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ROČNÍK 16

Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice

Práce na multifunkčnej budove pokračujú podľa plánu. Nový kultúrny dom už dostal svoju konečnú farebnú podobu a obecný úrad sa práve zatepľuje a nanáša sa fasáda. V budove sú hotové : rozvody elektrickej energie, vody a izolácie, ktoré sa dali urobiť a sú
zapravené záchody. Tiež sú dokončené strechy, kde
treba na jednu atipickú strechu naviesť kamenivo. Urobili sa prípojky vody a elektrickej energie, ktoré sme
chceli stihnúť pred začatím jarných prác, tak aby sme
nebránili súkromníkom pri jarných prácach na svojich
poliach, kadiaľ sa kopala prípojka. Práve sa pripravuje prekládka starej kanalizácie, ktorá by vychádzala
vo svahu k multifunkčnej budove nad úroveň terénu
a zároveň rekonštrukcia multifunkčného septiku, do
ktorého sú napojené bytovky, základná škola s materskou školou, kotolňa a obecný úrad. Tieto práce je
potrebné vykonať čím skôr, aby sa dala urobiť úprava
terénu a svahovanie k multifunkčnej budove zo strany
telocvične a zo strany materskej škôlky. Práce prebiehajú v súlade s harmonogramom, aj keď nám nepriaznivé zimné obdobie trochu oddialilo jej dokončenie.
Predpokladané ukončenie výstavby multifunkčnej budovy je koniec roka 2018.
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Vianočné
trhy v obci
Dňa 9. decembra 2017 v sobotu sa konali
vianočné trhy spojené s príchodom sv. Mikuláša, na ktorého sa tešili hlavne deti. Mikuláš
prišiel na konskom záprahu naložený sladkými darčekmi pre deti. Starosta obce privítal
sv. Mikuláša na pódiu, kde mu deti chodili recitovať básničky. Mikuláš im rozdal sladké odmeny. Potom sa poprechádzal okolo vianočných stánkov, kde sa svojimi výrobkami prezentovali naši spoluobčania, podával sa vianočný punč, kapustnica a guláš. Predávali sa
vianočné dekorácie, perníčky, oblátky, med a
pečivo. Atmosféru spríjemňovali aj naši folkloristi a heligonkári svojim kultúrnym programom.
Akcia končila v neskorých večerných hodinách.
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FARSKÝ ÚRAD
V nedeľu Božieho milosrdenstva 8.
apríla sa zišli miestny veriaci na modlitbe ruženca k Božiemu milosrdenstvu pri kaplnke
v Banašoch. Táto kaplnka je zasvätená
Božiemu milosrdenstvu a postavená bola
v roku 2014. Krásne
počasie prilákalo
mnoho rodín k spoločnej modlitbe.

Jasličková pobožnosť

Cez vianočné sviatky, sa konala v miestnom kostole jasličková pobožnosť
pre deti. Deti zo základnej školy pod vedením p.uč. Kristínky Lubasovej si
nacvičili program, ktorý bol odmenený veľkým potleskom.

Radostná cesta v eRku
Je veľa spôsobov, ako sa môžu mladí ľudia v obci a vo farnosti
angažovať. Jednou z možností je aj eRko, ktoré v Rabčiciach vzniklo
od roku 1999 a momentálne aktívne funguje už od roku 2011. Deti sa
spolu s animátormi pravidelne stretávajú na fare v duchu motta eRka:

„Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“. Na
týchto stretkách nechýba dobrá nálada, hry, príbehy, rozhovory, súťaže a vyrábanie zaujímavých vecí. V priebehu roka spoločne organizujeme aj väčšie akcie ako je karneval,kde deti môžu naplno ukázať
svoju kreativitu, detský čin pomoci, deň radosti a tábory, na ktorých
sa deti môžu naučiť nielen väčšej samostatnosti ale aj práce v kolek-

tíve. Na týchto väčších akciách sa spoločne stretnú nielen
deti, ktoré chodia na
stretká, ale aj ostatné deti z Rabčíc.
Smerovanie našich stretiek k dobru
a rozvoju detí:
Y Robiť kroky
k osobnej zrelosti
Y Podávať ruku
deťom a robiť
niečo pre druhých (napr. Dobrá novina, Detský
čin pomoci)
Y Rozvíjať svoj
duchovný život
Y Spoznávať svet
s priateľmi
Y Rozvíjať svoje talenty a zručnosti
Y V eRku mať svojich dobrých kamarátov
Y Patriť do spoločenstva eRka a zažívať Cirkev ako spoločenstvo
z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí
Všetky detí sú srdečne pozvané na eRko stretká, ktoré sa konajú
každý druhý piatok na fare v Rabčiciach. Dúfame, že prídete a tešíme
sa na vás.
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Goralova bežka
10. ročník turistického pochodu na bežkách sa
uskutočnil 20. januára 2018. Tento ročník bol jubilejný a návštevnosť bola cca 500 účastníkov. Keďže
tohtoročná zima bola na sneh skúpa, aj v termíne
konania tohto nášho podujatia bolo snehu málo, preto
sa účastníci rozdelili na dve skupiny.
Jedna skupina išla pešo a ďalší, ktorí sa rozhodli prejsť
trasu na bežkách. Netradičnou udalosťou tohto ročníka
bolo požiadanie o ruku priamo na trati, a budúca nevesta
povedala áno. Zápis sa konal už tradične v budove základnej školy, kde sa účastníci zaregistrovali, občerstvili
a vydali sa na trať. Ďalšie občerstvenie na trati tradične
čakalo u rodiny Ratičákovcov v Banášoch, kde sa podával chlieb s domácou masťou a čaj. Na záver všetkých
účastníkov bežky čakala v kultúrnom dome teplá kapustnica, varené vínko, káva a čaj. Nechýbala dobrá nálada,
ktorá trvala do večerných hodín.

Príspevok od bežkárov zo Zabudišova
V sobotu 20.01.2018
sme sa zúčastnili štyria
bežkári z bošáckej osady
Zabudišová v Bielych Karpatoch spolu s Tónom
z Trenčianskych Bohuslavíc na Goralovej bežke
v Rabčiciach na Hornej
Orave. I keď snehu bolo
máličko, len okolo 10 cm
(u nás vyše 25 cm), no atmosféra bola vynikajúca
a je to krásna akcia, ktorú
navštevujeme každý rok.
S bežkárskym pozdravom SKOL, Zabudišovania.

