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Príhovor starostu obec
Vážení spoluobčania,
je tu opäť čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi,
a spolu si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili
z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce
a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi,
keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré znamenajú veľa aj pre
našu obec. Sú symbolické pre každého, bez rozdielu viery,
či národnosti.
Žijú medzi nami i ľudia, ktorí netúžia po drahých darčekoch, ale majú skromné prianie, aby aspoň v tieto dni nezostali sami. Nezabúdajme preto v týchto sviatočných chvíľach na svojich rodičov, starých rodičov, príbuzných a priateľov, s ktorými nemôžeme byť pri spoločnom vianočnom
stole. Dajme im pocítiť aspoň vianočným pozdravom alebo telefonicky, že na nich myslíme, a sme radi že ich máme.
Vo väčšine rodín za sviatočným stolom pred sviatočnou
večerou odznie modlitba i prianie pokoja ľuďom dobrej vôle.
Niekde sa tradične rozkrojí jabĺčko ako symbol zdravia,
sily, dlhovekosti a múdrosti, inde sa vykonajú iné krajové
a miestne zvyky. Všetko s jedným cieľom, aby rok pred
nami bol úspešnejší ako predchádzajúci, aby nám prialo
šťastie a zdravie.
Prajem Vám požehnané a príjemné prežitie vianočných
sviatkov. Do nového roku 2013 Vám želám najmä pevné
zdravie, chorým skoré uzdravenie, ak niekto stratil prácu,
prajem mu čo najskorší návrat do zamestnania. Trpiacim
bolesťami fyzickými, či duševnými, prajem pohodu a pokoj, a tiež radosť, šťastie a ľudské porozumenie v rodinách
i v obecnom spoločenstve.

Jozef Slovík
Starosta obce

Pozvánka
„Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bol Boh. A Slovo sa
telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1). Toto Slovo sa
v svätú noc stalo Telom. Ježiš sa nám narodil a má túžbu
medzi nami prebývať, byť s nami, chce, aby sme ho našli
a nanovo spoznali.
Prišiel k nám, ale ani jedného vo svojej láske a veľkorysosti k ničomu nenúti. Nenúti nás, aby sme ho prijali. Prišiel
s túžbou po našej láske a vo svojej láske nás pozýva. Nenúti,
nespútava, netlačí, nevydiera..., ale dáva nám slobodu, aby
sme si vybrali. Pozýva a čaká. Necháva nás – môžeme mu
veriť alebo neveriť, môžeme ho milovať alebo nenávidieť,
môžeme ho prijať alebo odmietnuť, môžeme ho uznávať alebo zavrhnúť..., môžeme si ho vyformovať podľa vlastných predstáv alebo ho prijať, ako ho ukazuje a dáva evanjelium. Nik
nás nemôže prinútiť k láske k nemu, k jeho prijatiu. Máme
úžasnú slobodu. On ticho a trpezlivo čaká, ako sa rozhodne-

me. V tajomnosti svätej noci nám dáva pozvánku na život
s ním a čaká na našu odpoveď.
Jeho úmyslom je, aby sme boli šťastní, aby sme žili v láske,
ktorá má pôvod v ňom. Čo je našou túžbou? Nech je akákoľvek, naplnenie každej túžby je možné len v dokonalosti jeho
lásky a dobroty. No nič nám nenúti! My sami sa musíme rozhodnúť, kde a ako chcem svoje túžby, plány a vízie naplniť.
On pozýva, a na nás necháva našu odpoveď a rozhodnutie.
Chcem vám tu teda všetkým sprostredkovať jeho pozvanie.
Aby Ježiš naozaj zavítal do našich domovov, vzťahov, sŕdc,
životov. Aby sme ho skutočne pochopili a s otvoreným srdcom prijali. Ale nikoho nútiť nemôžem, ani ja, ani nik iný. Môžem len ponúknuť a sprostredkovať toto pozvanie. Stal sa
Telom, je tu! Prijmeš ho?!
Všetkým prajem a vyprosujem otvorené srdce na jeho pozvanie.
d.o. Jaroslav
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U Z N E S E N I E č. 5/2012 z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 08. 07. 2012 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:

du regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
republika 2007–2013 Mikroprojekty, na Žilinský samosprávny kraj vo výške
54.583,96 €. Projekt je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky

1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Margita Borová, Martin Vons.
2. Overovateľov zápisnice: Ondrej Kubík,
Anton Bublák.
3. Podanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z prostriedkov Európskeho fon-

2007–2013 priorita 2.2.13 Cezhraničná
spolupráca.
Názov mikroprojektu „Cyklotrasa Rabčice – Gmina Lipnica Wielka“.
Financovanie mikroprojektu:
- ERDF - 46.396,36 €
85 %
- ŠR - 5.458,40 €
10 %
- Vlastné zdroje – 2.729,20 € 5%.

U Z N E S E N I E č. 6/2012 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 14. 9. 2012 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Čerpanie rozpočtu obce ku 30.6.2012
a monitorovaciu správu obce ku 30.6.2012.
3. Výročnú správu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011.
4. Správu nezávislého audítora k účtovnej
závierke za rok 2011.
5. Dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Veronika Káziková, Anna Huráková a overovateľov
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3.
4.

5.
6.
7.

zápisnice v zložení: Ján Slovík, Oľga Chromeková.
Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok
2012.
Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok
2012.
Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému
nariadeniu o určení postupu podmienok
a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych
služieb obce Rabčice.
Kroniku obce za rok 2011.
Vyasfaltovanie hokejového ihriska.
Na základe žiadosti Františka Grobarčíka, bytom Rabčice 362 finančný príspevok na volejbalový turnaj vo výške 150 €.

C/ Doporučuje:
1. Zvolať občanov bývajúcich v časti Banaše
ohľadom smetných košov a veľkého kontajnera.
Z: starosta T: čo najskôr
2. Poslať písomné upozornenie p. Danielovi
Grobarčíkovi, ohľadom parkovania áut na
obecnej ceste.
Z: starosta T: čo najskôr
3. Vypnúť verejné osvetlenie na chodníku
k Viliamovi Klinovskému.
Z: starosta T: čo najskôr
D/ Zamieta:
1. Žiadosť PhDr. Petra Maruniaka z Martina
na vydanie knihy „Oravci v povojnovom
exile.“

U Z N E S E N I E č. 7/2012 z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 23. 09. 2012 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Milan Klinovský, Oľga Chromeková.

2. Kúpu stroja JCB.
3. Cenu za prenájom stroja JCB vo výške
28 €/1 hod.

4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2012.

U Z N E S E N I E č. 8/2012 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 30. 11. 2012 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Programový rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ
na roky 2014, 2015.
3. Programový rozpočet obce Rabčice na
roky 2014, 2015.
4. Správu o plnení úloh komunitného plánu
sociálnych služieb obce Rabčice.
5. Informáciu starostu obce o zmene audítora.
6. Informáciu starostu obce o odstúpení od
zmluvy o kúpe JCB.
7. Informáciu o verejnom osvetlení pri predajni Briliant Rabčice, Ing. Sahuľ.
8. Informácia a poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie pre
3 žiakov, ktorí v školskom roku 2012/2013
boli prijatí za členov Centra voľného času
„Maják“ Námestovo, kde sa im zabezpečuje výchovno-vzdelávacia, záujmová
a rekreačná činnosť v ich voľnom čase.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Slovík,
PaedDr. Margita Borová.

