaja otcovia biskupi, Mons. Štefan
Sečka, diecézny biskup a Mons. Ján
Kuboš, nový pomocný biskup, ktorý bol
vysvätený 24. júna. Pre neho to bola
vôbec prvá birmovka. Birmovanci
v rámci prípravy pomáhali pri úprave našej Krížovej cesty aj okolia kostola
a fary, za čo im patrí poďakovanie. Poďakovanie patrí aj našim animátorom
za veľmi zodpovednú prípravu birmovancov.
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Práce na kostole
Už dlhší čas sa na fasáde nášho kostola, zvlášť z južnej strany,
tvorili fľaky spôsobené vlhnutím muriva. V lete sme sa pustili do
opravy. Osekala sa omietka zo základov kostola a kde bolo treba aj
vyššie. Odstránil sa betónový chodník okolo kostola, obkopali sa
základy kostola a cez flexibilné hadice sa odviedla voda a základy
sa obsypali makadamom. Na murivo sa naniesla nová sanačná
omietka a urobili sa čiastočné terénne úpravy, aby voda odtekala
od kostola. Keď bol terén rozkopaný, zaviedla sa do sakristie voda.
Toto sa plánovalo už dávnejšie. Hlavnými majstrami a organizátormi prác boli Ignác Tropek a Peter Borový. Veľmi výdatne nám pomohol Jozef Hálka so zemným strojom, Anton Bublák so strojom
a materiálom a Miloš Briliak s materiálom a pán starosta a pracovníci našej prevádzky. Patrí im úprimné poďakovanie. Som veľmi
vďačný aj za obetavú pomoc brigádnikom (aj birmovancom) a tým,
ktorí na práce prispeli finančne. Dúfame, že to zas určitý čas vydrží
pekné.

Spomienka na nášho duchovného otca Jána Kajana
Tento rok sme si pripomenuli 100 rokov od narodenia Jána Kajana, 50 rokov od
jeho príchodu do našej farnosti, 25 rokov od odchodu z farnosti a 20 rokov od jeho
odchodu do večnosti.
14. augusta 2020 sme si v našom kostole zaspomínali na nášho duchovného
otca, ktorý tu zanechal hlbokú brázdu v myslení aj v srdciach ľudí našej farnosti.
Slávnostnú sv. omšu celebroval otec biskup Andrej Imrich, ktorému bol Ján Kajan
tiež blízky srdcom. Na sv. omši sa zúčastnili aj d.o. Viliam Maretta, ktorý tu nastupoval po Jánovi Kajanovi, d.o. Štefan Mordel, ktorý bol počas jeho účinkovania v našej
farnosti vysvätený za kňaza aj Ľubomír Vojtašák. Na túto počesť, bola v kostole
posvätená pamätná tabuľa, na pripomenutie tejto udalosti. Veriaci sa po skončení
sv. omše a po krásnej prezentácií života nášho duchovného presunuli na miestny
cintorín ku hrobu duchovného otca Jána a spoločnou modlitbou ukončili túto spomienku.

Zomrel diecézny biskup Štefan Sečka
V nemocnici v Levoči zomrel
v stredu 28. októbra 2020 ráno
spišský diecézny biskup Štefan
Sečka. Biskup trpel vážnou chorobu srdca a bol diabetik a ako
uvádza KBS, na následky týchto
chorôb aj zomrel. Úmrtie nebolo
spojené s ochorením COVID-19.
Posledná rozlúčka so zosnulým
spišským diecéznym biskupom
bola v utorok 3. novembra na
Spišskej Kapitule. Pohrebná svätá omša sa konala v Katedrále
svätého Martina a po nej bolo telo
zosnulého biskupa pochované
na cintoríne na Kapitule.
Vysvätený za biskupa bol 27.
júla 2002 v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. Hlavným konsekrátorom bol vtedajší spišský diecézny biskup Mons. František
Tondra. Dňa 4. augusta 2011 bol vymenovaný pápežom Benedik-

tom XVI. za nástupcu Mons.
Františka Tondru na spišskom
biskupskom
stolci. Úrad spišského diecézneho biskupa kánonicky prevzal
10. septembra
pri svätej omši
v Katedrále svätého Martina
v Spišskej Kapitule. Jeho biskupským heslom bolo: „Crux Christi perficiat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí).
Našu farnosť navštívil 27. júna 2020, kde vysluhoval našim birmovancom sviatosť birmovania. Prišiel aj napriek vážnym zdravotným problémom.
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UZNESENIE č.1/2020
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.02.2020
na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Informáciu, že na minulom zasadnutí neboli prijaté žiadne doporučenia
2. Správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie za rok 2019
3. Informáciu o prenájme priestorov pre Slovenskú poštu v novom Kultúrnom dome
4. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 1/2020 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade
s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu: 1717563,00 €
(+87133,00 €)
z toho: - obec: 1606416,00 € (+87133,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 111147,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1717563,00 €
(+87133,00 €)
z toho: - obec: 707414,00 € (+ 1604,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1010149,00 €
(+85529,00 €)
5. Informáciu starostu obce o:
- Existencii budovy starého obecného úradu
- O zmene zákona o pohrebníctve a o určení
šírky ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 m od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na
pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme
vykonávať počas pohrebu
- O návrhu na schválenie poplatku za pochovávanie do hrobky, nakoľko naši zamestnanci budú pri jej odkrývaní, ako aj vnútornej
úprave – vyčerpanie spodnej vody a pod.,
a taktiež budú pri jej zakrývaní.
- O tom, že naši hasiči majú nový dopravný
prostriedok IVECO
- O fungovaní Telovýchovnej jednoty v obci
6. Pripomienky nájomníkov 10 b.j. súp. číslo 207
ohľadom:
- čističky odpadových vôd
- parkovania cudzími občanmi na parkovisku
priamo pri budove bytovej jednotky
- odtrhnutých lapačov na streche, vykrúteného
odkvapového zvodu
- opravy platničky na elektrickom sporáku u Kolčáka Jaroslava st.
- výmeny elektrického bojlera v byte Kubeková
– výmena 120 l za 80 l, ktorý je nepostačujúci
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík,
Oľga Chromeková
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Mordel Jozef,
Karol Ogurek
3. OZ schvaľuje zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva s tým, že bod č. 12 programu OZ sa presunie na bod č. 4 a bod č. 15
bude nový bod – Zmena rozpočtu obce.
Ostatné body rokovania sa tak posunu v poradí.
4. Kroniku obce za rok 2018
5. Podanie žiadosti o delimitáciu pozemku na
parc.č. E-KN č. 71225/2 o výmere 485 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č.
3448 na pod B1 na ČSŠ – Miestny národný
výbor v správe SPF, Búdkova cesta 36, Bratislava 11 v podiele 1/1-ina účastín. Budova kultúrneho domu bola podľa evidencie obce Rabčice postavená v roku 1971.
6. Zámer predaja budovy starého kultúrneho
domu súp.č. 159 s prísl. postavenom na pozemku parc.č. 3113, k.ú Rabčice, bez pozemku, evidovaného na LV 630, k.ú. obce Rabčice
z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa
§ 9a odst 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
Na budovu starého kultúrneho domu súp. č. 159
s prísl. v k.ú. Rabčie je vypracovaný znalecký
posudok č. 13/2020 znalcom Ing Jánom Kaderom, na základe objednávky č. 13/2020 zo dňa
14.01.2020 s určením všeobecnej hodnoty
v sume 124.000,- Eur.