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri tejto akcií a tiež sponzorom, bez
ktorých by sa táto akcia nemohla uskutočniť: Miloš Briliak, Rabčice 582, Stavebný podnik Námestovo, Ing. Zdeno Krump, Rabčice
191, COOP Jednota Námestovo, Dvojka – Ing.
Karol Sahúľ Rabčice, Vons Martin, Rabčice
306, rodina Ratičákovcov Námestovo, Marián Metes Námestovo, Pekáreň Jackulík Námestovo, Support Q, Námestovo.
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Práce v obci
výroba lavičiek ku altánku a úprava terénu v školskej záhrade
O v budove základnej školy – miestnosť pre upratovačku
(voda, omietky a iné)
O oprava triedy v budove C – oprava omietok, omaľovanie,
voda, svietidlá v triedach a chodbách, schodište
O v budove ZŠ – rekonštrukcia učebne na prízemí
O údržba obecných strojov evidovaných na obci
O práce na multifunkčnej budove podľa požiadavky stavebného podniku
O upratovanie po zime na verejných priestranstvách, ceste,
na cintoríne
O zimná údržba miestnych komunikácií a oprava výtlkov po
zime
O odstraňovanie porúch na vodovodnom potrubí
O oprava žľabov na odvod dažďovej vody na obecnom úrade
O služby pre občanov (dovoz dreva, nájom strojov a iné)
O údržba miestneho rozhlasu
O príprava bežkárskej trate a zabezpečenie akcie Goralova
bežka
O dokončenie zakrytia miestnej priekopy popri hlavnej ceste po časť obce Banaše
O opílenie vrbín okolo krížovej cesty
O

Poľovnícky
ples
Dňa 6.1.2018
PZ Rabčice zorganizovalo III. ročník Poľovníckeho plesu.
Ples sa konal v kultúrnom dome v Rabči.
Do tanca hrala
a o dobrú zábavu sa
postarala hudobná
produkcia Tropekovci.
Nechýbala ani tombola.
Hostia sa zabávali
do skorých ranných
hodín.
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Zo života DHZ Rabčice
V mesiaci január sa uskutočnila Výročná schôdza, na ktorej bolo
prijatých 6 nových členov. Pri tejto príležitosti boli ocenený aktívni členovia ďakovnými listami Dpo SR a medailami za príkladnú prácu.
K dnešnému dňu ma náš zbor 63 členov z toho 8 dievčat.
Pri našom zbore funguje aj krúžok Mladý hasič, ktorý navštevuje
15 detí. V mesiaci február sme boli s deťmi korčuľovať v Altise v Námestove.
V mesiaci marec mladí hasiči zabezpečili počas veľkonočných sviatkov čestnú stráž pri Božom hrobe v našom kostole a úlohy sa zhostili
so všetkou cťou. Tiež sa po podieľali na upratovaní hlavnej cesty pred
sviatkami.
DHZ touto cestou ďakuje sponzorom, ktorí pomáhajú svojou podporou k rozvoju DHZ a to firmám: Support Q, a.s., Vons s.r.o., Autodoprava Anton Bublák, Autoservis Ján Bubliak, Tlačiareň Kubík a Obecnému úradu.

Hasičský deň detí: HRBIK 2018
Pozývame Vás na 2. ročník Hasičského dňa detí.
Termín: 25.05.2018 (piatok) od 8.00 h – areál (Hrbik)
v prípade zlého počasia sa akcia prekladá na termín:
01.06.2018
Program:
8.00, 10.00, 11.00: prehliadky požiarnej techniky
11.30: 12.00: ukážky hasičskej zručnosti
12.15: spustenie hry pre všetky deti, spustenie všetkých atrakcií
atď. Hry budú priebežne počas celého podujatia, ako budú
deti po prehliadke hasičskej techniky s inštruktormi DHZ.
13.00: poďakovanie účinkujúcim a hosťom
10.00-17.00: kultúrny program (žiaci, hasiči a hostia) počas celého
stretnutia
Občerstvenie: párky, minerálka a sladkosti, guľáš pre usporiadateľov a účinkujúcich.
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UZNESENIE č.6/2017
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.12.2017 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RABČICIACH:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Rozpočet obce na roky 2019 a 2020 na úrovni
programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie (vrátane rozpočtu Základnej
školy s MŠ Rabčice).
3. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 12/2017 a č. 13/2017 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: 1787177,00 €
(+2134,00)
z toho: - obec: 1786177,00 € (+2134,00 )
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1787177,00 €
(+2134,00)
z toho: - obec: 1096399,00 € (+2,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 690778,00 € (+2132,00)
4. Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2017
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík a
Martin Vons
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Plán zasadnutí OZ na rok 2018.
23.02.2018
27.04.2018
29.06.2018
31.08.2018
26.10.2018
december – podľa dátumu konania komunálných volieb
Zasadnutie bude zvolané v posledný piatok
v mesiaci o 15.30 hod. raz za 2 mesiace.
V prípadepotreby bude zasadnutie obecného
zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
aj predpisov, zvolané aj v inom termíne.
4. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2018.
5. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. č.3/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na území obce Rabčice a na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce
6. Programový rozpočet obce na rok 2018 (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice)
na úrovni programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie (súčasťou je aj rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice).
- príjmy vo výške .......................... 2016700 €
v tom: bežné príjmy .......................1366700 €
kapitálové príjmy .......................................0 €
príjmové finančné operácie .............650000 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške ....................50538 €
- výdavky vo výške ....................... 2016700 €
v tom: bežné výdavky …………… .1316700 €
kapitálové výdavky ..........................700000 €
výdavkové finančné operácie ....................0 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške ...............751837 €
7. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 14/2017 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 /súčasťou zmeny
rozpočtu je úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice/ podľa skutočnosti.

8. Prihlášku obce Rabčice za člena združenia
Regionálneho vzdelávacieho centra Martin na
rok 2018.
9. Prihlášku Základnej školy s MŠ Rabčice za
člena združenia Regionálneho vzdelávacieho
centra Martin na rok 2018.
C/ Ruší:
1. Organizáciu Miestneho národného výboru
v Rabčiciach bez právneho nástupcu.
D/ Doporučuje:
1. Starostovi obce preveriť spôsob, akým je možný predaj obecných pozemkov a aký je postup
pri predaji pre RD BH Rabčice.
2. Starostovi obce zistiť od Jozefa Boldovjaka o
akú výmeru v konkrétnych parcelách má záujem a upresnenie o ktorú časť parcely ide prípadne ho pozvať na OZ pre objasnenie a preveriť spôsob, akým je možný predaj obecných
pozemkov a postup predaja.

UZNESENIE č.1/2018
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 06.03.2018 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RABČICIACH:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 1/2018 a č. 2/2018 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: .......2006310,00 €
z toho: - obec: 1955772,00 € (-10390,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: ......................50538,00 €
Celkové výdavky - na sumu: ....2006310,00 €
z toho: - obec: ..........................1264863,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 741447,00 € (-10390,00 €)
3. Správu inventarizačnej komisie o vykonaní dokladovej inventarizácie ku dňu 31.12.2017.
4. Správu hlavného kontrolóra obce za rok 2017
5. Informácie starostu obce o:
* o projektoch schválených, pripravovaných a
zamietnutých
- schválené projekty: - dve cyklotrasy v spolupráci s Poľskom
- kamerový systém v obci
Opätovne podávame projekt na Zberný dvor, lebo
vyšla nová výzva.
Ďalej sme podali 3 malé projekty
- na nákup kuchynského riadu do Kultúrneho
domu
- na rekonštrukciu MR v obci
- na zakúpenie krojov, čižiem a na doplnenie
materiálu do Pamätnej izby pre folklórne skupiny Rabčice
Zamietnutý projekt: na rekonštrukciu požiarnej
zbrojnice – hasičská stanica
Tento projekt podávame opätovne, po rozdelení
budovy na kotolňu a hasičskú zbrojnicu, nakoľko musí byť požiarna zbrojnica evidovaná
na katastri ako samostatná budova.
• Prevodu výnosu dane z príjmov FO do rozpočtov miest a obcí – v marci 2018 bude vyšší
príjem daní na obec oproti roku 2017 v mesiaci marec
• výmene svietidiel v počte 24 ks v MŠ v bloku C
• ponukách na pripravované dni obce v Rabčiciach, ktoré nám už chodia na obecnú stránku
• postúpení podania z Úradu práce, soc. vecí a
rodiny Námestovo, na prešetrenie, ohľadom
podozrenia zo zanedbávania zverenej osoby
Melánie Slovíkovej jej manželom Rudolfom
Slovíkom a synom
• podaní žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov pre FS Rabčičanka a ĽH Rovňan,
Rabčice – s touto žiadosťou počkáme, nakoľko sme podali projekt na doplnenie krojov a