2. Overovateľov zápisnice: Klinovský Milan,
Huráková Anna.
3. VZN obce Rabčice č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012.
4. Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ a na žiaka ŠJ so sídlom na území
obce Rabčice.
5. Programový rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ
na rok 2013.
6. Programový rozpočet obce Rabčice na rok
2013.
7. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledky a podmienky školy za školský rok 2011/2012.
8. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok
2011 starostovi obce v počte 24 dní v sume
2390,64 €.
9. Prihlášku Obce Rabčice za člena Združenia obcí regionálneho vzdelávacieho centra Martin na rok 2013 a úhradu členského
príspevku vo výške 203,67 € na rok 2013.
10.Žiadosť o finančnú podporu k Vianociam
2012 pre Matúša Tyralu, Rabčice č. 301,
ktorý je umiestnený v Detskom domove

Komunity Kráľovnej pokoja Močenok vo
výške 30 €.
11. Žiadosť o schválenie členstva ZŠ s MŠ
Rabčice v Združení obcí regionálneho
vzdelávacieho centra Martin na rok 2013.
12.Žiadosť o poskytnutie príspevku na Vianočný futbalový halový turnaj vo výške
150 € pre F. Grobarčíka, Rabčice č. 326.
13.Sobášnu miestnosť na sobášne obrady
v budove Obecného úradu a dni, kedy sa
bude sobášiť budú vo štvrtok a piatok.
14.Nákup fekálneho vozidla za sumu 2800 €.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce snažiť sa vyčerpať dovolenku v bežnom roku, aby nedochádzalo
k jej preplácaniu.
2. Starostovi obce podať informáciu alebo inzerát na prenájom budovy kasárne v obci,
aby bola využitá.
D/ Zamieta:
1. Žiadosť o finančnú podporu pripravovaného historického veľkofilmu sv. Cyrila
a Metoda z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov.
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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
obce RABČICE č. 2/2012
o dani z nehnuteľnosti
Čl. l
Úvodné ustanovenia
§1
1/ Týmto nariadením obec Rabčice ako správca dane v súlade s § 98 zákona č. 582/
2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zavádza od 1. januára 2013 daň z nehnuteľnosti a určuje
sadzby tejto dane, podmienky oslobodenia
a niektoré ďalšie náležitosti dane z nehnuteľnosti.
2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej
časti zákona, ktorá upravuje pre daň z nehnuteľnosti daňovníka, predmet dane, základ dane, základné ročné sadzby, ktoré
môže obec nariadením zvýšiť, alebo znížiť,
oslobodenie vybraných druhov pozemkov,
vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnosť predkladania daňového priznania, vyrubenie a platenie dane.
Čl. II.
DAŇ Z POZEMKOV
§2
Základ dane
1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky
druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota
pozemku bez porastov, určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy
za 1 m2 podľa prílohy č. 1 zákona. Pre územie obce Rabčice sú zákonom stanovené
hodnoty pôdy nasledovne:
a/ orná pôda 0,1533 €/1 m2
b/ trvalé trávne porasty 0,0322 €/1 m2
2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty zistenej na 1 m2
podľa zákona č. 382/2004 Zb. o znalcoch,
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
MS SR č. 492/2004 Zb. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pre územie obce
Rabčice sú v zmysle uvedeného zákona
stanovené nasledovné ceny lesných pozemkov:
a/ súkromné lesy 0,1082 €/1 m2
b/ cirkevné lesy 0,1108 €/1 m2
c/ Urbár obce Rabčice 0,1214 €/1 m2
3/ Základom dane z pozemkov skupiny záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota
pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l m2.
Pre územie obce Rabčice sú zákonom stanovené hodnoty pozemkov nasledovné:
a/ záhrady 1,85 €/1 m2
b/ zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/1 m2
c/ stavebné pozemky 18,58 €/1 m2
d/ ostatné plochy 1,85 €/1 m2
4/ Ak výmera zdaňovaného pozemku je necelé číslo, zaokrúhľuje sa údaj na celé m2
nahor.
§3
Sadzba dane
Ročnú sadzbu dane z pozemkov určuje
správca dane v súlade s § 8 ods. 2 zákona

pre všetky druhy pozemkov na 0,3 % zo základu dane.
Čl. III
DAŇ ZO STAVIEB
§4
Sadzba dane
1/ Zákonná ročná sadzba podľa § 12 ods.
I zákona sa upravuje v súlade s § 12 ods.
2 zákona pre územie obce Rabčice a upravené sadzby dane zo stavieb za každý aj
začatý m2 zastavanej plochy sú nasledovné:
a/ stavby na bývanie, rodinné domy a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
stavby, alebo RD v obci Rabčice 0,05 €
b/ za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp. produkcie, vrátane stavieb na
vlastnú administratívu 0,05 €
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych
chát a domčekov, chalúp na individuálnu
rekreáciu 0,18 €
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené, alebo používané na tieto účely
postavené mimo bytových domov 0,18 €
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu 0,25 €
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou 0,50 €
g/ ostatné stavby neuvedené v písmenách
a/ až f/ 0,20 €
2/ Správca dane určuje príplatok za podlažie
tak, že upravená ročná sadzba dane uvedená v ods. 1 písm. a/ až e/ sa zvyšuje pri
viacpodlažných stavbách o 0,05 € /a pri
stavbách v ods. l písm. f/ o 0,18 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3/ Ak stavba slúži na viaceré účely, daň sa
vypočíta ako súčet pomerných častí dane.
Vychádza sa pritom z priznania daňovníka
a zápisnice správcu dane o miestnom zisťovaní.
Čl. IV
DAŇ Z BYTOV
§5
Sadzba dane
Zákonná ročná sadzba podľa § 16 ods. l zákona sa upravuje v súlade s § 16 ods. 2 zákona pre územie obce Rabčice a upravené
sadzby dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy
sú nasledovné:
byty a nebytové priestory 0,18 €
Čl. V
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
1/ Správca dane ustanovuje, že od dane
z pozemkov oslobodzuje:
- pozemky alebo ich časti slúžiace ško-

lám a školským zariadeniam
- pozemky alebo ich časti prislúchajúce
k stavbám slúžiacim na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve cirkvi
a náboženských spoločností
- pozemky, na ktorých sú cintoríny
- pozemky verejne prístupné (parkoviská,
športoviská).
2/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo
stavieb oslobodzuje:
- stavby, alebo ich časti slúžiace školám
- stavby, alebo ich časti slúžiace na vykonávanie náboženských obradov vo vlastníctve cirkvi a náboženských spoločností.
3/ Správca dane ustanovuje, že sa poskytuje
zníženie dane zo stavieb o 50 % v týchto
prípadoch:
a/daň zo stavieb na bývanie a daň z bytov
vo vlastníctve občanov starších k 1. 1.
zdaňovacieho obdobia ako 62 rokov, ktorí
nie sú zárobkovo činní a nebývajú v spoločnej domácnosti s rodinnými príslušníkmi, prípadne s inými osobami zárobkovo činnými
b/ stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím –
držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S, ktoré
slúžia na ich trvalé bývanie
c/ stavby garáží vo vlastníctve občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré
slúžia pre motorové vozidlo používané
na ich dopravu
Zníženie dane podľa odseku 3 sa poskytne
iba na príslušný rok a za podmienky, že daňovník predloží v stanovenom termíne potrebné doklady. Termín na predloženie dokladov
je každoročne do 31. januára. Zníženie dane
sa uplatní len raz (v prípade, že v domácnosti
je viac držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S).
4/ Správca dane určuje, že daň z nehnuteľnosti nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani
vyberať.
§7
Platenie dane
1/ Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná
každoročne do 31. mája príslušného roka,
ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 17 € a u právnickej osobe 175 €.
2/ Správca dane určuje možnosť platenia vyrubenej dane presahujúcej 17 € u fyzickej
osoby a 175 € u právnickej osoby za rok
v štyroch rovnakých splátkach, pričom
prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, druhá do 30. júna, tretia do 30. septembra a štvrtá do 30. novembra príslušného roka.
§8
Prechodné a záverečné ustanovenia
1/ Ak vznikla daňová povinnosť do 31.12.2005,
postupuje sa podľa predpisov platných do
30.11.2005 a pre stanovenie dane sa použijú sadzby dane platné v čase daňovej
povinnosti.
2/ Ruší sa:
Všeobecne záväzné nariadenie o dani
z nehnuteľnosti č. 5/2009 zo dňa 27. 11. 2009.
3/ Všeobecne záväzné nariadenie o dani
z nehnuteľnosti č. 2/2012 bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach na
riadnom zasadnutí dňa 30. novembra 2012.
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1. január a daň z nehnuteľnosti
Blíži sa 1. január a s ním aj nové zdaňovacie obdobie. Pre daňovníkov, ktorí už majú podané daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa
nemení pre rok 2013 nič.
Stavebníci, ktorí získali stavebné povolenie v r. 2012 sú povinní
podať si v priebehu januára daňové priznanie k dani za stavebný
pozemok. K tomu je potrebné doložiť GP a list vlastníctva na tento
pozemok.
Stavebníci, ktorým bolo v r. 2012 vydané kolaudačné rozhodnutie
sú taktiež povinní prísť si urobiť zmenu v daňovom priznaní zo stavebného pozemku na dom a nádvorie. Povinní sú predložiť platné kolaudačné rozhodnutie a LV na pozemok.
Každý občan, ktorý v priebehu roka nadobudol nejakú nehnuteľnosť /dom, záhradu, pozemok/ kúpnou zmluvou alebo dedičským rozhodnutím, je taktiež povinní podať si na získanú nehnuteľnosť daňové
priznanie. K tomu je potrebné predložiť buď listy vlastníctva, na ktorých sú tieto nehnuteľnosti zapísané, alebo kúpnu zmluvu, či dedičské rozhodnutie.
Daň z nehnuteľnosti ostáva na úrovni r. 2012.