O zámere predaja budovy starého kultúrneho
domu súp.č. 159 s prísl. (pozemok pod stabou
nie je vo vlastníctve obce) z dôvodu hodného
osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov rozhodlo obecné zastupiteľstvo dňa 28.02.2020.
Dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
sú v tom, že budova starého kultúrneho domu
súp.č. 159 je v zlom technickom stave a vyžaduje si okamžité rozsiahle investície do rekonštrukcie a opravy. Na rekonštrukciu a opravy
uvedenej budovy obec Rabčice nemá finančné prostriedky.
Záujemcom o odkúpenie uvedenej budovy je
obchodná spoločnosť Support Q a.s. so sídlom Námestovo 1088, IČO 45 606 471 zastúpená predsedom predstavenstva Petrom Vonsom, ktorá sa zaviazala znášať všetky náklady
spojené s prevodom vyššie uvedenej budovy.
O kúpu budovy starého kultúrneho domu súp.č.
159 s prísl., bez pozemku, k.ú. Rabčice neprejavili záujem iné osoby a bez uplatnenia postupu podľa § 9a ods 8 písm.e) zákona č. 138/
1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších
predpisov by sa tento majetok mohol stať v blízkej budúcnosti nepredajným.
7. Zámer predaja pozemku v k.ú. obce Rabčice
novovzniknutej parcely C-KN par.č. 1000/12
ostatné plochy o výmere 400m2 vzniknutej
z E-KN parc.č. 5631/5, ako diel 1 o výmere 140
m2 a z E-KN parc.č. 5638/7 ako diel 2 o výmere 260 m2 na základe GP č. 46193537-272/
2019 - pre kupujúceho Jozef Boldovjak, Rabčice č. 24 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/
1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Všeobecná hodnota pozemku na základe vypracovaného znaleckého posudku č. 139/2019
znalcom Ing. Jánom Žochňákom, Námestovo
je 4990,- Eur.
Všetky náklady s prevodom pozemku znáša kupujúci.
O zámere predaja pozemku z dôvodu osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí dňa 28.02.2020 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8
písm.e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov sú, že žiadateľ
má uvedenú parcelu C-KN č. 1000/12, ostatné
plochy o výmere 400 m, v blízkosti svojich pozemkov, ktorými vedie vodovodné potrubie.
Obci je tento pozemok neprístupný a je v blízkosti vodného toku, kde je veľmi ťažké vysporiadať iné časti pozemku. Žiadateľ plánuje pozemok udržiavať spoločne so svojimi, a tak
chce obec zosúladiť skutkový s stav s právnym
stavom. Na uvedený pozemok nemá obec
iných záujemcov o odkúpenie.
8. Schvaľuje, po dohode s vlastníkmi pozemku,
smer trasy obecnej cesty na Nižnom konci okolo Kormana Jozefa ml. tak, aby sa napojila na
existujúcu cestu, ktorá tam reálne existuje. Na
základe tohto rozhodnutia sa dá vypracovať
geometrický plán a následne sa bude cesta prekladať do majetku obce.
9. Vypracovanie zámeru predaja časti pozemku
parc.č. C-KN 5638/5 o výmere 553 m2, vodná
plocha a C-KN 5628/2 o výmere 108 m2, ostatná plocha na základe vypracovaného Geometrického plánu, ktorý presne určí a vymedzí ako
aj vytvorí nové parcely, ktoré obec predá
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
10. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 2/2020 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade
s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu: 1721808,00 €
(+91378,00 €)
z toho: - obec: 1606416,00 € (+87133,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 115392,00 €
(+ 4245,00 €)
Celkové výdavky - na sumu: 1721808,00 €
(+91378,00 €)
z toho: - obec: 707414,00 € (+ 1604,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1014394,00 €
(+89774,00 €)

1-2/2020
C/ Doporučuje:
1. Záujemcovi Františkovi Bublákovi, o kúpu časti
pozemku parc. č. E-KN 5638/5 a parc.č. E-KN
č. 5628/2 evidovaných na LV č. 911 na Obec
Rabčice, aby dal vypracovať geometrický plán
na dohodnutú výmeru a potom na základe geometrického plánu, ako aj odhadu stanovenia
všeobecnej hodnoty pozemku obec schváli
zámer predaja novovytvorených pozemkov.
2. Prehodnotiť a prepracovať nájomné zmluvy na
byty, tak aby bolo možné do nich zapracovať
všetky podrobnosti ohľadom drobných a menších úprav v bytoch, aby si to nájomníci vedeli
spraviť sami.
3. Vyrobiť tabuľku s nápysom vyhradené parkovanie a umiestniť ju pred vjazdom 10
Bytovej jednotky, aby priamo na parkovisku vyhradenom na parkovanie áut nájomníkov 10 bj.
neparkovali dlhodobo iní občania.
4. Zistiť cenovú ponuku na vypracovanie štúdie
na úpravu centra obce.
5. Doriešiť žumpu pri 10 b.j. súp.č.207 alebo osadiť čističku odpadových vôd.
6. Pripraviť návrh VZN v zmysle nového zákona
o pohrebníctve, na ustanovenie ochranného
pásma pohrebiska od jeho hranice najviac 50
m, na pravidlá umiestňovania a povoľovania
budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny
charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.
7. Pripraviť návrh poplatku na pochovávanie do
hrobky
8. Pripraviť dodatok k VZN č. 5/2014 o úhradách
za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice, na poplatok za
zneužitie poplašného systému v Spoločenskej
sále.
9. Dať vypracovať kúpnu zmluvu na obecnú cestu – Končiny.
10. Zvolať jednanie ohľadom TJ v našej obci, vysvetliť dôvody nečinnosti a doručiť správu
o fungovaní TJ v obci. Na jednanie prizvať predsedu TJ, trénerov a členov výboru.
V Rabčiciach dňa 28.02.2020
Jozef Slovík, starosta obce

UZNESENIE č.2/2020
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 22.05.2020
na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Správu finančnej komisie ku záverečnému účtu
za rok 2019
3. Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2019
4. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/
2020 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade s §
14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu: 1725939,00 €
(+4131,00 €)
z toho: - obec: 1610547,00 € (+4131,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1725939,00 €
(+4131,00 €)
z toho: - obec: 711545,00 € (+4131,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1014394,00 €
5. Informácie starostu obce o:
- prenájme priestorov pre Slovenskú poštu
v novej budove
- o otvorení ZŠ s MŠ Rabčice od 01.06.2020
- informáciu o zameraní cesty na Nižnom konci obce okolo Kormana Jozefa ml. tak ako to
odsúhlasili poslanci na predchádzajúcom
zasadnutí OZ
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ľubomír Bublák,
PaedDr.,ThLic Margita Borová
2. Overovateľov zápisnice : Anna Huráková, Oľga
Chromeková
3. OZ schvaľuje zmenu programu zasadnutia OZ,
s tým, že sa doplnil bod č. 15 – Zmena člena
rady ZŠ s MŠ Rabčice, ostatné body sa posú-

1-2/ 2020
vajú postupne
4. Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné
hospodárenie bez výhrad
5. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
obce za rok 2019 zisteného podľa podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo
výške 72 027,31 €, t.j. 100 % na tvorbu rezervného fondu.
6. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu:
- vo výške 10.000,00 € - na prípravu obecných
ciest (Portalova grapa a Zadné Končiny)
7. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/
2020 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade s §
14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:1750722,00 €
(+24783,00 €)
z toho: - obec: 1635330,00 € (+24783,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1750722,00 €
(+24783,00 €)
z toho: - obec: 736328,00 € (+24783,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1014394,00 €
8. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2014 o úhradách za
krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice
9. Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach
10. Zmenu člena v Rade školy pri Základnej škole
s MŠ Rabčice za poslancov obecného zastupiteľstva za p. Ondreja Kubíka.
Novým členom Rady školy Rabčice za poslancov OZ bude Ing. Jozef Mordel
C/ Doporučuje:
1. Prizvať na budúce zasadnutie OZ firmu Support Q a.s., Námestovo, zastúpenú predsedom
predstavenstva p. Petrom Vonsom ohľadom
predaja budovy starého kultúrneho domu
v Rabčiciach súp.č. 159.
T: v texte
Z: starosta obce
2. Dojednať cenu za predaj pozemku C-KN par.č.
1000/12 ostatné plochy o výmere 400 m2
s Jozefom Boldovjakom. Poslanci navrhli 20,Eur /1 m2 do budúceho zasadnutia OZ
T: v texte
Z: starosta obce
V Rabčiciach dňa 22.05.2020
Jozef Slovík, starosta obce