materiálu pre folklórne skupiny do Pamätnej
izby. Po nechválení projektu bude žiadosť opätovne preriešená.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Borová
Margita a Bublák Ľubomír.
2. Overovateľov zápisnice: Káziková Veronika a
Huráková Anna.
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva
4. VZN obce Rabčice č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
na území obce Rabčice
5. Žiadosť Základnej školy s materskou školou
Rabčice o zakúpenie kobercov do MŠ na základe záverov z kontroly štátneho zdravotného dozoru, v sume 900,- € .
6. Žiadosť Základnej školy s materskou školou
Rabčice o výmenu svietidiel v MŠ na základe
záverov z kontroly štátneho zdravotného dozoru, v sume 1600,- € .
7. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 3/2018 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: 2006310,00 €
z toho: - obec: 1955772,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 50538,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 2006310,00 €
z toho: - obec: 1262363,00 € (-2500,00 € )
- ZŠ s MŠ Rabčice: 743947,00 € (+2500,00 €)
8. Kúpnu zmluvu na cestu na Nižnom konci ku
Rudolfovi Lachovi, trv.bytom Veterná č. 151/
17, Námestovo, podľa GP č. 41962249-93/
2014, vyhotoveným Ing. Jozefom Revajom zo
dňa 12.6.2014, na vysporiadanie pozemkov CKN č. 412/2, 412/3, 455/3, 467/5 a C-KN
parc.č. 431/1 zapísaná na LV č. 2456, C-KN
parc.č.431/3 zapísaná na LV č. 2457 na obec
Rabčice medzi predávajúcimi: Kolčáková Angelína rod. Kolčáková, nar. 3.12.1932, bytom
Rabčice č. 10, Kormanová Marta rod. Slovíková, nar. 21.3.1934, bytom Rabčice č. 28, Samešová Magdaléna rod. Slovíková, nar.
31.7.1949, bytom Pažitie 516/41, Žilina-Bytčica, Kubalová Elena rod. Slovíková, nar.
20.8.1966, bytom Mutné č. 401, Slovík Jaroslav rod. Slovík, nar. 5.5..1970, bytom Rabčice č. 588, Slovík František rod. Slovík, nar.
9.4.1972, bytom Rabčice č. 19, Bencúrová
Katarína rod. Slovíková, nar. 5.9.1978, bytom
Slanická 457/2, Námestovo, Slovík Pavol rod.
Slovík, nar. 21.8.1976, bytom Riečna 861,
Rabča, Vedel Ferdinand rod. Vedel, nar.
2.12.1949, bytom Rabčice č. 59, Slovík Igor
rod. Slovík, nar. 21.6.1963, bytom Vladina 777,
Tvrdošín, Košútová Emília rod. Slovíková, nar.
13.4.1944, bytom Rabčice č. 43, Kolčáková Vilma rod. Živčáková nar. 5.6.1936, bytom Rabčice č. 6, Slovík Kornel rod. Slovík, nar.
5.2.1940, bytom Rabčice č. 57, Piták Milan rod.
Piták, nar. 12.9.1952, bytom Rabčice č. 72,
Pitáková Ľudmila rod. Klinovská, nar.
10.9.1951, bytom Rabčice č. 72, Glombíková
Janka rod. Klinovská, nar. 23.10.1951, Rabčice č. 408, Košút Ferdinand rod. Košút, nar.
25.9.1942, bytom Rabčice č. 38, Slovík Drahotín rod. Slovík, nar. 18.3.1948, bytom Rabčice č. 1, Slovík Milan rod. Slovík nar.
15.12.1983, Rabčice č. 22, Lach Rudolf rod.
Lach, nar. 23.4.1939, bytom Rabčice č. 86,
Lach Rudolf rod. Lach, nar. 16.2.1964, bytom
Veterná č. 151/17, Námestovo, Vedjelová Johana rod. Košútová, 27.10.1929, trvale bytom
Rabčice č. 70, Ing. Turác Jozef rod. Turác, nar.
27.4.1962, bytom Rabčice č. 66, Košút Ľuboš
rod. Košút, nar. 12.2.1973, bytom Rabčice č.
40, Bublák Vladimír rod. Bublák, nar.
22.11.1943, bytom Rabčice č. 40, Papay Milan rod. Papay, nar. 19.1.1952, bytom Rabčice, Lašťáková Margita rod. Vedelová, nar.
14.12.1962, bytom Rabčice č. 171, Helena Baránková rod. Baránková, Mieru 566/23, Trstená, PeadDr. Viera Baláková rod. Baláková,
Rabčice 36 a kupujúcou obec Rabčice, Rabčice č. 196, za cenu 1,– €.
9. Kúpnu zmluvu na cestu na Končiny (Vorčáková) na vysporiadanie pozemkov vytvorených
na základe GP č. 41962249-87/2017, vyhoto-
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veným Ing. Jozefom Revajom zo dňa
17.08.2017, a to C-KN parc.č. 6502/2 zastavaná plocha o výmere 104 m2, C-KN parc.č.
6504/2 TTP o výmere 21 m 2, C-KN parc.č.
6504/4 TTP o výmere 22 m 2, C-KN parc.č.
6504/6 TTP o výmere 23 m 2, C-KN parc.č.
6508/18 orná pôda o výmere 25 m 2, C-KN
par.č. 6508/16 orná pôda o výmere 47 m2, CKN parc.č. 6508/13 orná pôda o výmere 14
m2, C-KN parc.č. 6508/10 orná pôda o výmere
17 m2, C-KN parc.č. 6508/7 orná pôda o výmere 22 m2, 6508/4 orná pôda o výmere 12
m2, C-KN parc.č. 6502/4 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 12 m2, C-KN parc.č. 6502/
5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2,
C-KN parc.č. 6512/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2, C-KN parc.č. 6512/8
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2
na obec Rabčice medzi predávajúcimi: Sidónia Ďubeková, rod. Bandíková, nar.29.12.1947,
trv.bytom Rabčice č. 273, Marta Adamčíková,
rod. Bejdáková, nar. 31.12.1957, trv.bytom
Rabča , Radová č. 460, Monika Briliaková, rod.
Bejdáková, nar. 16.08.1967, trv.bytom Rabčice č. 139, Mária Randjaková, rod. Bejdáková,
nar. 8.9.1975, tr.bytom Rabča, Hlavná č. 1130,
Anton Ogurek, rod. Ogurek, nar. 4.8.1934,
trv.bytom Rabčice č. 510, Vilma Glombíková,
rod. Ogurková, nar. 16.5.1937, trv.bytom Rabčice č. 517, Helena Voreková, rod. Bejdáková, nar.25.7.1964, trv.bytom Rabčice č. 487,
Anna Huráková, rod. Ogurková, nar. 9.11.1959,
trv.bytom Rabčice č. 479, Jozef Kolčák, rod.
Kolčák, nar. 23.8.1960, bytom Rabčice č. 220,
Peter Bejdák, rod. Bejdák, nar. 20.1.1978,
trv.bytom Rabčice č. 63, František Košút, rod.
Košút, nar. 16.2.1969, trv.bytom Rabčice č.
205, Anna Košútová, rod. Ogurková, nar.
10.3.1969, trv.bytom Rabčice č. 205 a kupujúcou Obec Rabčice, Rabčice č. 196 za cenu
1,- € .
10. Na základe návrhu na odpustenie dlhu z poplatkov daňovníka : Kadlec Jiří, Karviná – Ráj
615/11 z dôvodu, že menovaný už predal svoju nehnuteľnosť inej osobe, nasledovne:
- Daň z nehnuteľnosti : rok 2014 - 17,65 €
rok 2015 – 16,91 €
rok 2016 - 16,91 €
- Poplatok cintorínsky: rok 2016 - 1,- €
- Daň za psa: rok 2016 - 3,50 €
- Poplatok za komunálny odpad: r. 2014 - 8,- €
11. Zámer predaja pozemku v k.ú. obce Rabčice
na LV č. 2177, E-KN parc.č. 5638/7 vodná plocha o výmere 3988 m2 v zastavanom území
obce, a to len tú časť pozemku, ktorá bude
vyhotovená GP, kde bude presná výmera, kupujúcemu Jozef Boldovjak a manž. Janka Boldovjaková, rod. Turacová, bytom Rabčice č.
24 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991
Z.z. o majetku obcí.
Cena pozemku bude stanovená znaleckým posudkom a všetky ostatné náklady s prevodom
pozemku znáša kupujúci. O zámere predaja
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvody
hodné osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je nedostupnosť k pozemku. O nájom nebol prejavený záujem, ale bol prejavený záujem o kúpu
pozemku, ktorý Jozef Boldovjak a manž. Janka Boldovjaková, rod. Turacová, trv. bytom
Rabčice č. 24 už dlhšie užíva a obhospodaruje ho, preto chce obec zosúladiť skutkový stav
s právnym stavom.
12. Zámer zámeny pozemku, zapísaného v k.ú.
obce Rabčice, na LV č. 2177 E-KN parc.č.
5637/6 vodná plocha o výmere 857 m2 a E-KN
parc.č. 5637/4 vodná plocha o výmere 7686
m2, ktorého je vlastníkom obec Rabčice, a to
len tú časť pozemku, ktorá bude vyhotovená
GP, kde bude presná výmera pozemku na zámenu s pozemkom zapísaným v k.ú. obce
Rabčice, na LV č. 165 C-KN parc. č. 9100 o
výmere 625 m2 zastavaná plocha a nádvorie
a C-KN parc.č. 9128 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 558 m2, ktoré vlastníkom je
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Roľnícke družstvo Babia hora Rabčice. Cena
pozemku bude stanovená znaleckým posudkom a všetky ostatné náklady s prevodom pozemku znáša vymieňajúci – Roľnícke družstvo
Babia hora Rabčice.
O zámere zámeny pozemku obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Dôvody hodné osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/
1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov je nedostupnosť k pozemku, dlhodobo sa neužíva. Žiadateľ je vlastníkom stavby súp. č. ... , ktorá je postavená na pozemku
na LV 2177 E-KN parc.č. 5637/6 a E-KN parc.č.
5637/4 a to len časti parciel, ktorá bude vytvorená GP. O nájom pozemku nebol záujem, bol
prejavený záujem o výmenu pozemku. Obec
chce zosúladiť skutkový stav s právnym stavom. Vlastník stavby na zamieňajúcom pozemku má prednostné právo pri zámene pozemku. Rozdiely pri zámene pozemkov budú bez
finančného vyrovnania.
13. Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt “Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice” v rámci výzvy
č. VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadosti
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.
- zabezpečenie povinného spolufinancovania
žiadosti o dotáciu vo výške najmenej 5%
z celkovej výšky výdavkov (v prípade ak výdavky na projekt presiahnu výšku dotácie
30 000,– €, obec zabezpečí dofinancovanie
zvyšných výdavkov z vlastných zdrojov)
C /Odporúča:
1. Sociálnej komisii v obci navštíviť rodinu Slovíka Rudolfa a Melánie, za účelom prešetrenia
podozrenia zo zanedbávania zverenej osoby
Melánie Slovíkovej jej manželom a synom.
T: čo najskôr
Z: v texte