Aké doklady je potrebné predložiť
k poplatku za komunálny odpad
Ak občan chce požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za
komunálny odpad (kto a za akých podmienok môže požiadať o zníženie je vysvetlené vo všeobecne záväznom nariadení č. 5/2009 platnom od r. 2009) mal by postupovať nasledovne:
- úľavu pre študenta získa poplatník po predložení potvrdenia o štúdiu
- úľavu pre občana ZŤP predložením preukazu ZŤP. Ostatné úľavy
z titulu dosiahnuteho veku 62 rokov a pri počte členov domácnosti
nad 6 osôb si správca tohto poplatku zabezpečí z evidencie obyvateľov sám.
Pri žiadosti o odpustenie poplatku za osobu, ktorá pracuje celoročne v zahraničí (ČR do toho nespadá) je potrebné predložiť pracovnú
zmluvu, prípadne iný doklad, ktorý túto skutočnosť potvrdzuje - preložený do slovenského jazyka
V prípade, že občan má trvalý pobyt v Rabčiciach, ale súčasne má
mimo obce byt (či už v nájme alebo vo vlastníctve) a nechce platiť
u nás (z titulu trvalého pobytu), musí doložiť potvrdenie o zaplatení
tohto poplatku inde alebo zmluvu o tomto byte, v ktorej je výslovne
uvedené, že súčasťou nájomného je aj poplatok za komunálny odpad.
Poplatok na r. 2013 ostáva vo výške 16 €/1 osoba.

OZNAMY
Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Rabčice č. 1/2012 o sociálnych službách
v ČI. III mení nasledovne:
Ods.1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci
sa určí podľa rozsahu poskytovaných služieb v rámci pomoci pri
sebaobslužných úkonoch, starostlivosti o domácnosť, základných
sociálnych aktivít a dohľadu, a tiež rozsahu hodín na poskytnutie tejto
starostlivosti najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov
spojených s poskytovaním tejto opatrovateľskej služby.
Ods. 6) Úhrada za jednu hodinu opatrovateľskej služby sa stanovuje vo výške 1,50 EUR.
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Obec Rabčice na základe odporúčania Obecného zastupiteľstva zo
dňa 30.11.2012 ponúka do prenájmu priestory v budove Kasární. Záujemcovia sa môžu informovať osobne na Obecnom úrade alebo telefonicky na čísle: 0911513303. Prenájom sa týka celej budovy.

Zber plastov v našej obci
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún

23.1.2013
21.2.2013
20.3.2013
19.4.2013
27.5.2013
25.6.2013

Júl
August
September
Október
November
December

19.7.2013
23.8.2013
19.9.2013
23.10.2013
27.11.2013
12.12.2013
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Usmernenie pri prihlásení sa k trvalému pobytu
V zmysle zákona č. 500/2004 o
hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR občan, ktorý sa chce prihlásiť na trvalý pobyt v obci je povinný predložiť :
- platný občiansky preukaz (u
detí do 15 rokov rodný list)
- list vlastníctva na budovu, kde
sa chce prihlásiť (nie starší ako
3 mesiace) prípadne LV na byt,
alebo nájomnú zmluvu na byt.
- písomné potvrdenie o súhlase
vlastníka domu s prihlásením
občana na trvalý pobyt s overeným podpisom (napr. ak sa
prihlasuje nevesta, zať na adresu rodičov partnera, musia
prísť títo rodičia na OcÚ a podpísať na prihlasovací lístok nevesty, či zaťa, že súhlasia s
jeho prihlásením sa do ich
domu, či bytu).
Za celú rodinu môže všetkých
členov prihlásiť jeden z manželov, resp. partnerov.

Aké doklady a kde je
potrebné predložiť ?
K uzavretiu sobáša:
v Platné občianske preukazy
oboch snúbencov
v Rodné listy oboch snúbencov
v Úmrtný list partnera, ak je jeden
so snúbencov vdovec
v Doklad o rozvode, ak je jeden zo
snúbencov rozvedený
K pohrebu:
- list o prehliadke mŕtveho (od lekára - originál) - 2x
- občiansky preukaz zomrelého
- preukaz poistenca zomrelého
K overeniu podpisu, prípadne listiny
- platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas

Chcem stavať dom – čo mám vedieť
- z katastra nehnuteľnosti si vybrať list vlastníctva na pozemok (pozemok musí byť
v celosti na vlastníka – žiadateľa o stavebné povolenie) pôdu na LV (ak ide o trvalý
trávnatý porast, alebo ornú pôdu) je stavebník povinný vyňať z pôdneho fondu na
zastavanú plochu na ktorej môže začať
stavať./nezabudnúť vyňatie dať zapísať
v Katastri nehnuteľnosti v Námestove (po
súhlase obce).
- dať si vypracovať projekt stavby
- na Obecnom úrade, alebo na Spoločnom
stavebnom úrade v Námestove obdrží stavebník žiadosť o stavebné povolenie, kde
má bližšie pokyny, aké vyjadrenia a od koho
si musí zabezpečiť. Na Obecnom úrade
zaplatí poplatok za vydanie stavebného povolenia, (až keď je dokumentáciu k stavebnému povoleniu úplná – teda so všetkými požadovanými vyjadreniami).
Obec Rabčice dáva vyjadrenie:
k vyňatiu z pôdneho fondu
k stavebnému povoleniu
a k vodovodnej prípojke.
Vodovodná prípojka:
Každá nová stavba je povinná pripojiť sa
k obecnému vodovodu, ktorý je v obci vybudovaný. K prípojke predloží stavebník na OcÚ
list vlastníctva na pozemok, GP (v jeho kópii

vyznačí miesto, kde bude osadená vodovodná šachta) a vyplní k tomuto účelu žiadosť.
Na základe týchto dokladov mu bude vyfakturovaná cena vodovodnej prípojky 100 €
a zároveň po úhrade tejto faktúry mu bude
vydaný vodomer (na OcÚ). Ako druhý bod
sa spíše zmluva o dodávke vody a jej podpisom sa stavebník stáva účastníkom obecného vodovodu a je oprávnený čerpať vodu na
stavbu. Správca vodovodu upozorňuje, aby
si stavebníci nekupovali vodomery inde (dostanú ich v rámci vodovodnej prípojky).
K o l a u d á c i a:
Po ukončení stavebných prác stavebník
opäť navštívi Obecný úrad, kde obdrží žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
K začatiu kolaudačného konania dôjde až po
doložení všetkých dokladov (uvedených
v žiadosti) a po zaplatení poplatku za kolaudačné rozhodnutie, avšak upozorňujeme na
povinnosť predložiť okrem iného aj certifikát
energetickej náročnosti, ktorý je náročný jak
finančne, tak aj časovo, preto je potreba zabezpečiť čím skôr jeho zhotovenie.
Po doplnení všetkých požadovaných dokladov, sa tieto postúpia na Spoločný stavebný úrad a kolaudačné rozhodnutie je následne vydané.

Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia (obvykle 15-ty deň) od jeho
prevzatia, stavebník opäť navštívi OcÚ a požiada o zápis domu do katastra. Opäť vypíše
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla, ktoré
mu obec pridelí Rozhodnutím o jeho pridelení
(po predložení právoplatného kolaudačného
rozhodnutia a LV na pozemok, na ktorom je
dom postavený). Toto rozhodnutie si žiadateľ
doručí do Katastra nehnuteľnosti v Námestove, kde mu bude zapísaný. Až po tomto zápise sa môže rodina do tejto novostavby prihlásiť na trvalý pobyt.
Ako postupovať, ak chcem postaviť
garáž, chatku, prípadne oplotiť pozemok?
Na Obecnom úrade žiadateľ obdrží tlačivo
„Ohlásenie drobnej stavby“ ktoré vyplní, doloží listom vlastníctva na pozemok, kde chce
drobnú stavbu postaviť, situačný nákres
(v kópii GP) a nákres (pôdorys stavby, pohľad spredu, z boku – okótuje ju) uvedie výšku, prípadne podlažie a v krátkosti opíše stavbu (z akého materiálu, čím je pokrytá, či má
vodovodnú, alebo elektrickú prípojku a pod.ako pri riadnej stavbe). Drobná stavba je len
do 25 m2. Ak je výmera väčšia, podlieha stavba stavebnému konaniu. Taktiež v ohlásení je
potrebné potvrdiť stavebný dozor.
V prípade oplotenia je potrebný súhlas vlastníka susedného pozemku (odporúča sa spoločný GP pre oboch susedov)
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SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE RABČICE
PODĽA ZÁKONA Č. 145/1995 Z. Z.
O SPRÁVNYCH POPLATKOCH V PLATNOM ZNENÍ
Č. 1.
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych
orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych
poplatkov (ďalej len „sadzobník“).
Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov
a následky nezaplatenia poplatku.
1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa
platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré
smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu
konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
správneho orgánu na jeho zaplatenie.
2. Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie
zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre
nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
Čl. 2.
Poplatník
(1)Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť
poplatok spoločne a nerozdielne.
Čl. 3
Oslobodenie od poplatkov
(1)Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky
a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky
10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak
tento zákon neustanovuje inak,
b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej
republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej
republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby,
ktoré podľa medzinárodného práva požívajú
výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2)Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku
1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného
predpisu, 1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa
osobitného predpisu1b), Slovenský Červený kríž
pri plnení úloh podľa osobitného predpisu1c) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu
na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania
pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť
splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej
krízy.
(3)Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace
s vykonávaním všeobecne záväzných právnych
predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia
(zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok
a sociálnej pomoci,
b) o priestupkoch,
c) o slobodnom prístupe k informáciám.
(4)Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Čl. 4
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa
platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré
smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu
konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy
správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2)Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou
sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú
splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
Čl. 5
Sadzobník aktuálny pre obec v zmysle zákona
č. 145/1995 Z. z.
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov
alebo súkromných spisov v úradnej úschove
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj
začatú stranu 1,50 €.
c) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou
prvého úradného výpisu z knihy narodení, manželstiev, knihy úmrtí.........5 €.
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných
záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj
začatú stranu
v slovenskom jazyku ... 1,50 €.
v cudzom jazyku .............. 3 €.
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov
a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ... 9,50 €.
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky
sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne,
planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Položka 3
1. Osvedčenie
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý
podpis ... 1,50 €.
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za
každý odtlačok a za každý podpis ...5 €.
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho
overenia zahraničných verejných listín (apostilla)
.....10 €.
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis
z registra trestov a v žiadosti o odpis registra
trestov ... 1,50 €.
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je
oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb.
o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného
boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena
a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak
ide o úkony spojené s konaním o pozemkových
úpravách.
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky
zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú
náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie
tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona
č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
Položka 4
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu
a kópie z archívnych dokumentov uložených vo
fondoch štátnych archívov, ak ide o
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ... 3 €.
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu
1. v slovenskom jazyku ... 1,50 €.
2. v cudzom jazyku ... 3 €.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené
štátne organizácie lesného hospodárstva.

Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia
o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5 €.
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia
o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné
strediská), zariadenia soc. služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu
prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo
alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákona a nevykonávajú sociálnu
prevenciu na účely dosiahnutia zisku vo vzťahu
k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ... 16,50 €.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri
živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa
miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania
rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek
59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu
vybavujúceho podanie účastníka konania.
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho
časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ... 9,50 €.
2. právnická osoba ... 165,50 €.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené
zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby
a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených
osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu
prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá,
galérie a štátne divadlá.
11) § 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov.
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík ...
1,50 €.
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnymi
občanmi Slovenskej republiky 16,50 €.
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným
matričným úradom 15) medzi štátnymi občanmi
Slovenskej republiky ... 16,50 €.
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
... 16,50 €.
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 15) ... 66 €.
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom 15) medzi štátnym
občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo
medzi cudzincami ............33 €.
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom ... 66 €.
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €.
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov
nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt
16) ... 199 €.
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené
osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú
oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo
pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
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Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od
jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo
v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis
uzavretia manželstva do matriky.
Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie
príslušný matričný úrad, 15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto
položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto
položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo
v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis
uzavretia manželstva do matriky.
15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo
predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby ... 6,50 €.
b) pre právnické osoby ... 100 €.
Návrh na predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ...... 20 €.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené
zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby
a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených
osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu
prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové
strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá,
galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo
vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší
územný celok.
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno
rozhodnutie.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 –
vrátane ... 33 €.
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru .....20 €.
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3
vrátane ... 750 €.
a) za každých ďalších začatých 1 000 m3 obostavaného priestoru ....250 €.
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné
chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),
s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane ... 23 €.
za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru ....20 €.
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom ... 100 €.
2. bytový dom ....750 €.
3. stavba na individuálnu rekreáciu ...100 €.
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú
rozvodnú sieť ... 30 €.
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 30 €.
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen
d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ... 20 €.
g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pre
dokončením za každých začatých 100 m ...10 €.
h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou
funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu pre právnickú osobu ....50 €.
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny tých-