UZNESENIE č.3/2020
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.08.2020
na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Monitorovaciu správu obce Rabčice k 30.06.
2020
3. Výročnú správu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019
4. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/
2020 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade s §
14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:1755939,00 €
(+5217,00 €)
z toho: - obec: 1640547,00 € (+5217,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1755939,00 €
(+5217,00 €)
z toho: - obec: 737341,00 € (1013,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1018598,00 €
(+4204,00 )
5. Informácie starostu obce o:
- zbere biologického odpadu od 01.01.2021,
výške poplatku za komunálny odpad
- dobrovoľníkovi, ktorý je ochotný sa starať
o futbalistov v obci - žiaci
- o novom financovaní obcí zo štátneho rozpočtu
- o vykonaných prácach na oplotení vodojemov
- o zamestnancoch obce prijatých na aktivač-

Hlas Rabčíc
né práce, ktorých platí ÚPSVaR Námestovo
– cez projekty
- oprave šatní TJ – vymaľovanie, oprava rozbitých dverí, okien a pod., oprava lavičiek
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení : Jozef Halka, Milan Klinovský
2. Overovateľov zápisnice : Ľubomír Bublák, Oľga
Chromeková
3. OZ schvaľuje program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
5. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice s platnosťou od 1.10.2020.
6. Dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 1/2010
o niektorých podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
v obci Rabčice.
7. Zámer spracovania plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2021 – 2027
8. Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky – rozšírenie obecného vodovodu v časti
obce Končiny a Banaše vo výške 5000,- Eur.
9. Navýšenie rozpočtu Základnej školy s materskou školou Rabčice na originálne kompetencie – bežné výdavky – vymaľovanie strechy materskej školy a školskej jedálne do výšky 4000,Eur.
10. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/
2020 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade s §
14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu: 1776445,00 €
(+20506,00 €)
z toho: - obec: 1661053,00 € (+20506,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1776445,00 €
(+20506,00 €)
z toho: - obec: 753847,00 € (+16506,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1022598,00 €
(+4000,00 €)
11. Zámer predaja pozemku v k.ú. obce Rabčice
na LV č. 911 E-KN parcela č. 5628/2 o výmere
108 m2 - novovytvorená C-KN parc. č. 468/16
o výmere 40 m2 ostatná plocha a E-KN parc.č.
5638/5 o výmere 553 m2 – novovytvorená CKN parc.č. 468/15 o výmere 64 m2, vodná plocha, vytvorená GP č. 41966649-51/2020 Ing.
Jozefom Revajom, Námestovo na určenie
vlastníckeho práva k hore novovytvoreným
parcelám v k.ú. obce Rabčice.
Na uvedené pozemky je vypracovaný znalecký posudok č. 57/2020 znalcom Ing Jánom
Žochňákom, Námestovo, na základe objednávky č. 57/2020 zo dňa 01.06.2020 s určením
všeobecnej hodnoty pozemku v sume 1.170,Eur.
O zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov rozhodlo obecné zastupiteľstvo dňa 21.08.2020. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú, že by sa tento majetok mohol stať v budúcnosti nepredajným a ďalším dôvodom je, že kupujúci zistil, že nemá
prístup k rodinnému domu vysporiadný do celosti a k jednému z uvedených pozemkov nemá
prístup obec.
Záujemcom o kúpu pozemku je František Bublák, Rabčice č. 15. O kúpu horemenovaných
pozemkov v k.ú. obce Rabčice neprejavili záujem iné osoby.
Všetky náklady spojené s prevodom pozemku
do vlastníctva kupujúceho bude znášať kupujúci.
12. Kúpnu zmluvu na prevod pozemku v zmysle
schváleného zámeru.
Predávajúca Obec Rabčice zastúpená starostom obce Jozefom Slovíkom predáva kupujúcemu Jozefovi Boldovjakovi, rod. Boldovjak
v 1/1 –ine úč. nehnuteľnosti – pozemky zapísané na LV č. 2177 k.ú. Rabčice pod A parcely
registra „E“ evidované na mape určeného operátu EKN parc.č. 5631/5 ostatná plocha o výmere 227 m2, EKN parc.č. 5638/7 vodná plocha o výmere 3988 m2, a to len v tých ich častiach, ktoré podľa geometrického plánu č.

15
46193537-272/2019, autorizačne overenom
dňa 2.8.2019 autorizovaným geodetom Ing.
Jurajom Karolčíkom a úradne overenom Okresným úradom Námestovo, katastrálny odbor dňa
18.11.2019, Ing. Františkom Dzurekom pod číslom G1-942/2019, zodpovedá novovytvorenému pozemku registra CKN parc.č. 1000/12
ostatná plocha o výmere 400 m2 v k.ú. Rabčice. Kúpna cena bola schválená na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 21.08.2020 na
sumu 4.990,- Eur.
13. Kúpnu zmluvu na prevod pozemku od predávajúcich na obec Rabčice ako obecná cesta.
Kúpna cena bola schválená na 1,- Euro. Predávajúci Ferdinand Chromek, Janka Vorčáková, Ján Chromek sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, v k.ú. Rabčice zapísané na
LV 1048, predávajúci Šimon Stelina, Tibor Fiták, Barbora Jagnešáková, Magdaléna Maslaňáková sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, v k.ú. Rabčice zapísané na LV 1047,
predávajúci Oľga Morozová a Jozef Slovík sú
podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti,
v k.ú. Rabčice zapísané na LV 1046, predávajúci Peter Lukašák, Jozefa Bolibruchová, Miroslav Brenkus, Ján Bolibruch, Tibor Fiták sú
podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti,
v k.ú. Rabčice zapísané na LV 4257, predávajúci Július Lukašák, Jozefa Bolibruchová, Miroslav Brenkus, Ján Bolibruch, Tibor Fiták sú
podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti,
v k.ú. Rabčice zapísané na LV 4258, predávajúci Tibor Fiták a Peter Grobarčík sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, v k.ú. Rabčice zapísané na LV 4271. Kupujúca obec Rabčice.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce prizvať na budúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva p. MUDr. Dáriusa Slovíka, Námestovo, aby bližšie vysvetlil poslancom svoju sťažnosť na starostu obce a Ing.
Kolčáka.
2. Starostovi obce písomne upozorniť chatárov na
Vyšnom konci obce a v Banašoch, aby komunálny odpad, ktorý im vznikne z príležitosti prenájmu chaty z titulu organizovania osláv a posedení, ako aj z ich pobytu na chate, doviezli
na dvor drobnej prevádzky a nedávali ho do
kontajnérov, ktoré nie sú na to určené.
3. Starostovi obce prizvať na obecný úrad p. Martina Slovíka, Rabčice č. 48 – predsedu TJ Slávia Rabčice, aby sa vyjadril k činnosti TJ.
V Rabčiciach dňa 21.08.2020
Jozef Slovík, starosta obce