UZNESENIE č.2/2018
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 19.04.2018 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RABČICIACH:
A/ Berie na vedomie:
1. Sťažnosť p. Jozefa Pitáka, trvale bytom Rabčice 579.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rabčice k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
4. Správu zo zasadnutia finančnej komisie k Záverečnému účtu obce Rabčice za rok 2017.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 4/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade
s od. 2 písmenom b) § 14 ods. zákona č. 583/
2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie (na základe
priložených príloh), pričom sa upravujú:
Celkové príjmy – na sumu: 2006389,00 €
(+79,00 €)
z toho: - obec: 1955851,00 € (+79,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 50538,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 2006389,00 €
(+79,00 €)
z toho: - obec: 1262442,00 € (+79,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 743947,00 €
6. Akciu Hasičský deň Hrbík 2018.
7. Informácie o príprave podujatia Dni obce Rabčice 2018.
8. Informácie k sťažnosti p. Karola Ogurka, trvale
bytom Rabčice 610.

9. Informácie p. Petra Vonsa, trvale bytom Rabčice 623 o rekonštrukcii budovy Rabčice 195.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Veronika Káziková, Ondrej Kubík a overovateľov zápisnice
v zložení: Margita Borová, Milan Klinovský.
2. Zmenu programu rokovania OZ.
3. Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
4. Použitie zostatku finančných operácií v sume
151160,67 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Čerpanie finančných prostriedkov rezervného
fondu vo výške 414147,91 € na kapitálové výdavky na stavbu "Multifunkčný obecný úrad
a multifunkčná sála v obci Rabčice“.
6. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zberný dvor Rabčice“ realizovaného
v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33
a zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu (uvedenú v tabuľke č. 11. C formulára ŽoNFP), t. j. vo výške 12 765,40 €.
7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
v Rabčiciach.
8. Štatút obce Rabčice.
9. Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice,
zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií.
10. 5 %-tnú spoluúčasť financovania projektu ZŠ
s MŠ Rabčice pod názvom „ V základnej škole úspešnejší“, ktorý je realizovaný od 1.1.2018
na obdobie 3 rokov, t. j. do 31.12.2021, celkom vo výške 2592,- €.
11. 5 % tnú spoluúčasť financovania projektu ZŠ
s MŠ Rabčice pod názvom „Efektívne inklúzivné vzdelávanie“, ktorý je realizovaný od
1.5.2018 na obdobie 2 rokov, t. j. do 30.4.2020
celkom vo výške 2412,- €.
12. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia
Ústredného kúrenia v Telocvični“ vo výške
10 % z vlastných prostriedkov, čo predstavuje
2.600,- € z celkových nákladov projektu.
13. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok
2018 o 804,00 € z rozpočtu obce na financovanie projektu „Efektívne inklúzivné vzdelávanie“.
14. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 5/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade
s od. 2 písmenom b) § 14 ods. zákona č. 583/
2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu
návrh na rozpočtové opatrenie (na základe
priložených príloh), pričom sa upravujú:
15. Celkové príjmy – na sumu: 2025379,00 €
(+18990,00 €)
1.z toho: - obec: 1973989,00 € (+18138,00 €)
a.- ZŠ s MŠ Rabčice: 51390,00 € (+ 852,00 €)
Celkové výdavky - na sumu: 2025379,00 €
(+18990,00 €)
2. z toho: - obec: 1279776,00 € (+17335,00 €)
a.- ZŠ s MŠ Rabčice: 745603,00 €
(+ 1656,00 €)
16. Žiadosť p. Mgr. Michaely Ogurekovej o postavenie stĺpu verejného osvetlenia v časti obce
Frančáky
C/ Doporučuje:
1. Doplniť v štatúte obce v časti sociálna komisia
- jej účel.
2. Vytvorenie GP v zmysle náčrtu p. Jozefa Boldovjaka, trvale bytom Rabčice 24 na parcelu
číslo E-KN 5638/7 na LV č. 21777 v k. ú. Rabčice (iba popri hlavnej ceste) a príprava znaleckého posudku potrebného k odpredaju
obecného pozemku.