to dokončených stavieb a zmeny stavieb pred
dokončením s obostavaným priestorom podľa
projektovej dokumentácie do 3 000 m3 vrátane
..... 1000 €.
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru ... 300 €.
j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .... 50 €.
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na
zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania
s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
položke 59.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých
samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená
pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom
povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú
ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky
v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
18)Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický
a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu v znení
neskorších predpisov.
Položka 60 a
a) žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu .... 100 €. ohlásenie
jednoduchej stavby pre právnickú osobu ...30 €.
c) ohlásenie drobnej stavby, stavených úprav
a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení .... 10 €.
d) ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej
siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenie telekomunikačného zariadenia .....80 €.
e) žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa
nezachovala pôvodná dokumentácia ..10 €.
f) žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ... 30 €.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola
postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné
povolenie zmeny stavby ... dvojnásobok sadzby určenej v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 ... 30 €.
2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, kt. odstránenie je povolené pre fyzickú osobu ... 16,50 €
a pre právnickú osobu... 200 €.
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane ... 60 €, od
15 do 400 m2 vrátane ...200 €, nad 400 m2 ....430 €.
4. terénnych úprav ... 16,50 €.
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ... 100 €.
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ... 20 €.
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto
položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
Položka 62a
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3
vrátane, pre fyzickú osobu .... 16,50 €, pre právnickú osobu ...50 €.
2. na stavbu bytového domu s obstavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3
vrátane ...400 €, za každých ďalších 1000 m3 obstav. priestoru ...100 €.
b) na stavbu na individuálnu rekreáciu
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1. ak zastavená plocha nepresahuje 25 m vrátane ...
23 €.
2. zastavaná plocha od 25 do 50 m2 ........ 33 €.
3. ak zastavaná plocha je od 50 do 80 m2 ...66 €.
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom ... 50 €.
2. bytový dom ...400 €.
3. stavba na individuálnu rekreáciu ... 50 €.
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov,
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
... 15 €.
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ...15 €.
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen
d) a e)
g) na líniové stavby za každých začatých 100 m
10 €.
h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby
na individuálnu rekreáciu (studne, čističky) pre
právnickú osobu ... 30 €.
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obstavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000
m3 vrátane ...500 €, a za každých ďalších začatých 1 000 m3 obstaveného priestoru .... 150 €.
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri
položke 59.
11) Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov.
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 140
a) Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie
týchto hazardných hier:
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj 1 500 €.
c) Zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry – výherné hracie prístroje ............200 €.
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ... 6,50 €.
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu
v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka ... 1,50 €.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie
súhlasu podľa osobitného zákona 36p)
1. fyzická osoba ... 10 €.
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená
na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí
s podanou žiadosťou ... 100 €.
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené
múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených
častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie
žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti
stredných škôl a vysokých škôl po predložení
potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení
žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach
podľa osobitných predpisov. 37)
-----------------------------------------------------------------36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.
37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z .z. o energetike
a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení nesk. predp.,
zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení nesk. predp., zákon
č. 58/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení nesk. predp., zákon NR SR č. 164/
1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR
č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a zákon NR SR
č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení nesk. predp..
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Údaje z evidencie obyvateľov
Za obdobie od 20.6.2012 do 30.11.2012
sa v našej obci narodilo 14 detí:
Vorčáková Viktória
Stelina Patrik
Fitáková Daniela
Košutová Annamária
Lastovka Tobias
Vedelová Lívia
Zoššáková Sofia
Juritiak Tobias
Kyrcz Marek
Pitáková Sofia
Garaj Noel
Bubláková Viktória
Piták Andrej
Kaník Patrik
Od januára je to zatiaľ 33 narodených
detí.
zomrelo 12 spoluobčanov:
Jozef Turác 53 r.
Alojz Klinovský 82 r.
Jana Klinovská 77 r.
Július Frolo 51 r.
Jozef Brenkus 50 r.
Ján Kvak 72 r.
Emília Hálková 77 r.
Vladimír Briliak 64 r.
Kristína Skočíková 86 r.
Angela Bandíková 82 r.
Ján Briliak 52 r.
Augustín Košút 63 r.
K 30. novembru 2012 zomrelo
18 občanov.
Od začiatku roka 2012 do 30.11.2012
saprisťahovalo 31 občanov, odsťahovalo sa 30 občanov.
K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
(za obdobie od 30.9.2012 do 0.11.2012)
85 rokov:
Kocúrová Jozefína 354
Oleš Alojz 503
80 rokov:
Kolčáková Angela 10
75 rokov:
Bubláková Mária 322
Glombíková Vilma 517
Ing. Jurgová Marta 499
Kolčáková Veronika 13
Košút Jozef 465
Tropek Anton 246
70 rokov:
Bublák Ignác 270
Hálková Margita 300
Kázik Michal 98
Slovík Rudolf 103
Stelina Augustín 382
Vojtašáková Valéria 23
Žembová Margita 223
Od 20.6 2012 do 30.11. 2012 bolo uzavretých 17 manželstiev, z toho 12 mimo
našej obce.
Celkovo bolo za 11 mesiacov r. 2012
uzavretých 29 sobášov.
K 30.11 2012 má obec Rabčice 1978
obyvateľov.

Asfaltový koberec
V rámci úpravy obecných ciest bol tento
rok položený asfaltový koberec na cestách
v časti Grúň, Banaše, Frančáky a Dupakovka. Celkom sa vyasfaltovalo 2520 m
ciest a náklady na tieto práce boli vyčíslené sumou cca 119 tis. €. Na okrajoch ulíc
boli vybudované odvodňovacie betónové
rigoly, prípadne na vybudovaných kanáloch
boli vykonané čistiace práce.

Obec so svojimi pracovníkmi
počas letného obdobia
vykonala nasledovné práce
- oprava a údržba strojov, ktoré obec prevádzkuje
- rekonštrukcia hokejového ihriska
- vybudovanie WC v základnej škole
- čistenie verejných priestranstiev a cintorína
- terénne úpravy, rozšírenie a obnovenie priekop zo založením nových priepustov na
obecných cestách Potoky, Kočí zámok,
Portalovská grapa
- urobila sa priekopa a nové priepusty popri
ceste v Končinách od obchodu k Lachom
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Nepotrebný textil
Obec Rabčice oznamuje občanom, že pri
Drobnej prevádzke oproti materskej škole sa
nachádza kontajner na textil. Do kontajnera
je možné kedykoľvek priniesť prebytočný textil, ktorý musí byť čistý a zabalený v igelitových vreciach.

Čistejšia obec
Po dohode s občanmi bývajúcimi v časti
Banaše boli odstránené veľkoobjemové
kontajnery, ktoré boli umiestnené pri hlavnej ceste. Týmto opatrením by sa malo zamedziť dovozu stavebného odpadu a iného
veľkého odpadu občanmi z iných obcí. Kontajnery boli neustále preplnené a v ich okolí
bol neporiadok. Občania tejto časti obce si
zakúpili na obecnom úrade KUKA nádoby
(smetné koše), ktorých vývoz je zabezpečený od každého rodinného domu. Takúto
možnosť majú aj občania na Nižnom konci
obce a v Končinách od obchodu smerom
k Lachom. Týmto opatrením chce obec
šetriť aj prácu pracovníkov verejno-prospešných prác, ktorí musia okolie pri kontajneroch pravidelne udržiavať a čistiť. Obec
touto cestou žiada občanov o vyššiu disciplinovanosť pri separovaní odpadu - do
smetných košov nedávať zložky, ktoré sa
zbierajú samostatne ako: sklo, tetrapaky,
plasty, elektronika a iné, čím by sa znížila
hmotnosť skutočného komunálneho odpadu, čo sa v konečnom dôsledku prejaví aj
na poplatku za komunálny odpad.
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Renovácia kaplnky na Vyšnom konci

9

Športové popoludnie
Dňa 15. júla sa konalo na domácom futbalovom ihrisku športové
popoludnie. Futbalové zápasy sa odohrali medzi družstvami Rabča,
Rabčice - muži, Rabčice - dorast a Rabčice - hasiči. Víťazom sa stalo
družstvo Rabče, ktoré si odnieslo pamätný pohár. Ostatné družstvá
sa umiestnili nasledovne:
2. miesto – Rabčice - muži
3. miesto – Rabčice - dorast
4. miesto – Rabčice - hasiči
Ďakujeme sponzorom, vďaka ktorým sa mohlo toto športové podujatie uskutočniť.

V lete sa začali práce na oprave kaplnky na Vyšnom konci. Bola
vymenená strecha, zabetónovala sa podlaha a namaľovala sa vonkajšia fasáda. V rámci rekonštrukcie bol obnovený aj oltár v kaplnke.
Práce vykonávali pracovníci obecného úradu spolu s občanmi, ktorí
boli ochotní pomôcť. Občania prispeli aj finančnou zbierkou, ktorá sa
použila na opravu. Počas sv. omše, 13. septembra, bola kaplnka
vysvätená a v novom šate môže slúžiť ďalším generáciám.

Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku

Poľovnícka výstava
Jedným zo zaujímavých podujatí je výstava poľovníckych trofejí,
ktorú organizuje Poľovnícke združenie Rabčice. Návštevníci mohli
obdivovať krásne parožia, vypchaté zvieratá, ale aj poľovnícke zbrane. Okrem exponátov ponúkali aj vynikajúci guláš zo zveriny.