UZNESENIE č.4/2020
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.10.2020
na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/
2020 a č. 8/2020 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v
súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/
2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Celkové príjmy – na sumu: 1790392,00 €
(+10283,00 €)
z toho: - obec: 1675000,00 € (+10283,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 115392,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1790392,00 €
(+10283,00 €)
z toho: - obec: 754450,00 € (+ 603,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1035942,00 €
(+9680,00 €)
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rabčice
pre prijatie návratných zdrojov financovania
pred ich prijatím
4. Informácie starostu obce o:
- návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva
financií SR
- počte pozitívnych na COVID–19 k 14.10.2020
- opätovnej urgencii Slovenskej pošty k prenájmu nových priestorov pošty Rabčice
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- výsledku elekotronickej súťaže Cykloturistický chodník – Rabčice
B / Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Bublák,
Ing. Jozef Mordel
2. Overovateľov zápisnice: Anna Huráková, Jozef Halka
3. OZ schvaľuje program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
5. Prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR v zmysle Uznesenia vlády
SR č. 494/2020 pre obec Rabčice na kompenzáciu výpadku dane z prímov fyzických osôb
v roku 2020 za nasledovných podmienok:
1. návratná finančná výpomoc bude bezúročná
2. výška čerpania je do výšky 41 601,- Eur
3. jednorázové čerpanie na základe žiadosti do
31.12.2020
4. rovnomerné ročné splátky po dobu 4 rokov,
prvýkrát v roku 2024
6. Kúpnu zmluvu na prevod pozemku v zmysle
schváleného zámeru.
Predávajúca Obec Rabčice zastúpená starostom obce Jozefom Slovíkom predáva kupujúcemu Františkovi Bublákovi, rod. Bublák, Rabčice č. 15 v 1/1 –ine úč. nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území obce Rabčice, obec Rabčice, okres Námestovo, zapísané na LV č. 911
pod A parcely registra „E“ evidované na mape
určeného operátu:
*E-KN parc.č. 5628/2 ostatná plocha o výmere
108 m2, E-KN parc.č. 5638/5 vodná plocha
o výmere 553 m2, pod B1 na Obecný úrad,
029 45 Rabčice, IČO: 00314846 v podiele 1/1
-na úč. a to len tú jej časť, ktorá podľa geometrického plánu č. 41962249-51/2020 zo dňa
9.3.2020 vyhotoveného Ing. Jozefom Revajom,
Hviezdoslavova 45, Námestovo, úradne overený dňa 28.5.2020 Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom na to poverenou
osobou Ing. Františkom Dzurekom pod č. G1
309/2020 zodpovedá novovytvorenej parcele
C-KN 468/16 – ostatná plocha o výmere 40 m2
*E-KN 5638/5 vodná plocha o výmere 553 m2,
a to len tú jej časť, ktorá podľa geometrického
plánu č. 41962249-51/2020 zo dňa 9.3.2020
vyhotoveného Ing. Jozefom Revajom, Hviezdoslavova 45, Námestovo, úradne overený dňa
28.5.2020 Okresným úradom Námestovo, katastrálnym odborom na to poverenou osobou
Ing. Františkom Dzurekom pod č. G1 309/2020
zodpovedá novovytvorenej parcele C-KN 468/
15 – ostatná plocha o výmere 64 m2.
Kúpna cena bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 21.08.2020 na sumu
1.170,- Eur /slovom: jedentisícjednostosedemdesiat eur/ za všetky parcely.
7. Nájomnú zmluvu č.1/2020 uzavretú podľa par.
663 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Obec Rabčice a Support Q a.s.,
Námestovo na
Pozemky:
- C-KN parc. č. 10140/1, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 306 m2,
- C-KN parc. č. 10140/2, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 142 m2,
- C-KN parc. č. 10140/3, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 583 m2,
- C-KN parc. č. 10141/1, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 901 m2,
- C-KN parc. č. 10141/3, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 40 m2,
- C-KN parc. č. 10141/4, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 51 m2,
- C-KN parc. č. 10141/5, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 52 m2,
Stavby:
- rekreačný objekt s.č. 367, postavený na CKN parc. č. 10140/1,
- sklady (garáže) s.č. 368, postavené na C-KN
parc. č. 10140/2,
- rekreačná chata s.č. 369, postavená na CKN parc. č. 10141/5,
- rekreačná chata s.č. 370, postavená na CKN parc. č. 10141/4,
- čistička OV s.č. 371, postavená na C-KN parc.
č. 10141/3,

Hlas Rabčíc
zapísané na LV č.419, Obec Rabčice, pod B2
na prenajímateľa v účasti 1/1.
Cena prenájmu je schválená vo výške 100,- Eur
/mesačne.
8. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencie vo výške 5000,- Eur na zhotovenie prístrešku do MŠ
9. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/
2020 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade s §
14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu: 1823690,00 €
(+33298,00 €)
z toho: - obec: 1697768,00 € (+22768,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 125922,00 €
(+10530,00 €)
Celkové výdavky - na sumu: 1823690,00 €
(+33298,00 €)
z toho: - obec: 772218,00 € (+ 17768,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1051472,00 €
(+15530,00 €)
10. Predlženie prevádzkovej doby v Materskej škole Rabčice do 16.00 hod. od 1.11.2020
C/ Ruší:
1. Bod č. 4 prijatý v uznesení č. 3/2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 21. augusta 2020
D/ Doporučuje:
1. Starostovi obce, aby dojednal kúpnu zmluvu na
predaj budovy starého kultúrneho domu s potencionálnym kupujúcim s 50% cenou v zmysle vydaného znaleckého posudku a následne
ju predložil na schválenie na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
V Rabčiciach dňa 19.10.2020
Jozef Slovík, starosta obce

Dodatok č. 1

k VZN obce Rabčice č. 1/2010 o niektorých
podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových
miestach v obci Rabčice
Dopĺňa a mení:

Čl. III.
Určenie trhových miest
1. Trhovým miestom v obci Rabčice sú:
- pozemok oproti firme Support Q, parcelné číslo pozemku E-KN 1332/3
- nádvorie pri Spoločenskj sále Obecného úradu, parcelné číslo C-KN 4934/1
2. Trhovým miestom pre príležitostné trhy, ktoré
sa každoročne konajú na území obce Rabčice
počas odpustovej slávnosti 1. novembra a decembrové vianočné trhy, je plocha ihriska – klzisko - parcelné číslo C-KN 4928/13
Čl. VII.
Druh, odbobie konania a rozsah
príležitostných trhov
Na území obce Rabčice sa usporadúva každoročne trh pri príležitosti odpustovej slávnosti 1. novembra a vianočné trhy v mesiaci december.
Čl. VIII.
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas
2. Prevádzkový a predajný čas na trhovom mieste: od 8,00 hod. do 15,30 hod., počas odpustovej slávnosti a vianočných trhov až do 22,00
hod.
Čl. XI.
Povinnosti predávajúceho
Predávajúci je osobitne povinný:
c/ - používať elektronickú registračnú pokladnicu,
ak to ukladá zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov
Čl. XIII.
Kontrola dodržiavania tohto
nariadenia a sankcie
3. Porušenie tohto nariadenia možno postihovať
aj v zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, až do výšky 6.638,- Eur.
Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia
4. Tento dodatok k VZN bol prejednávaný na zasadnutí OZ dňa 21.08.2020 pod
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B/ Schvaľuje bod č. 6 a nadobúda účinnosť 15
dňom po vyvesení po jeho schválení.
V Rabčiciach 21.08.2020
Jozef Slovík, starosta obce
Schválené obecným zastupiteľstvom: dňa 21.08.
2020 pod B/Schvaľuje bod č. 6
Právoplatné: 8.9.2020

Dodatok č. 1

k VZN obce Rabčice č. 1/2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
výšky príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice
Mení sa

Článok II.
§2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole – ZŠ s materskou školou Rabčice prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa v období 1. 9. – 31. 08. sumou 15,- Eur za každé
dieťa.
V Rabčiciach 5.8.2020
Jozef Slovík, starosta obce
VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa: 21.08.2020 Uznesením č. 3/2020
B/Schvaľuje bod č. 5.
Platné od 1.10.2020

Dodatok č. 1

k VZN obce Rabčice č. 4/2017 o spôsobe
náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Dopĺňa a mení:

Článok 4
Náhradné odvádzanie odpadových vôd

Mení sa:
1. ……”fekálnych vozidiel SEVAK-u Námestovo”
na “fekálnych vozidiel Oravskej vodárenskej
spoločnosti Dolný Kubín, prevádzka Námestovo” …….
Ruší sa :
Pôvodný odsek č. 2 čl. 4
Dopľňa sa :
2. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd,
je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto
o odvoz požiadal.
Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje
meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu,
miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.
Je zakázané likvidovať resp. vypúšťať odpadové vody zo žúmp do rigolov, na cesty, na
voľné priestranstvá zelene obce a ani svojvoľným vývozom na okolité polia.
3. Na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej
správy je vlastník žumpy povinný predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.
Článok 5
Sankcie
1. V prípade porušenia tohto VZN bude obec Rabčice postupovať v súlade s ustanovaním par.
27b ods. 2 zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Článok 6
Prechdné a záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 4/
2017 bol vyvesený a zverejnený na webovej
stránke obce dňa 22.09.2020
2. Tento dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 4/
2017 bol prerokovaný na zasadnutí OZ a schválený dňa 16.10.2020 Uznesením č. 4/2020 B/
Schvaľuje bod č. 4.
3. Tento dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 4/
2017 bol vyvesený na webovej stránke obce
po schválení dňa 19.10.2020 a je právoplatný
15 dňom od vyvesenia.
V Rabčiciach dňa 19.10.2020
Jozef Slovík, starosta obce

Hlas Rabčíc
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Našim lesom skončilo „NE HOSPODÁRENIE“
pozemky, ktoré bude zapísané do katastra
nehnuteľností. Milí spoluobčania, vlastníci
lesov, popísaný proces osobitného obhospodarovania lesov je posledným krajným riešením, ako ešte z časti zachrániť vaše lesy
a súčasne zabrániť šíreniu choroby do ešte
Zhoršujúci sa zdravotný stav
relatívne
zdravých lesov ostatných vlastnínašich oravských lesov, ktorého
kov. Na druhej strane sa očakáva vaša zvýsme svedkami v posledných
šená aktivita pri zabezpečení obhospodarorokoch, vyvoláva vznik mnohých vania, teda ochrany vašich súkromných leotázok a hľadanie odpovedí.
sov. V prípade, že by sa vám to nedarilo
oslovte predovšetkým urbárske pozemkové
Čo v prípade, ak vlastník v určenej lehote spoločenstvá vo vašich obciach, aby prijali
nezabezpečí odborné obhospodarovanie ponuku na obhospodarovanie lesov vo vlastsvojich lesov? V prvom kroku bude osobitné níctve fyzických osôb, zvlášť, keď ste mnohí
obhospodarovanie takýchto lesov ponúknu- súčasne aj podielnici v týchto spoločenté obhospodarovateľovi bezprostredne su- stvách. Poznajúc situáciu v štátnych lesoch,
sediacich lesov napr. urbárskemu spoločen- ako prípadného správcu vašich lesov, tieto
stvu. V prípade, že takto oslovený obhospo- vyvíjajú maximálne úsilie na záchranu štátdarovateľ lesa ponuku neprijme, obhospo- neho lesného majetku a momentálne nie sú
darovateľom takýchto súkromných lesov sa personálne, ani ekonomicky pripravené plstane tzv. správca, ktorým bude štátny pod- nohodnotne zabezpečiť ochranu vašich lenik Lesy SR. V prípade, že správca lesa bude sov. Naši predkovia využívali svoj les ako
mať pri obhospodarovaní takýchto lesov vyš- poisťovňu ku ktorej sa utiekali, keď bolo najšie náklady, ako budú výnosy z tohto hospo- horšie. Je našou spoločnou úlohou neukrádárenia, súkromný vlastník lesa bude povin- tiť našich potomkov o možnosť existencie
ný uhradiť správcovi vzniknutú stratu. Pri takéhoto prírodného bohatstva.
Pavol Dendys
neuhradení tejto straty, vznikne v prospech
Oblastná lesnícka komora Žilina
správcu záložné právo na predmetné lesné

Z rôznych príčin sa v súkromných lesoch
na Orave nehospodári, sú choré a hrozí, že
sa choroba prenesie do lesa ostatných vlastníkov. Doterajší právny stav, za určitých podmienok, umožňoval súkromnému vlastníkovi lesa, ujať sa obhospodarovania svojho
lesa, ale viac menej to ostávalo na jeho dobrej vôli a aktívnom prístupe. Najideálnejšia
forma spoločného obhospodarovania súkromného lesa drobných vlastníkov vo forme
zakladania pozemkových spoločenstiev sa
na Orave neujala. Ani existujúce podielové
pozemkové spoločenstvá (urbáre) nejavili
záujem o obhospodarovanie týchto lesov.
Krízová situácia, si vyžaduje krízové riešenia. Novelou zákona o lesoch, ktorá je platná od 1. 9. 2019 bol zavedený inštitút tzv.
osobitného obhospodarovania lesov. Na základe tejto novely začne orgán štátnej správy lesného hospodárstva konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa z vlastného podnetu, ak zistí, že vlastník lesa nezabezpečil
odborné hospodárenie v svojich lesoch.
Vlastník lesa obdrží výzvu, aby do 60 dní od
doručenia tejto výzvy zaslal orgánu štátnej
správy lesného hospodárstva (napr. pozemkový a lesný odbor na okresnom úrade
v Námestove) oznámenie o zabezpečení odborného obhospodarovania svojich lesov.

Aké podmienky musí vlastník lesa splniť, aby
zabezpečil odborné obhospodarovanie svojich lesov je možné zistiť na okresných úradoch na pozemkovom a lesnom odbore.

Na obecný úrad bol doručený list z
Okresného úradu, pozemkový a lesný
odbor Námestovo o výzve na zabezpečenie odborného hospodárenia
v súkromných lesoch. Vzhľadom na náročnú situáciu s pandémiou koronaví-

rusu sa obec stala nápomocná súkromným
vlastníkom lesov a vyzvala, aby si každá
raľa určila svojho zástupcu a následne ho
splnomocnili na zastupovanie pri založení
Združenia súkromných lesov Rabčice. Zástupcovia doručili obci svoje plnomocen-

stvá a čakajú na zvolanie valného zhromaždenia potrebného k založeniu združenia na obhospodarovanie lesov. Veríme, že obhospodarovanie súkromných lesov bude aj naďalej v našich
rukách.

Hlas Rabčíc
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Zo života DHZ Rabčice v roku 2020
Členovia DHZ sú obci nápomocní pri rôznych aktivitách. V januári pomáhali na lyžiarskom pochode Goralova bežka, kde v oddychovom stane na vyšnom konci varili a ponúkali účastníkom horúci čaj.

V mesiaci január sa uskutočnilo aj školenie základnej prípravy
členov hasičských jednotiek. Školenie trvalo 2 dni v Námestove,
zúčastnili sa ho naši 4 členovia.
Dňa 5. februára sa dožil náš dlhoročný predseda a člen DHZ
p. Kornel Slovík krásnych 80. rokov života. Zablahoželať mu boli
členovia a kolegovia hasičského zboru Rabčice.

Národnej rady SR Jána Podmanického. Iveca boli rozdané v rámci
programu plošného rozmiestnenia prostriedkov dobrovoľným hasičským zborom obcí a miest s financovaním z prostriedkov EÚ.
Prevzatia za našu obec sa zúčastnili p. starosta Jozef Slovík,
a členovia zboru Milan Laštiak, Milan Klinovský, Peter Machajda
a Ľubomír Štefaňák. Týmto darom bola zakončená obnova techniky v našom zbore. Konečne sme mohli vyradiť našu starú AVIU.
Dlhoročný cieľ sa splnil. Na obsluhu vozidla boli preškolení 5 členovia nášho zboru, ktorí sa zúčastnili stretnutia s poslancami VÚC
Žilina na Slanej vode v Oravskej Polhore.