Hlas Rabčíc
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Všeobecné záväzné nariadenie
obce Rabčice č. 1/2018
O ochrane ovzdušia a o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia
na území obce Rabčice
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa § 22 a § 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa § 2 ods. 2 a §
6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválilo
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE Rabčice Č. 1/2018
O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE
OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE RABČICE
I. ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet nariadenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):
- vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na území obce Rabčice (ďalej len
obec),
- určuje pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
- stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková povinnosť
a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
- určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.

II. ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§2
Základné pojmy
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b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku malým zdrojom na účel zistenia množstva
znečisťujúcich látok a kontroly malého zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie
poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia
orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.
f) v zariadeniach na spaľovanie palín sa nesmú spaľovať iné palivá, než
určené výrobcom zariadení, príp. uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametroch a technickoorganizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase obce.
(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické
osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.

§4
Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia
(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
a) sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného
programu,
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
d) uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené Zákonom o ovzduší č. 137/2010 a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých
zdrojov,
i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez
súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. f).
(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

III. ČASŤ POVINNOSTI NIEKTORÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV
MALÝCH ZDROJOV, URČOVANIE VÝŠKY POPLATKU
§5
Vyčlenienie malých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje
poplatková a oznamovacia povinnosť

(1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj) sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 300 kW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov
znečisťovania ovzdušia (nad 50 MW) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW- 50MW),
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov,
ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania
ovzdušia,
d) stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie
sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
VZN o ochrane ovzdušia obce Rabčice a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Rabčice.
(2) Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky
na zdravie ľudí alebo životné prostredie.
(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická
alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento
zdroj.
(4) Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
o začlenení a jeho kategorizácii rozhodne OU ŽP Námestovo.

(1) Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch,
v stavbách určených na individuálnu rekreáciu, pokiaľ sa tieto zdroje
nevyužívajú na podnikanie,
b) malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec,
c) malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia,
d) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie.

§3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15.
februára obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú (náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN).
(2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť obci aj zánik
malého zdroja resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15 dní
odo dňa zániku malého zdroja resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje
potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom
malý zdroj prevádzkoval.

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade
s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou:
- požiadať obec o vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, tento súhlas je
záväzným stanoviskom (§ 17 ods. 1 písm. a) Zákona o ovzduší č.
137/2010),
- požiadať obec o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách (§ 17
ods. 1 písm. c) Zákona o ovzduší č. 137/2010),
- požiadať obec o vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich
prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,
(§ 17 ods. 1 písm. f) Zákona o ovzduší č. 137/2010),

§6
Poplatková povinnosť
(1) Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby
a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj na
území obce.
(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje:
- na kalendárny rok sumou podľa § 8 tohto VZN určenou rozhodnutím
obce, - na základe oznámených údajov podľa § 7 tohto VZN za každý
malý zdroj podľa spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.

§7
Oznámovacia povinnosť

§8
Výška poplatku
(1) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za predchádzajúci rok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

Hlas Rabčíc
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(2) Ročný poplatok sa platí vo výške od 35 eur do 33 194 eur ročného poplatku v štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny ročného poplatku najneskôr do konca príslušného štvrťroka,

Chemický priemysel
Čerpacie stanice pohonných látok okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) a stlačeného zemného plynu naftového (CNG)
s obratom do 100 m3/rok.
Čerpacie stanice pohonných
látok s obratom (m3)

35

Od 50 – 100,000

70

Spotreba paliva (t/rok)

Poplatok (€/tonu)
17,00 €

Čierne uhlie

14,00 €

Koks

10,00 €

Palivové drevo, drevo

IV. ČASŤ SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
Pokuty

Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu

Hnedé uhlie

(5) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja
povinný zaplatiť do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o určení ročného poplatku.
(6) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Poplatok v €

Do 49,99

1-2/2018

7,00 €

Poplatok za znečisťovania ovzdušia čističkou odpadových vôd
s kapacitou od 1 do 100 ekvivalentných obyvateľov

35 €

s kapacitou od 100 do 2000 ekvivalentných obyvateľov

70 €

s kapacitou od 2000 do 5000 ekvivalentných obyvateľov

105 €

(3) Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššie
uvedeného, je výška poplatku určovaná individuálne uznesením obecného zastupiteľstva podľa druhu danej technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý zdroj za
kalendárny rok.
(4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.

(1) Pokutu od 33 € do 3 300 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja,
ak:
a) v zariadeniach na spaľovanie palív spaľuje iné palivá než určené súhlasom orgánu ochrany ovzdušia alebo integrovaným povolením, alebo
uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo,
b) uvedie do prevádzky a prevádzkuje malý zdroj v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou,
c) nevykoná opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d) prekročí tmavosť dymu,
e) prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu obce na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému
konaniu.
(2) Pokutu od 20 € do 330 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja ak:
a) neumožní prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným
osobám, ku malým zdrojom za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a nepredloží im potrebné doklady,
b) nevedie prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch a na požiadanie
neposkytne údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 23. 03. 2018
V Rabčiciach dňa: 26.03.2018

Jozef Slovík
starosta obce

Údaje z evidencie
obyvateľov
Za obdobie od 15.11.2017
do 23.4.2018 sa v našej obci
narodilo 15 detí:
Samuel Slovík
Samuel Lach
Michaela Vojtašáková
Jozef Černý
Adam Bublák
Sofia Potašová
Boris Kuchta
Ella Pitáková
Ľudmila Stelinová
Brian Slovík
Tatiana Pňačeková
Zuzana Kuchtová
Viliam Pavčiak
Tamia Chudiaková
Peter Slovík
Zomreli 7 spoluobčania:
Emília Pitáková 64 r.
Margita Klinovská 78 r.
Margita Turacová 76 r.
Angelína Kolčáková 85 r.
Karol Košút 68 r.
Františka Slovíková 84 r.
Albín Slovík 80 r.
Prisťahovaní: 9 občania
Odsťahovaní: 5 občania

K okrúhlym
životným
jubileám
blahoželáme:
90 rokov Angela Tropková
85 rokov Anna Wons
80 rokov Emília Bandíková
75 rokov Michal Kázik
Margita Bubláková
70 rokov Anna Hadárová
Miroslav Mordel
Sidónia Ďubeková
Valéria Tropková
Margita Bolibruchová
Jozef Mordel
Drahotín Slovík
Boli uzavreté 2 manželstvá
z toho 1 v Rabčiciach.
Obec eviduje 1 rozvod.
K 23.4.2018 má obec
Rabčice 2011 obyvateľov.