V rámci požiarno-taktického cvičenia v diaľkovej doprave vody
na požiarovisko, ktoré sa konalo 27. októbra 2012 v katastri obce
Rabčice, časť Grúň, si vzájomnú kooperáciu precvičili dobrovoľní
hasiči zo Slovenska a Poľska, a to jednotky DHZ Rabčice, Oravská Polhora, Zubrohlava, Bobrov, Lipnica-centrum, Lipnica Pryvarovka, Lipnica Murovanica, Lipnica Kicore. Cieľom cvičenia bolo
preverenie spôsobilosti a kooperácia obecných hasičských zborov pri zdolávaní požiaru lesa a jeho následnej likvidácie. Plnenie
tejto úlohy bolo sťažené ťažko dostupným terénom, nedostatkom
hasiacej látky a výškovým prevýšením. Postupnosť úloh pri zásahu bola stanovená nasledovne:
- lokalizácia
miesta požiaru
- hasenie
miesta požiaru
- následné
povolanie
jednotiek
DHZ
- vytvorenie
d v o c h
útočných
smerov
hasenia.
P r a v ý
smer zabezpečoval hasenie, ľavý
smer riešil dodávku vody z vodného zdroja (miestneho potoka Zagurka) prostredníctvom plávajúceho čerpadla a siedmich cisternových áut zúčastnených jednotiek, ktoré boli medzi sebou prepojené hadicovým vedením typu B, v dĺžke cca 1500 m. Cieľom tohto
prepojenia bolo dostať vodu na požiarovisko v nepretržitom prietoku a v časovom horizonte 15 min. Aj napriek drobným nedostatkom
- prasknutá hadica, zlé spojenie hadíc - jednotky túto úlohu zvládli.
Úlohou takýchto cvičení je zdokonalenie sa v činnosti, overenie si
stavu techniky a výbavy, a zosúladenie jednotiek z dôvodu ich
rôzneho technického vybavenia.
Predseda DHZ Rabčice Milan Klinovský ml. ďakuje všetkým zúčastneným jednotkám, a tiež starostovi obce Rabčice a DHZ Rabčice, ktorí sa podieľali na príprave tohto cvičenia.
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Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu

IX. stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni
a XIX. Ročník Rabčickej heligónky
Aj keď počas tohtoročného Stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni
počasie nebolo veľmi priaznivé, návštevníkov tohto obľúbeného podujatia to neodradilo. IX. ročník bol zahájený slávnostným otvorením
Expozície Mila Urbana, na ktorom sa zúčastnili príbuzní tohto nášho
slávneho rodáka. Nasledovala sv. omša, ktorá nadobúda v tomto
prostredí zvláštny rozmer. Po oficiálnej časti sa mohli návštevníci
občerstviť gulášom, ktorí varili rabčickí poľovníci. Zároveň prebiehalo
divadelné predstavenie Romeo a Júlia, deti pobavil žonglér Navaro.
Po týchto vystúpeniach nasledovala samotná prehliadka heligonkárov, ktorí predviedli svoju zručnosť a umenie. Možno to pri pohľade na
súťažiacich nevyzerá, ale ovládať tento nástroj nie je jednoduché.
Preto obdiv patrí najmä detským súťažiacim. Celý program bol zakončený ľudovou veselicou. Obec Rabčice ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa na tomto podujatí podieľali.
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Uvítanie detí do života
V mesiaci august a september sa konalo slávnostné uvítanie detí do
života. Po krátkom kultúrnom programe, ktorý pripravili deti zo základnej školy, nasledoval príhovor starostu, v ktorom mamičky privítal
a poďakoval im za to, že dali našej obci nových občanov, a tým aj jej
budúcnosť. Po príhovore každej mamičke zablahoželal a odovzdal
finančný príspevok.

50. výročie manželstva
K významnému životnému jubileu, akým je 50. výročie manželstva, osobne zablahoželali aj pracovníci obecného úradu.
V septembri
oslavovali
Jozef a Margita Glombíkovci, a tiež
Alojz a Božena Fidrovci.

V novembri sa
do pamätnej knihy, pri príležitosti
výročia, zapísali
aj manželia Marta a Augustín Kormanovci.
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Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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Posedenie dôchodcov
Obecný úrad zorganizoval 25.októbra posedenie dôchodcov, ktoré
sa konalo v kultúrnom dome. V príhovore starosta obce poukázal na
krásy jesene života a poprial všetkým prítomným hlavne veľa zdravia. Slávnostný obed, ktorý začal spoločnou modlitbou a prípitkom,
spríjemnili svojím vystúpením heligonkári a žiaci základnej školy. Pri
káve a koláčiku si naši starkí vymenili svoje zážitky a starosti. Pri
odchode dostali naši dôchodcovia malý darček.

V Domove dôchodcov v Novoti sme navštívili
našu spoluobčianku Annu Gluchovú

Mladý heligón
V roku 2012 skupina Mladý heligón oslávila 10. výročie svojho vzniku. Počas tohto obdobia sa pravidelne zúčastňuje na
kultúrnych podujatiach v obci, a zároveň prezentuje svoju hudbu
aj v ďalších regiónoch Slovenska. V marci tohto roku sa zúčastnili súťaže v Liptovskom Mikuláši – Internationalchildren´
s festival – contest, kde získali diplom. Navštívili tiež Piešťany,

Červeník, Obec, Šterusy, Bánovce nad Bebravou a Poľskú republiku. Záujem o vystúpenia na rôznych spoločensko-kultúrnych podujatiach a oslavách je veľký. V auguste v spolupráci
s obecným úradom spoluorganizovali už 19. ročník Rabčickej
heligónky pri Hviezdoslavovej hájovni. Na budúci roku skupina Mladý heligón pripravuje vydanie piateho CD.
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Hlas Rabčíc – základná škola informuje
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POĎAKOVANIE
ZŠ s MŠ Rabčice ďakuje všetkým, ktorí poskytli rodičovskému
združeniu pri ZŠ s MŠ v Rabčiciach 2% z dane za rok 2011. Finančné prostriedky v sume 1 133,22 € budú použité na nákup cien
pre našich žiakov za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach a na
pomôcky podľa aktuálnej potreby.

Základná škola informuje
V školskom roku 2012/2013 navštevuje našu školu spolu 287 žiakov, z toho 140 dievčat a 147 chlapcov. Na prvom stupni sa v 1.- 4.
ročníku vyučuje 135 žiakov, a to 63 dievčat a 72 chlapcov. Druhý
stupeň navštevuje o niečo viac žiakov – 152, z toho dievčat je 77
a chlapcov 75.
Aj v tomto roku sa žiaci už od prvých mesiacov školského roka
zapájajú do rôznych súťaží a akcií, a tiež navštevujú krúžky, ktoré na
škole fungujú. V rámci jednotlivých podujatí získali dobré umiestnenia,
a takýmto spôsobom reprezentujú nielen školu, ale hlavne svoju šikovnosť, talent a vedomosti.

Medzinárodné
preteky žiakov
ZŠ Euroregiónu Beskydy
2012
Dňa 20.septembra sa
uskutočnili v Rabči Medzinárodné preteky žiakov
ZŠ, na ktorých si pekné
umiestnenia vybojovali aj
naše žiačky. V behu získala 1. miesto Klaudia Ďubeková s časom 8,44 s.
V skoku do výšky výkonom 145 cm obsadila Kristína Tropková 3. miesto.

26. september – Európsky deň jazykov
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov dňa 26.9.2012 boli na našej
škole realizované rôzne aktivity, kde žiaci získali veľa informácií
o cudzích jazykoch.
Najviac našich žiakov sa zapojilo do vytváraní plagátov, výstavok,
besied a kvízov, kde aktívne používali anglický a ruský jazyk.

Dopravná výchova
Dňa 10 . 10. 2012 žiaci 6. , 7. a 8. ročníka navštívili dopravné ihrisko
v Dolnom Kubíne, kde si precvičili vedomosti z dopravnej výchovy.
Pod vedením mestskej polície boli žiaci rozdelení do menších skupín
a jazdou na kolobežkách si nacvičovali prechádzanie cez križovatku
na svetelnú signalizáciu, odbočovanie a dávanie prednosti chodcom.
Počas nácviku žiaci zažili aj mnoho veselých situácií. V tento deň
žiaci navštívili Oravskú galériu, kde si prezreli tvorbu súčasných

maliarov a sakrálnu tvorbu. Taktiež navštívili Florinov dom, kde bola
výstava zameraná na históriu lesníctva v regióne Orava. Pobyt
v Dolnom Kubíne bol ukončený nákupmi v obchodnom stredisku TESCO. Domov sa žiaci vrátili šťastní a hrdí, že zvládli v tento deň jazdy
na kolobežkách podľa pokynov polície, a že získané vedomosti zúročia v dopravnej súťaži s inými školami v našom regióne.
Ing. Angela Bigošová