Nové vozidlo
Významným dňom pre hasičský zbor bol 24. február. Naša obec
dostala od MVSR prvozasahové vozidlo IVECO Daily, ktoré sme
si prevzali o 15:00 hod. z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej,
prezidenta HaZZ Pavla Nereču, krajského riaditeľa p. J. Kapustniaka, generálneho sekretára DPO p. Vendelína Horvatha a poslanca

Rok 2020 sa navždy bude spojovať s pandémiou koronavírusu a ochorením COVID19. Keď v jarných mesiacoch prišla neznáma nákazlivá choroba, nikto nevedel čo nám prinesie. Vláda SR
vyhlásila od 16. marca núdzový stav pre pandémiu. Zastavil sa kolobeh zabehnutých činnosti a života, aj nášho hasičského zboru.
DPO SR zrušilo všetky súťaže a všetky schôdze.
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Počas pandémie sme mali brigádu pri umývaní cesty pred svätým prijímaním, poupratovali sme v požiarnej zbrojnici, nakoľko na
to nikdy nebol čas. Urobili sa aj drobné opravy zásahovej a súťažnej techniky. Konečne sme za pomoci obce opravili vodu v suteréne urbárskeho domu , ktorého priestory využívame.
V októbri a novembri boli naši hasiči nápomocní ako dobrovoľníci pri troch kolách testovania na COVID 19 v našej obci. Pomáhali
aj pri dezinfekcií spoločenských priestorov.
Náš zbor je teraz, čo sa týka vybavenia technikou, požiarnou
garážou a výbavou, aj kvalifikáciou našich členov na veľmi vysokej
úrovni. Mňa ako predsedu to veľmi teší. Je to aj zásluhou našich
aktívnych a ochotných členov, lebo bez nich by to nešlo. Ešte by
som bol rád, keby sa náš zbor rozrástol o nových členov, lebo my
starneme a aby to mal kto po nás prevziať. Každá ochotná ruka má
u nás dvere otvorené. Na záver chcem poďakovať vedeniu obce aj
našim sponzorom za dobrú spoluprácu.
Milan Klinovský, predseda DHZ Rabčice

Zomrel dlhoročný predseda DHZ Rabčice
V auguste nás navždy opustil náš dlhoročný predseda a člen
DHZ Rabčice pán Kornel Slovík vo svojich 80. rokoch života.
V hasičskom zbore pôsobil od roku 1962. V roku 1974 sa stal predsedom zboru požiarnej ochrany, ktorý sa v roku 2004 premenoval
na hasičský spolok. V tejto funkcii pôsobil až do roku 2012, kedy ho
vo funkcii vystriedal Milan Klinovský. Počas jeho vedenia sa hasiči
zúčastňovali na rôznych akciách a súťažiach, uhasili mnoho požiarov v obci a pomáhali aj pri iných príležitostiach. Pomáhali pri výstavbe materskej školy, úprave požiarnej zbrojnice, centrálnej kotolne a vodných nádrží a usporiadali pár tanečných zábav. Za svoju

dlhoročnú prácu, obetavosť a riadenie bol ocenený pamätnou medailou starostu obce v roku 1996, ale aj 2016 pri oslavách 90. výročia založenia DHZ Rabčice. Práca v zbore je dobrovoľná, náročná
a mnohokrát aj ohrozujúca život, ani to ho neodradilo, aby sa jej
venoval 50 rokov.
Navždy bude v spomienkach DHZ vedený ako aktívny hasič celým svojim srdcom aj telom. V našom zbore zanechal veľkú stopu
dobrého človeka so srdcom hasiča. Odišiel od nás a z našich radov
dobrý človek a obetavý člen. „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc,
česť jeho pamiatke“.
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Mladý heligón v roku 2020
Začiatok roka sme začínali koledovaním v kostole v Zabiedove.
Potom naše vystúpenia zastavil vírus Covid 19. Zrušilo sa mnoho
akcií a vystúpení, nekonali sa ani Dni obce a Rabčická heligónka.
Keď sa trošku uvoľnili opatrenia boli sme koncom augusta vystupovať v Kline na Kliňanskej heligónke. Vystupovali sme aj v Rabči,
kde sme boli pozvaní na stretnutie seniorov – Spievajúci seniori.
Jedným z vystúpení bola 15. septembra 2020 pozvánka poslanca národnej rady Igora Janckulíka do Krušetnice, kde sa otvárala
vyhliadková veža nad obcou. Tento rok sme stihli spoločné fotenie
Mladého heligónu.

Deň zeme – 22. apríla
Ide o ekologicky motivovaný
sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv
ničenia životného
prostredia, a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach zabrániť
znečisteniu. Ako
každý rok tak aj
v čase korony bola
jedinečná možnosť, aby každý
priložil ruku k dielu a pomohol aspoň málom prispieť k tomu, aby
bola naša príroda
čistejšie. Naša
zem je veľmi znečistená a treba
viesť deti k tomu,
aby sa začali starať o prírodu.

1-2/2020
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A K T I V I TY M AT E R S K E J Š K O LY
Počet detí, ktoré sa zúčastnili zápisu do prvého ročníka ZŠ
v školskom roku 2019/2020 bolo 24. Pri zápise detí do prvého ročníka ZŠ boli všetci úspešní.
Aktivity v materskej škole boli plnené podľa naplánovaných úloh
školy v jednotlivých mesiacoch školského roka. Podľa ponúk boli
realizované aj iné akcie a podujatia.

Uskutočnené akcie v školskom roku 2019/2020
Január 2020 - Snehuliačik panáčik – športové hry v snehu, Spolupráca s CPPPaP - rozvíjajúce programy pre deti, téma: „Ako sa
cítim“
Február 2020 - Fašiangy Turíce... - Fašiangové pásmo. Karneval
– prehliadka fašiangových masiek v KD, spolupráca rodičov

Materská škola mala karneval 18. februára 2020 v priestoroch
kultúrneho domu. Zúčastnili sa karnevalu deti MŠ, rodičia ale prišli
aj deti, ktoré nechodia do škôlky. Rodičia pripravili veľa prekvapení
pre deti, pohostenie, koláče, sladkostí, nápoje. Každé dieťa dostalo
odmenu za účasť. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa podieľali na
organizácií karnevalu, ale aj p. Tropkovi M., ktorí sa postaral o hudbu.
Materská škola bola od 16.03.2020 do 31.05.2020 zatvorená pre
COVID 19 a školské aktivity boli prerušené. V mesiaci jún bolo prihlásených 28 detí. Otvorili sme dve triedy.
V školskom roku 2020/2021 nastúpilo do MŠ k 1. septembru
65 detí.
Počet detí 5-6 r. (1 rok pred plnením PŠD)
24
Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
1
počet neprijatých detí
4
počet detí 4-5 r.
20
počet detí 3-4 r.
21

21
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Dnes je veľká paráda, my sa hráme na hada...
sme predstavili Lienku Lenku Hadíkovu, ktorá
nám bude pomáhať vonku na prechádzke či pri
telesnej výchove v triede. Naša Lienka bude
mať všestranné využitie.

Počítanie gaštanov v triede lienok

Práce sovičiek

1-2/2020
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AKTIVITY A ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Základná škola s materskou školou v školskom roku 2020/2021
V tomto školskom roku navštevuje našu základnú školu 228 žiakov. Z toho v ročníkoch 1. – 4. máme 97 žiakov a v ročníkoch 5. – 9.
131 žiakov.
Naši žiaci sa každoročne zapájali do rôznych športových a vedomostných súťaží či olympiád, ale vzhľadom na pandemickú situáciu boli tieto súťaže, ako aj vyučovanie na určitý čas v školských
priestoroch prerušené a vyučovanie nahradené dištančným vzdelávaním.