1-2/ 2018
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Uvítanie detí
Táto udalosť je u nás od roku
2007 a z roka na rok sa tešíme
v zostupujúcej tendencii našich občanov, rodákov. Sme radi, že mladí
ľudia chcú mať deti, zakladajú si rodiny a tešíme sa spolu s nimi. Tak
to bolo aj v tomto roku, kedy sme
opäť v našej obci privítali nových občanov. Starosta im poprial všetko
dobré a povedal, aby nezabudli na
svoju rodnú obec a aby sa stále do
nej radi vracali.

Zimné radovánky na ľadovom ihrisku... hoci len pár dní, ale predsa počasie doprialo deťom aj takýto športový zážitok.

11

12

1-2/2018

Krásne životné jubileum – 90. narodeniny
Dňa 22. apríla oslávila naša spoluobčianka Angela Tropeková svoje 90. narodeniny. Okrem rodinných príslušníkov jej bol zablahoželať aj starosta obce Jozef Slovík.
Oslávenkyni prajeme veľa zdravia a Božieho požehnanie
do ďalších rokov života.

Stavanie mája
Posledný aprílový deň sa v našej obci staval máj.

1-2/ 2018
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AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY

Vianočná besiedka

...a takíto zamaskovaní sme boli na karnevale

Hlas Rabčíc
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...Október – mesiac úcty k starším

...ide, ide vláčik, ide, ide vlak

...vo veži nemusí byť len princezná

...budúci záchranári sa už v škôlke pripravujú na službu

...a takto vieme namaľovať jabĺčka

...učíme sa počítať

...Marec – mesiac knihy

Hlas Rabčíc
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AKTIVITY A ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Vianočné Košice
Žiaci z krúžku Mladý cestovateľ navštívili
v predvianočnom období metropolu východného Slovenska Košice. Naším cieľom
neboli len vianočné trhy a prehliadka historického jadra mesta, ale najväčším lákadlom bol muzikál na ľade Popoluška.
Počasie nám neprialo, ale to nás neodradilo od pešej túry po meste. Mali sme výbornú
mladú sprievodkyňu z mestského informačného centra. Videli sme historickú budovu diva-

vensku. Obedňajšiu prestávku sme strávili
v obchodnom centre a na vianočných trhoch.
Po obede sme sa autobusom presunuli na zimný štadión, kde bol muzikál na ľade Popoluška. Nádherné kostýmy, vynikajúce krasokorčuliarske umenie a skvelé pesničky vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Mali sme šťastie, lebo
to bolo jediné vystúpenie českého súboru s medzinárodným obsadením na Slovensku. Veľkolepé predstavenie vytvorilo 50 účinkujúcich her-

dla, miesto, kde v lete funguje spievajúca fontána, Urbanovu vežu a synagógu. Najkrajší
objekt prehliadky bol určite Dóm svätej Alžbety. Je to najmohutnejší katolícky chrám na východe Slovenska. Rozlohou je najväčší na Slo-

cov, spevákov a krasokorčuliarov zo siedmich
krajín. Do projektu Popoluška na ľade sa zapojilo množstvo zvučných mien zo sveta českého showbiznisu. Popolušku a princa naspievali Lucie Bílá a Ondřej Ruml. Medzi účinkujú-

Opätovný úspech na Technickej olympiáde
Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili
na ôsmom ročníku Technickej olympiády. Okresné kolo sa konalo dňa 30. 11.
2017 v SOŠ technickej v Námestove. Na
olympiáde súťažilo 22 družstiev z okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.
V kategórii starších žiakov, kde sa
súťažilo vo dvojiciach našu školu ZŠ
s MŠ Rabčice reprezentoval Tobiáš
Grobarčík z 9. A triedy a Ingrid Vnenčáková z 8. A triedy. V kategórii mladších žiakov nás reprezentoval Peter
Tatarka, žiak 7. B triedy.
Olympiáda pozostávala z dvoch častí
– teoretickej a praktickej, kde bolo za
úlohu podľa technickej dokumentácie
zostrojiť výrobok. Mladší žiaci mali vyrobiť drevenú poličku na stenu a Peter to zvládol veľmi dobre. So stratou pár bodov za teoretickú časť mu uniklo tretie miesto len o jediný bod. Starší žiaci v praktickej časti mali podľa technického výkresu vyrobiť kŕmidlo pre vtáky. Výrobok Ingridky a Tobiáša bol tretí najlepší a zároveň so správne zodpovedanými otázkami v teoretickej časti im to zabezpečilo tretie
miesto v celkovom poradí.

cimi sme videli Jiřího Korna, Martina Dejdara,
Vlastimila Harapesa, Leonu Machálkovú
a mnohých ďalších. Vo vypredanej hale bola
skvelá atmosféra a ani sme sa nenazdali
a muzikál sa skončil. Plní dojmov sme nastupovali do autobusu a vracali sa domov. Zážitok z ľadovej revue patrí k tým, ktoré si pamätáme celý život.
Chcem poďakovať žiakom za dochvíľnosť
a slušné správanie, rodičom za účasť na našom výlete a tiež sponzorom, ktorí nám prispeli
na dopravu autobusom – p. Slovík (Roľnícke
družstvo Babia Hora), Tlačiareň Kubík Námestovo a Ing. Z. Krump.
Vedúce krúžku RNDr. Zlatica Krumpová
a Mgr. Beáta Ogureková

Biblická olympiáda

Radosť z víťazstva bola veľká a za vynaložené úsilie a poctivú prípravu na olympiádu pod
odborným vedením Ing. Angely Bigošovej si
Ingridka a Tobiáš hrdo odniesli ocenenia domov. Aj my sa pripájame ku gratuláciám a želáme žiakom veľa chuti na prípravu do ďalšieho ročníka Technickej olympiády.
Ing. Angela Bigošová