Energetické nápoje a zdravie našich detí
V súčasnosti sme všetci uponáhľaní a stáva sa, že dieťaťu namiesto
čaju dáme do rúk pár centov s tým, že cestou do školy si niečo kúpi.
Snažíme sa teda, aby naše dieťa malo dodržaný pitný režim. Ale,
existuje práve jedno ALE. Dieťa automaticky siahne po tom, čo je
práve in, ale my rodičia, už nevidíme, čím si naše dieťa v priebehu dňa
dopĺňa tekutiny. A žiaľ, nie sú to čaje, ovocné šťavy, minerálka či voda.
Čoraz populárnejším nápojom, nielen medzi mladými, sa stávajú energetické nápoje (Red Bull, Semtex...), ktoré ohrozujú zdravie detí,
a napriek tomu sú bežne dostupné. Po vypití nápoja s vysokým obsahom kofeínu a cukru sa zvýši výkonnosť takmer na maximum. No len
čo hladina cukru v krvi klesne, dostaví sa o to väčšia únava. Prílev síl
je len ilúziou. Organizmus je „presýtený“ povzbudzujúcimi látkami,
ktoré tieto nápoje obsahujú. Dieťaťu sa síce predlžuje fyzická aktivita,
ale prichádza rýchlo o tekutiny a minerály, ktoré si nedopĺňa. A dehydratácia môže mať za následok napokon kolaps, prehriatie a vážne
ohrozenie zdravia.
Nápoje obsahujú okrem chemických látok i percentuálne vysoký
obsah kofeínu, guarany, množstvo ďaších stimulantov a cukrov, čo
spôsobuje zvýšenú srdcovú aktivitu.
Energetické nápoje však nezaťažujú len srdcovo-cievny systém,
ale aj žalúdok a nervový systém. A rýchle nárasty a poklesy hladiny
cukru v krvi môžu vyvolať aj výkyvy psychickej rovnováhy a bolesti
hlavy. Zároveň kofeín môže viesť k hyperaktívnemu správaniu detí
a následne zasa k prudkému poklesu výkonnosti.
Ponúknime im hodnotnejšiu alternatívu tekutiny, bez konzervantov,
nadbytočných cukrov a povzbudzujúcich látok. Odporúčanie na obaloch energetických nápojov, „len pre dospelých“, je potrebné brať
skutočne vážne.
Mgr. Emília Sireková
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Technická olympiáda

Dňa 09 . 11. 2012 sa konala regionálna súťaž technickej olympiády
v SOŠ polytechnickej v Kňažej. Našu školu reprezentovali v kategórii
starších žiakov Mário Živčák a
František Bandík a v mladšej
kategórii Matej Mordel pod vedením učiteľky Ing. Angely Bigošovej. Súťaž pozostávala
z teoretickej a praktickej časti,
kde mali žiaci zhotoviť výrobok
podľa zadania a technického
výkresu. Hodnotená bola presnosť, precíznosť, estetický
vzhľad a čas. Obe naše družstvá v silnej konkurencii obsadili krásne 2. miesta, pričom
starší žiaci v teoretickej časti
získali najvyšší počet bodov.
K dosiahnutému výsledku
a za úspešnú reprezentáciu
školy im srdečne blahoželáme.
Ing. Angela Bigošová

Počas divadelného
predstavenia “Doktor Jajbolíto“, ktoré sa konalo 23.októbra
sa žiaci 1. stupňa mohli na chvíľu preniesť do sveta rozprávok. Žiaci
odchádzali z predstavenia plní zážitkov.
Beseda na tému „Ochrana prírody na Babej hore“ sa uskutočnila
26.októbra, pod vedením ochranárky Ing. Z. Kertysovej. Bola spojená s premietaním filmu o Babej hore a zvieratách, ktoré tam žijú. Žiaci
sa v rámci besedy zapájali do rozhovoru, keďže išlo o prostredie,
ktoré je im známe.

Putovanie za kultúrou
Začiatkom októbra sa žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zúčastnili
divadelného predstavenia v Žiline, s názvom - Dvaja veronskí šľachtici.
Toto dielo, hoc nie je najznámejšie, je považované za Shakespearov debut. Hlavnou témou je prepojenie priateľstva, lásky a zrady,
príbeh sa odohráva vo Verone a jednou z hlavných predstaviteliek je
Júlia. Už tieto fakty, sú aj pre
dnešnú mládež
rozpoznateľné
a slávneho autora
dokážu identifikovať. Predstavenie
bolo poňaté s humorom, veľkým
množstvom slovných hračiek a
prudkých citových
zvratov blízkych
mladému divákovi.
Mgr. Emília Sireková

Divadelné predstavenie v Žiline
V piatok 19. októbra sme sa celá trieda (8.B) vybrali na malý výlet
do Žiliny. Spolu s
nami sa na výlete zúčastnila aj
8.A
trieda
a niekoľko žiakov
9. triedy. Čakali
sme pred školou, kde po nás
prišiel autobus.
Cesta ubehla
rýchlo. Najskôr
sme išli do Žilinského divadla na
predstavenie
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„Dvaja veronskí šľachtici“. Bolo veľmi zaujímavé a aj vtipné. Myslím
si, že nikto sa nenudil. Ked´ sa divadlo skončilo, išli sme na námestie
a mohli sme ísť nakupovať. Po nákupoch sme sa vrátili k autobusu,
ktorý nás odviezol domov. Mne sa predstavenie páčilo a určite by
som na podobný výlet ešte išla.
Tatiana Kubíková, 8.B

KARKUĽKA
Keď slniečko zasvietilo,
tak sa vtedy narodilo
jedno malé dievčatko.
Pekné ako Bambuľka,
meno mala Karkuľka.
Košíček mala prútený,
na hlave čepček červený.
Starká ju veľmi rada mala,
lebo radosť ľuďom rozdávala.
Soňa Glombíková 2.B

Materská škola Rabčice
Školský rok 2012/2013 sme otvorili 3. septembra 2012. Rodičov
sme oboznámili s organizáciou a plánom práce materskej školy.
V tomto školskom roku sme otvorili tri triedy (dve s poldennou a jednu
s celodennou starostlivosťou) s počtom detí 60. Detí na zaškolenie do
ZŠ je 27 a mladších detí je 33.
V septembri sa deti oboznámili s kamarátmi, rozprávali sa o rodine,
poznávali svoje miesto, kde žijú a kto sa o nich stará v materskej
škole. Poznávali plody jesene, z ktorých všeličo vyrábali. Viedli sme
deti k tomu, že ovocie a zelenina sú súčasťou zdravého stravovania.
Okrem toho poznávali prírodu v okolí MŠ, objavovali a poznávali stromy, zbierali prírodný materiál, ktorý využili vo svojich prácach. Všetky činnosti detí vyvrcholili ich zapojením do prežívania jesenných
udalostí ako šarkaniáda, či úcta k starším.
Objavovali a poznávali funkcie ľudského tela, rozširovali sme poznanie o pyramíde zdravia a zdravých stravovacích návykoch. Oboznamovali sa s elementárnymi poznatkami správania sa detí v cestnej
premávke.
MŠ sa zapojila do výstavy šarkanov v OC – Klinec v Námestove.
Deti sa tiež zúčastnili prednášky „Život v lese“, ktorú pripravila pracovníčka CHKO Horná Orava Ing. Zuzana Kertysová.
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Hlas Rabčíc – zo života farnosti

Rekapitulácia mimoriadnych prác
na kostole za roky 2006 – 2012
K bežnej réžii, ktorá neodmysliteľne patrí ku každému funkčnému
objektu aj cirkevnej povahy, sa v rokoch 2006 až 2012 (2013) pridružili náklady spojené s mimoriadnymi prácami na kostole. Išlo o jeho
vymaľovanie v interiéri (ktoré bolo spojené so známymi problémami
okolo opadávania maľovky z dôvodu nevhodne riešeného očistenia
podkladu a následnými reklamačnými prácami) i exteriéri, o výmenu
strešnej krytiny, opravu zvonov, osvetlenia a kúrenia v kostole,
v poslednom období o rekonštrukciu Božieho hrobu, no najmä o reštaurovanie kultúrnych pamiatok, čo predstavovalo veľmi široký a finančne náročný zámer.
Ku všetkým týmto prácam sme sa odhodlali po konzultáciách na
Farskej hospodárskej rade (FHR), po súhlase dotknutých štátnych
inštitúcií a Biskupského úradu, aj keď sa to miestami nezaobišlo bez
istých treníc, ktoré sa však (dúfam) vyriešili a mohol sa realizovať
zámer dať do poriadku kostol, no najmä dať pamiatky ich reštaurovaním do ich pôvodného originálneho stavu (aspoň sa mu čo najviac
priblížiť). Z odbornej stránky prebehlo viacero stretnutí a rokovaní
s odborníkmi v danej oblasti a z ich strany (Pamiatkový úrad) je
vyjadrená k dielu spokojnosť.
Hoci ešte všetky práce nie sú dokončené a čaká nás reštaurovanie kazateľnice (pri ktorej pravdepodobne opäť dôjde k istým turbulenciám) a dokončenie rekonštrukcie Božieho hrobu s novou tvárou,
prinášame vám tu spolu s FHR rekapituláciu príjmov a výdavkov
k týmto mimoriadnym prácam na kostole za spomenuté obdobie.
V kapitole príjmov nie sú zahrnuté dary fyzických či právnických
subjektov, ktoré chcú zostať v anonymite, ako ani vami vyzbierané
a darované príspevky. Táto položka činí rozdiel vo výsledku, ktorý sa
ukáže a je prejavom vašej štedrosti, ako aj štedrosti viacerých bohuznámych darcov (nie sú tu zarátané tie položky pomoci OÚ Rabčice, ktoré nešli cez účet Farského úradu).