Demografický vývoj v našej obci
o počte žiakov v základnej škole
rok
Počet žiakov

2005/2006

2010/2011

334

296

2015/2016 2020/2021
269

228

Ako sa učili prváci počas prerušenia vyučovania
Pandémia COVID 19 zastavila vyučovanie na našich školách zo
dňa na deň. Vzniknutá situácia asi najviac postihla našich prvákov.
Veď v prvom ročníku sa kladú základy vedomostí a deti sa učia
písať písmenká, spájať ich do slabík a slov. Učia sa čítať, písať, počítať, ale aj pracovať v kolektíve a získavajú zručnosti potrebné na
ďalšie vzdelávanie.
Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania sa vzdelávanie realizovalo „učením na diaľku“. Nikto z nás nepredpokladal, že sa deti
vrátia do škôl po skoro troch mesiacoch. Keďže v prvom ročníku je
veľmi dôležitý aj osobný kontakt medzi učiteľom a žiakom využívali
sme na učenie aj telefonickú komunikáciu - WhatsApp a komunikáciu prostredníctvom Skype, samozrejme pod dohľadom rodičov.

Aspoň takým spôsobom sme mohli so žiakmi komunikovať, preskúšať ich, prípadne poradiť s učivom, ale aj sa porozprávať.
Po obnovení vyučovania 1. júna väčšina prvákov nastúpila do
školy. Zo stretnutia po tak dlhej dobe sme mali veľkú radosť. Počas
pandémie vypracovali prváci množstvo pracovných listov. Z pracovných listov sme vytvorili portfóliá. Najusilovnejší prváci boli odmenení cenami. Poďakovanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí sa so svojimi deťmi zodpovedne učili, veď bez ich pomoci, by sme to len ťažko zvládli.
Napriek snahe všetkých, sú vo vedomostiach detí nedostatky,
ktoré sa nám dúfame podarí v 2. ročníku odstrániť, ak nám to pandémia COVID 19 „dovolí“.
Mgr. Renáta Hadárová, Mgr. Iveta Glombíková

Karneval
Jednou z najobľúbenejších akcií na našej škole je karneval. Deti
najmä z ročníkov 1.-4.sa naň veľmi tešia a týždne dopredu vymýšľajú, akú masku si zvolia. Aj tento rok sa masky snažili zaujať nielen
svojou nápaditosťou, ale aj farebnosťou a originalitou. Masky sa

zabávali pri dobrej hudbe a mohli sme vidieť aj rôzne tanečné talenty.
Každá maska bola odmenená cenou. Najkrajšie masky získali
ceny, ktoré boli hodnotnejšie, aby sme ocenili aj námahu, ktorú vynaložili na jej zhotovenie.
Mgr. R. Hadárová

Hlas Rabčíc
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Druháci a koronavírus
Naši druháci sa vydali na boj s koronavírusom. Koronavírus si
predstavujú ako zlého draka Korona, ktorý je veľmi rýchly a dokáže
nakaziť obrovské množstvo ľudí aj deti. Žiaci sa vydali do boja
s Koronom svojimi zbraňami a tým, že spoja svoje sily.

Proti drakovi Koronovi sú účinné tieto zbrane:
1. Výzbroj – rúško, rukavice, okuliare
2. Bezpečnosť – zostaň dom
3. Odstup
4. Čisté ruky
5. Dezinfekcia
Dúfame, že sa nám nad Koronom podarí zvíťaziť, keď spojíme
svoje sily. HURÁ DO BOJA!
Mgr. Iveta Glombíková, Mgr. Renáta Hadárová

Postrehy našich žiakov počas dištančného vzdelávania
Dištančné vzdelávanie nastalo kvôli ochoreniu coronavírusu. Toto
nákazlivé ochorenie nás donútilo vymeniť školské triedy za detské
izby. Stretávali a vzdelávali sme sa pomocou aplikácií. Možno to
bolo pohodlnejšie ako v školskej lavici, ale nie rovnako efektívne.
Takéto vzdelávanie sa mi nepáčilo. Mnohí sme len ťažko pochopili
niektoré učivo, ale učitelia sa nám to snažili vysvetliť takouto formou čo najlepšie. Len dúfam, že nás coronavírus nedonúti znovu
vymeniť školské triedy za školské lavice.
Veronika Káziková 6. B
Učenie online malo určite svoje výhody, ale aj nevýhody. Počas
dištančného vzdelávania bolo niekedy veľmi ťažké pochopiť niektoré učivá, ale aj napriek tomu sme to zvládli. Radosť sme mali všetci,

Naši deviataci

že nemusíme ráno vstávať. Neskôr sme zistili, že to bola iba jediná
výhoda vzdelávania, preto sme všetci netrpezlivo čakali, kedy sa
školy opäť otvoria. Toto dištančné vzdelávanie nám určite prinieslo
do života veľa, no najmä to, aby sme si začali vážiť, že do školy
môžeme prichádzať a zároveň aj odchádzať plní nových vedomostí.
Rebeka Mordelová 6.B
Náhradnou formou klasického vyučovania je dištančné vzdelávanie. Žiaci pracujú na zadaniach jednotlivých úloh prostredníctvom
počítača, teda komunikujú elektronicky. Aj na našej Základnej škole v Rabčiciach sme sa zo dňa na deň museli naučiť komunikovať
a pracovať v nových programoch. Z dôvodu šírenia nákazy COVID19 sme sa všetci ocitli doma, aby sme chránili seba aj blízkych.
Začiatky boli dosť ťažké.
Spočiatku sme sa tešili,
že sme doma. Rýchlo
sme však prišli na to, že
život bez našej školy, „živého učenia“ našich učiteľov a zábavy s našimi
kamarátmi počas prestávok, nie je nič radostné. Celé dni sme trávili
s naším kamarátom –
počítačom. Učitelia nám
vyučovanie spríjemňovali online hodinami, zábavnými zadaniami, cez
ktoré sme sa usilovali
naučiť čo najviac. Leňošenie doma bolo super,
ale nikdy sa to nevyrovná hodinám strávenými
v našej drahej škole.
Silvia Živčáková 6. B
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Školský klub detí
Aj tento školský rok pracuje na našej škole
školský klub. Školský klub navštevujú žiaci
1.-4.ročníka. Výchovno- vzdelávacia činnosť
je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a prípravu
na vyučovanie.
V rámci rekreačnej činnosti realizujeme
so žiakmi vychádzky do blízkeho okolia školy, chodíme na ihriská, kde deti súťažia, hrajú sa rôzne pohybové a kolektívne hry. V prípade nepriaznivého počasia sa deti majú
možnosť hrať v klube s rôznymi hračkami,
hrajú sa spoločenské hry, čítajú knihy, cvičia.
Počas prípravy na vyučovanie si žiaci vypracovávajú domáce úlohy. V školskom klube sa venujeme rôznej záujmovej činnosti,
vyrábame rôzne výrobky, aranžujeme z prírodných materiálov, kreslíme, maľujeme.
Náš klub poskytuje deťom rozmanitý

program, aktivity rozvíjajúce kreativitu detí,
učí deti tolerancii a podporuje samostatnosť
pri riešení rôznych úloh. Žiakom je k dispozícii aj knižnica a počítačová učebňa.
Mgr. Iveta Glombíková,
Mgr. Renáta Hadárová
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Podpora inovácií vo vzdelávaní
Projekt STEM

N O V I N K Y

Dôležitým aspektom identifikácie potenciálu „školy budúcnosti" je spoznať potenciál a záujmy žiakov. Vytvoriť žiakom podnetné
prostredie, v ktorom sa bude formovať tímová spolupráca, rozvíjať kreativita, tvorivé
myslenie - je to úloha, ktorú sme si nielen
určili, ale aj splnili v spolupráci s Nadáciou
Volkswagen Slovakia.
Vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia sme vytvorili priestor
– STEM, v ktorom žiaci nájdu miesto pre rozvoj záujmov a bádateľskú činnosť, a to hlavne v oblasti STEM vzdelávania.