V tomto školskom roku 2017/18 sa
na Biblickú olympiádu pripravovali žiačky: Ingrid Vnenčáková 8. A , Eva Štefaňáková 8. A , Michaela Vojtašáková
7. B a náhradníčkou bola Terezka Brenkusová 7. B. Pripravovali sa z vybraných kníh Svätého písma: Genezis
a Markovo Evanjelium. Okresné (dekanátne) kolo olympiády sa uskutočnilo
22. marca 2018 v Katolíckom dome
v Námestove. Zúčastnilo sa jej 10 škôl
a dievčatá skončili štvrté. Dievčatám
ďakujeme, že sa do olympiády zapojili
a reprezentovali našu školu.
Mgr. Kristína Lubasová
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Školský karneval
Fašiangové obdobie je charakteristické
množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej
škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku
sa konal 1. 2. 2018. Karneval organizujú na
našej škole pravidelne už každý rok žiaci 9.
ročníka pod vedením svojich triednych učiteľov a žiaci sa doň radi zapájajú. Vždy si pripravia masky, ktorými nás prekvapia. Tento rok sa
veru fantázii opäť hranice nekládli.
Žiaci sa vo svojich maskách predviedli
v promenáde a počas toho ich sledovala svojím bystrým okom naša porota. Tú tvorila pani
riaditeľka, pani zástupkyňa, učitelia a naši deviataci. Ich rozhodovanie bolo náročné a dlhé,
ale s výsledkom sme boli všetci spokojní.
Každá z víťazných masiek si mohla vybrať
cenu podľa vlastného výberu a vyberať bolo
naozaj z čoho. Po karnevale pokračovala diskotéka. Medzi jednotlivými pesničkami boli zrealizované rôzne súťaže, ktorých víťazi boli odmenení sladkými cenami. Veselá nálada nás
sprevádzala počas celého doobedia.

Po skončení karnevalu sa žiaci rozišli do
tried, kde si od svojich triednych učiteľov prevzali výpisy známok za I. polrok šk. r. 2017/18
a veselo sa rozišli na polročné prázdniny.

1-2/2018
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mentalisti sa hrou na heligónke predstavil Samuel Skočík – člen DFS Kašunka. Svojou hrou
sa zaradil do strieborného pásma. Detskú spe-

strieborným pásmom. Všetkým súťažiacim blahoželáme. Spevácku súťaž, ktorá sa koná každé dva roky, opäť organizovalo dolnokubínske
kultúrne stredisko. Najlepší postupujú na krajskú súťažnú prehliadku Kubínske spievanky,
ktorá sa bude konať 29. apríla v Dolnom Kubíne. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a roz-

vácku skupinu tvorili štyri dievčatá DFS Kašunka v zložení: Eliška Tropeková, Viktória
Borová, Martina Grobarčíková a Katarína
Motyková. Boli ocenené bronzovým pásmom. Kategóriu detské ľudové hudby reprezentovala DĽH Bystrina, ktorá bola odmenená

víjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, podporovať poznanie hudobného folklóru
z územia Slovenska a taktiež rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu
detí.
Mgr. Janka Tropeková

ORAVSKÉ SPIEVANKY 2018
Divadelnú sálu kultúrneho domu v Nižnej rozozvučala vo štvrtok 22. marca 2018
ľudová hudba v podaní súťažiacich detského hudobného folklóru Oravské
spievanky 2018. Viac ako 150 detí
prišlo predviesť svoj talent na ďalší
ročník regionálnej postupovej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru. O množstvo tradičných piesní sa postarali speváci,
ale aj hudobníci z okresov Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Krásu ľudových piesní predviedli v štyroch kategóriách: sólisti speváci
a spevácke duetá, sólisti inštrumentalisti, detské spevácke skupiny a detské ľudové hudby.
Tento rok mali žiaci našej
školy, pod vedením p. Valérie
Balákovej a p. uč. Janky Tropekovej, zastúpenie vo všetkých
štyroch kategóriách. Vybrať najlepších nebolo jednoduché. Neľahkej úlohy sa zhostili traja porotcovia, etnologička a vedúca súboru
Smižiačanka Viktória Svetkovská,
hudobník a zakladateľ súboru Terchovec Miloš Bobáň a predsedníčka bola taktiež etnologička a speváčka Alžbeta Čadecká. Mnohé
deti zaujali nielen svojimi výkonmi,
ale aj tým, čo si na súťaž nacvičili.
Nejeden súťažiaci totiž priniesol
piesne zo svojej dediny, ktoré dnes
počuť málokedy a všetky deti spievali vo svojom nárečí. Na základe
pripravenosti a interpretácie boli
súťažiaci ocenení a zaradení do
zlatého, strieborného a bronzového pásma.
V kategórii sólisti speváci bola Eliška Tropeková, žiačka 8. B triedy, zaradená do strieborného pásma, Viktória Borová, žiačka 8.
A triedy a Jakub Tropek, žiak 6. triedy do
bronzového pásma. V kategórii sólisti inštru-

Dejepisná
olympiáda
Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa konalo v Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove.
Našu školu reprezentovali: Ignác Bandík 6. A , Soňa Glombíková 7. B, Alžbeta Mordelová 8. A ,
Soňa Káziková 8. A . Najúspešnejšia bola Soňa Glombíková, ktorá
vo svojej kategórii vyhrala a postúpila do krajského kola, ktoré sa
konalo 22. marca 2018 v Martine,
kde skončila druhá. Alžbetka Mordelová v okresnom kole skončila
tretia a Ignác Bandík a Soňa Káziková skončili na piatom mieste.
Žiakom ďakujeme, že sa zapojili a úspešne reprezentovali našu
školu.
Mgr. Kristína Lubasová
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Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
Dňa 30. 01. 2018 sa
žiaci našej školy zúčastnili majstrovstiev
okresu v stolnom tenise. Dievčatá – Kristína Bušková, Eva
Jagnešáková, Eliška
Tropeková a Dušana
Fitáková si vybojovali krásne 3. miesto.
Chlapci – František
Kmošek, Matej Mordel, Metod Fiták a
Adam Vons, skončili
na 4. mieste.
Chlapci – František Kmošek, Matej
Mordel, Metod Fiták
a Adam Vons, skončili
na 4. mieste.
Srdečne blahoželáme.
Mgr. Marcela
Tropeková

Technicko – zábavná súťaž „Technický šikula“
Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne - Knažej v spolupráci so strojárskymi firmami MIBA a KLAUKE pripravila dňa 15. 2.
2018 pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka regionálnu zábavno-technickú súťaž. Prvý ročník
„Technického šikulu“ prilákal žiakov z 23 základných škôl z celej Oravy.
Naša škola bola zastúpená žiakmi zo siedmeho ročníka a to Petrom Tatarkom a Michalom Slovíkom. Dvojčlenné tímy žiakov súťažili
180 minút. Počas nich sa snažili na kontrolných
miestach vyriešiť čo najrýchlejšie zábavno – technické úlohy. Následne zostrojili jednoduchý výrobok podľa priložených výkresov a pomocou
určeného pracovného náradia. Aktivity boli rozdelené do troch stanovíšť. V prvej žiaci preukazovali svoje zručnosti. Vytvorili hlavolam, ktorý
za určitý čas museli poskladať. V druhej riešili
logické hlavolamy a hádanky a v poslednom stanovišti úlohy boli zamerané na šikovnosť a technickú zručnosť. Náročnosť jednotlivých úloh bola
zvolená tak, aby sa ich mohli zúčastniť aj žiaci,
ktorí s technickými súťažami nemali veľa skúsenosti, ale baví ich hľadať nové riešenia a odpovede na hádanky. Úspech závisel aj na efektívnej tímovej spolupráci. V súťaži nešlo o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale
naopak, úlohy vyžadovali istú dávku dôvtipu,
technickej zručnosti a dômyselnosti.
Naši žiaci v silnej konkurencii žiakov z celej
Oravy obsadili ôsme miesto. Nedarilo sa im v riešení hlavolamov. Boli z umiestnenia trošku sklamaní aj preto, že nezískali hodnotné ceny, ktoré
do súťaže venovali strojárske firmy MIBA a KLAUKE, ktoré so školou úzko spolupracujú a v ktorých žiaci vykonávajú prax počas štúdia. No aj
napriek tomu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a dúfame, že im aj táto skúsenosť pomôže k dobrému výberu štúdia na strednej škole.
Ing. Angela Bigošová
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Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko
V tomto školskom roku 2017/2018 sa mohli
naši žiaci 2. – 5. ročníka zapojiť už do 9. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. O titul Všetkovedko zabojovalo spolu s 20 470 deťmi z celého Slovenska 25 žiakov našej školy. Svoje vedomosti si mohli zmerať vo všetkých oblastiach, s ktorými sa doteraz stretli vo vyučovaní: slovenský jazyk a literatúra, vlastiveda, prírodoveda, matematika,
informatická, dopravná, hudobná a výtvarná
výchova. Každý súťažiaci bez ohľadu na
umiestnenie získal ceruzku „Súťažíme s Talentídou“ a pekný diplom. Z našej školy sa najlepšie umiestnila Lilien Pitáková z 2. B triedy. Vo
svojej kategórii patrila medzi 30 % najúspešnejších a získala titul Všetkovedko. Taktiež
dosiahla najlepší percentil v rámci našej školy
a bola ocenená titulom Všetkovedko školy
a darčekom: hra Frutti di Mare. Medzi ďalších
30 % najúspešnejších sa ešte umiestnili žiačky Saška Ogureková z 3.A triedy a Paťka Slovíková z 3.B triedy a získali titul Všetkovedko
a nafukovaciu loptu. Ostatní žiaci získali titul
Všetkovedkov učeň. Všetkým výhercom a súťažiacim srdečne gratulujeme a želáme veľa
úspechov v škole. Zároveň sa tešíme na ďalší
ročník súťaže, kde si opäť môžu naši žiaci vyskúšať svoje nadobudnuté vedomosti.
koordinátorka súťaže Mgr. Milada Fidrová

Zápis do prvého ročníka
Dňa 10. apríla 2018 viedli kroky našich predškolákov do základnej školy, kde si prišli vyskúšať ako sa sedí v prváckych laviciach a popasovať sa s úlohami, ktoré im pripravili pani
učiteľky. Svoje vedomosti a zručnosti si mohli
overiť v jednoduchých testoch školskej zrelosti, kde ich čakali jednoduché matematické úlohy, ktoré súviseli s počtami, číslicami, ale taktiež sa tu našli aj geometrické útvary, poznávanie farieb a písmeniek našej abecedy. Samozrejme nikdy nesmie chýbať zarecitovanie
básničky, ktorú budúci prváci recitujú s veľkou
chuťou. Za svoju šikovnosť boli žiaci odmenení pekným pamätným listom a prekvapením,
ktoré pripravila pani učiteľka spolu so svojimi
štvrtáčkami. Niektoré z dievčat štvrtej triedy
odovzdávali deťom tieto sladké prekvapenia v
pekných rozprávkových kostýmoch s veľkou

radosťou a povzbudením, že škola nie je žiadny
strašiak, ale hračka. Do prvého ročníka sa takto
s radosťou zapísalo 34 prváčikov, na ktorých sa
už teraz tešíme.
Mgr . Ogureková Beáta

Staráme sa o vojnové hroby
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Udržiavanie folklórnych tradícií v našej obci
Folklórna skupina Rabčičanka, ktorá v našej obci vďaka nadšencom folklóru funguje už dlhé
roky, oslávi tento rok svoje 45.
výročie. Už niekoľko desaťročí
funguje pod vedením pani učiteľky Valérie Balákovej a neustále
reprezentuje našu obec na Slovensku i v Poľsku. Aj tento rok,
podobne ako vlani, sa nám podarilo získať v regionálnej súťaží
ZLATÉ PÁSMO PRIAMY POSTUP NA KRAJSKÚ SÚŤAŽ.
Uspieť medzi množstvom súborov nie je jednoduché. Len málokto si vie predstaviť, koľko úsilia a voľného času to stojí členov
folklórnej skupiny. Koľko hodín
a nedieľ musia stráviť pri nacvičení pásma, s ktorým chcú niečo priniesť mladým generáciám,
alebo sa presadiť na súťažiach.
Tento úspech však nezávisí len
od prejavu a spracovania, ktorým je daná téma prenesená na
pódium, ale aj od toho, aby
k danej téme boli aj primerané kroje. Tie je
potrebné neustále obmieňať. Keďže sme
spracovali tému svadba, potrebovali sme do
veľkej miery upraviť práve kroje. Samozrejme taký kroj nie je lacná záležitosť. Pri príprave na túto súťaž bola tiež potrebná nie
malá investícia. Bolo potrebné dať ušiť nové
tematické kroje a taktiež sme si museli za-

dovážiť aj novú obuv. Len teraz sa skončila
príprava na Regionálnu súťaž a už znovu nás
čaká príprava na ďalšie letné vystúpenia, aby
sme s tým, čo nám zanechali naši predkovia,
mohli s hrdosťou reprezentovať našu obec aj
naďalej na folklórnych festivaloch. Aby aj iní
mohli vidieť, aká krásna je naša kultúra. Z pohľadu laika to možno nie je dôležité, ale vzác-

nosť našich tradícií, folklóru- tancov, zvykov
a piesní je nenahraditeľná. Veď niektoré tance nenájdeme nikde inde na celom Slovensku, len tu u nás. O piesňach ani nehovoriac. Náhradu za ich originalitu, by sme darmo niekde hľadali. Práve preto nám záleží
na zachovaní tohto nehmotného kultúrneho
dedičstva.
Mgr. Beáta Ogureková

Turnaj o pohár starostu obce v halovom futbale
Cez vianočné sviatky sa v našej obci uskutočnil vianočný halový futbalový turnaj. Zúčastnilo
sa ho 6 družstiev, z ktorých štyri boli z Rabčíc, jedno z Rabče a jedno z Klina. Navzájom si
zmerali sily. Všetky družstvá hrali každý s každým. Turnaj bol napínavý až do posledného zápasu, v ktorom sa rozhodlo o konečnom poradí. Viac sa darilo hosťujúcim družstvám, kedže
1. miesto si vybojovali hráči z Rabče, 2. miesto obsadili hráči z Klina. Ostatné priečky si rozdelili
Rabčické družstvá. O občerstvenie bolo postarané. Hráči si pochutili na chutnom kotlíkovom
guláši. Všade vládla dobrá atmosféra a každý si pochvaľoval športový deň.

4. miesto

Turnaj v streľbe
O pohár starostu obce

1. miesto

3. miesto

Dňa 14. januára 2018 sa uskutočnil ďalší
ročník v streľbe O pohár starostu obce.
Muži:
1. miesto Grobarčík Martin
2. miesto Kolčák Pavol
3. miesto Grobarčík Peter
Ženy:
1. miesto Grobarčíková Lenka
2. miesto Mordelová Michaela
3. miesto Bolibruchová Nina
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