ZŠ s MŠ Rabčice 194 sa zapojila do grantovej výzvy-programu:

Výnimočné školy
Program Výnimočné školy je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných
škôl na celom Slovensku. Vyhlasovateľom je Nadácia ZSE.
Cieľom programu je:
• zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
• podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
• pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov
Naša škola súťaží s projektom Sprevádzame k úspechu.
V projektových aktivitách sme naplánovali:
- tvorbu Best Practice, vystúpenia na odborných podujatiach, sprevádzanie ku kariérnej
zrelosti.

V priestore sa nachádza STEM knižnica
s technicky zameranou literatúrou, populárne „vakové sedenie", ale aj kancelárske stoly so stoličkami.
PaedDr. Viera Baláková

Projekt OPEN SPACE
Pokračovali sme v aplikácii inovatívnych
metód vzdelávania a v našich aktivitách nás
podporila aj Nádacia SPP s projektom OPEN
SPACE.

ZŠ s MŠ Rabčice 194 sa zapojila do grantovej výzvy:
Koncepcia Industry 4.0
a s ním súvisiaci pojem
práca 4.0 zasahuje do
všetkých oblastí ľudského
života. Číslo štyri v uvedenom názve znamená zásadné zmeny v spoločnosti vplyvom nových technológií. Jednotka predstavuje rozmach mechanických
výrobných zariadení poháňaných parným strojom,
dvojkou je elektrická energia a jej hromadná distribúcia – elektrifikácia, trojkou sú zmeny v spoločnosti s nástupom IKT.
Štvorka 4.0 predstavuje
kľúčový fenomén dnešnej
spoločnosti a tou je digitalizácia, automatizácia a robotizácia. S uvedenými
pojmami sa spájajú zmeny na trhu práce, vznik nových pracovných pozícií.
Náš projekt reaguje na
tieto celospoločenské
zmeny vytvorením klubu OPEN SPACE - Industry
4.0
PaedDr. Viera Baláková

„e-Školy pre budúcnosť“
Vyhlasovateľom grantu je Nadácia Orange a naša škola sa zapojila s projektom:

Výzva 4.0
A ako sa snažíme získať podporu? Aj takouto výzvou:
Príjmi Výzvu 4.0, implementuj našu metodiku vychádzajúcu z celosvetovo uznávaných štandardov digitálnej a informačnej gramotnosti ISTE NETS. Vyskúšaj si rolu sprievodcu, sprevádzaj žiaka štandardom digitálnej gramotnosti. Spoločne povedzme stop
hoaxom, ktoré sa šíria aj prostredníctvom sietí, avšak nerobme to len intuitívne. Mladí ľudia, naši žiaci, často kladú otázku prečo. Hľadajme odpovede v digitálnom svete spoločne, systémovo a komplexne. Taká je aj naša
Výzva 4.0- založená na spolupráci, s jasným
systémom v úrovniach digitálneho a informačného štandardu a je komplexne pripravená...pre Vás.

PaedDr. Viera Baláková
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Druhý rok implementácie projektu: Gramotností pre život
ZŠ s MŠ Rabčice 194 pokračuje v implementácii projektu, ktorého hlavným
cieľom je zvýšenie kvality výchovnovzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť
študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, a to v nadväznosti na výsledky žiakov v Programe medzinárodného
hodnotenia PISA.
Súčasťou projektových aktivít je aj nákup
zariadenia/vybavenia projektu:
- elektronických čítačiek kníh,
- elektronických kníh,
- stavebníc podobných ako Merkúr a M5,
robotických súprav,
- 3 ks notebookov,
- tlačiarne,
- didaktických pomôcok k realizácii Hejného matematiky,
- 2 ks tabletov.
Projekt bude pokračovať do 01/2022.
Riadiaci orgán pre OPĽZ: Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR
(www.employment.gov.sk)
Sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.gov.sk)
Tento projekt je podporený z ESF
(www.esf.gov.sk)
PaedDr. Viera Baláková

ZŠ s MŠ Rabčice je jednou z piatich základných škôl v rámci SR, ktorá sa stala
súčasťou národného projektu: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
Naša škola je súčasťou Aktitivity A5,
v rámci ktorej implementujeme najnovšiu metódu vzdelávania – sprevádzanie.
Cieľom tejto aktivity je vytvorenie resp.
implementácia viacerých prvkov, ktoré sú
kľúčové pre efektívne fungovanie modernizácie v školách, a to v rámci celej SR. Jedná
sa o prvky, ktoré priblížia pedagogických

zamestnancov ako aj riadenie školy k sprevádzaniu žiaka a k vytvoreniu podmienok
networkingu medzi SOŠ, ZŠ a regionálnymi
zamestnávateľmi. Cieľom aktivity je vypracovať zásady sprevádzania žiaka smerom
k úspešnému uplatneniu sa v budúcnosti.
Koordinátorom spolupráce za Štátny inštitút odborného vzdelávania je p. Mgr. Sibert Ľuboš a koordinátorkou a garantom
aktivity za našu školu je p. riaditeľka PaedDr. Baláková Viera.
Pán Mgr. Sibert našu školu pravidelne
navštevuje a spoločne pracujeme na inováciách vo vzdelávaní.
ŠIOV/ PaedDr. Viera Baláková
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Firma Support Q, a.s. je spoločnosť
s dlhoročnou tradíciou v automobilovom priemysle v oblasti kvality, vzdelávania a kontrolingu. V priebehu niekoľkých rokov získala firma globálny dosah.
Support Q dáva prácu ľudom nielen v mladom kolektíve, v ktorom má človek možnosť
neustále sa rozvíjať.
 V roku 2017 sme odkúpili starú budovu
„Tesla“ ktorú sme sa rozhodli zrekonštruovať. Rekonštrukcia trvala dva roky. Touto cestou sa chceme poďakovať za trpezlivosť
a porozumenie občanov. Názov „Tesla“ sme
sa rozhodli zachovať a použiť ako meno reštaurácie „Stará Tesla“. Budova po prestavbe
plní funkciu polyfunkčného domu. Nachádzajú sa tam bytové zariadenia, fitness centrum,
reštaurácia, triediace a výrobné priestory.
Súčasťou budovy sú aj administratívne
priestory, kde sídli vedenie firmy.
 Support Q sa podieľa na sponzorovaní
mnohých športových akcií. Taktiež podporujeme prestavbu tried v základnej a materskej škole.
 Každoročne pripravujeme občerstvenie
pre súťažiacich Goralovej bežky.
Bezpečnosť našich detí je dôležitá a preto
sme škôlku podporili zakúpením reflexných
viest.
Dobrovoľnému hasičskému zboru Rabčíc
sme zabezpečili uniformy, v ktorých môžu
reprezentovať našu dedinu.
Už minulý rok sme sa mohli tešiť z osvetlenia na stĺpoch, ktoré sme umiestnili
v niektorých častiach dediny. Tento rok pribudne aj vianočné osvetlenie stromčeka, ktoré bude financované našou spoločnosťou.
Príprava vianočného stromčeka bola realizovaná spoločne s obcou.
Vzťahy sú pre nás tá najdôležitejšia cesta, po ktorej spoločne s našou obcou kráčame. Spolupracujeme a snažíme si vzájomne pomáhať. Preto sa chceme veľmi pekne
poďakovať za možnosť, ktorú nám týmto
naša obec dala.
Vízie a plány do budúcna?
Vznik Nadácie, za účelom pomoci rôznym
skupinám obyvateľov. Oprava „Policajnej
chaty“ a jej okolia.
Ďalší náš krok smeruje k futbalistom a ich
podpore.
Tešíme sa na rok 2021 a dúfame, že spolu vytvoríme krajšie prostredie, kde sa
dá lepšie žiť.
Veľké ďakujeme
Support Q a.s.
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