Rekapitulácia:
Príjmy:
ã predaj pozemkov vo farnosti (všetky financie zostali vo
farnosti) – 78 742,95 €
• (ešte je na predaj jeden farský pozemok o výmere 889 m2,
cena dohodou)
ã Konferencia biskupov USA – 8 788,37 €
ã štátny príspevok – 2 200 €
ã OÚ Rabčice (na krstiteľnicu) – 3 764 €
ã podiely z Urbáru (od vás) – 44 797,35 €
ã dar Urbáru – 1 831,18 €
ã odpustenie časti pôžičky z Urbáru – 14 574 €
ã spolu je to 154 697,85 €
ã rozdiel, ktorý nám vznikne oproti výdavkom je z vyššie
spomenutých zdrojov

Výdavky:
ã rekonštrukcia zvonov – 5 226,97 €
ã výmena strešnej krytiny – 65 397 € + 4 000 € (lešenie)
ã maľovanie interiéru – 13 262,67 €
ã maľovanie exteriéru – 12 686 €
ã výmena okien – 8 162,14 €
ã akumulačné pece – 5 708,56 €
ã ventilácia – 2 372 €
ã ladenie a čistenie organa – 1 062 €
ã svetlá a svetelná tabuľa – 6 943,44 €
ã mramor – 5 836,49 €
ã reštaurovanie oltárov – 106 644,46 €
ã spolu je to – 237 301,73 € (pre zaujímavosť – je to 7 148
951,92 SKK)
Nakoniec nám zostávajú ešte spomenuté práce na Božom hrobe,
ktoré budú z väčšej časti financované z príspevkov Ružencového
bratstva a dofinancované z farských zdrojov, a reštaurátorské práce
na kazateľnici, kde predpokladané náklady (vyčíslené pred tromi rokmi, a teda sa mohli zmeniť) sú cca 20 000 €. Momentálne máme
k dispozícii na tento účel cca 16 000 €.
Do celej rekapitulácie nebola zahrnutá krížová cesta, ktorá bola
financovaná cez rôznych donorov z vašich radov, ako aj z darcov
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mimo našej farnosti. Každé jedno zastavenie vyšlo na 1 000 €. K tomu
bohuznáma darovala 1 000 € na reštaurovanie Jezuliatka.
Pri pohľade spätne na tých necelých sedem rokov tohto mimoriadneho diela v našom kostole mi neostáva nič iné, len vysloviť obdiv nad
vašou ochotou, snahou, pomocou a štedrosťou, ako aj zapriať nám
všetkým silu na dotiahnutie začatého a úspešné ukončenie. Budeme
sa usilovať získať ešte nejaké finančné prostriedky z Ministerstva
kultúry, či od iných darcov, ale väčšina z toho je ešte na našich
pleciach a ja verím aj s členmi FHR, že sa nám to spoločne podarí
dokončiť.
Všetkým vyslovujem veľké a úprimné Pán Boh zaplať a odmeň
svojím požehnaním tých, ktorí pamätajú na Božie veci a diela!

Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Labarum – zástava so znakom kríža v tvare X a P
Lámanie chleba – starokresťanské označenie sv. omše
a sv. prijímania
Lateránsky chrám – je najstaršia spomedzi rímskych bazilík
a zároveň je rímskou katedrálou, a tak je matkou všetkých kostolov
– je to hlavný kostol sveta
Lavabo – úkon umývania rúk, ktorý kňaz koná počas sv. omše po
položení obetných darov na oltár, týmto obradom sa vyjadruje túžba
po vnútornom očistení
Lekcionár – liturgická kniha, v ktorej sú všetky čítania, ktoré sa
v omši čítajú v rámci bohoslužby -na každý deň, na nedele, sviatky
svätých a pri rôznych iných liturgických príležitostiach
Levitácia (lat. vznášanie sa) – zdanlivé alebo nevysvetliteľné vznášanie sa napriek zákonu o zemskej príťažlivosti, levitácia sa vyskytla
aj u niektorých svätcov
Liturgia – v pôvodnom význame znamená „verejné dielo“, „službu
v mene ľudu alebo v prospech ľudu“; v kresťanskej tradícii znamená
že Boží ľud sa zúčastňuje na Božom diele, cieľom je oslava Boha,
posväcovanie človeka a budovanie cirkvi
Lunula (lat. mesiačik) – malá úchytka v tvare mesiačika, ktorá je
za sklom v strede monštrancie, do nej sa pripevňuje veľká hostia,
keď sa slávnostne vykladá na úctu

BIBLICKÝ SLOVNÍK
lamentácia (lat. lamentatio – nárek) – lit. druh, termín používaný na
označenie literárneho druhu, ktorým sa vyjadruje smútok nad smrťou
nejakej osoby, bolesť pre nešťastie národa a pod. (porov. Jeremiášove náreky)
Letnice – zastarané meno Turíc, slávnosti Zoslania Ducha Svätého, používané v biblickej terminológii prekladu Písma Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v.
leviti – Izraeliti patriaci do kňazského rodu, boli potomkami Jakubovho syna Léviho
libertinizmus (lat. libertás – sloboda, voľnosť, neviazanosť) – termín, ktorým sa vo všeobecnosti označuje postoj človeka charakterizovaný voľnosťou názorov, často v negatívnom zmysle; na nábožensko-mravnej rovine sa pod libertinizmom rozumejú názory a prax
morálnej svojvoľnosti a neviazanosti, ktorou sa narúša akákoľvek
mravná záväznosť a hodnota
LXX (lat. číslo pre septuaginta – sedemdesiat) – skratka pre grécky
preklad Starého zákona známy pod názvom „Sepruaginta“; podľa
židovskej tradície bolo totiž primerané, aby sedemdesiati starší preložili tóru do gréčtiny, lebo sedemdesiat starších sprevádzalo Mojžiša
na vrch Sinaj

Zo života farnosti
v Pravdepodobne hlavnou udalosťou z duchovného života farnosti

bolo udelenie sv. birmovania našim 135 birmovancom. Po ročnej
príprave vo vedomostiach i duchovnej formácii sa po prázdninách
v priebehu septembra pripravili niekoľkými záverečnými stretnutiami a novénou k Duchu Svätému na tento významný deň, ktorý
nastal 30. septembra. Sviatosť birmovania našim mladým udelil
diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Máme nádej, že to, čo bolo
do nich zasiate počas prípravy a aj samotného prijatia tejto sviatosti dospelosti, prinesie v nich raz svoje ovocie. No musia pamätať, že nič nie je zadarmo a že im bude treba o vieru často zápasiť.
Týmto vyslovujem aj obrovské ďakujem a Pán Boh zaplať všetkých
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Hlas Rabčíc – zo života farnosti

animátorom a tým, ktorí pomáhali v tejto príprave, nakoľko nie vždy
to bolo jednoduché a ľahké.
Od júna sme sa (kto mal záujem) zúčastňovali na fatimských sobotách (5x) a zorganizovali sme niekoľko výletov – pútí na pútnické
miesta (Staré Hory (čo bolo aj súčasťou odmeny pre deti po detských sv. omšiach za šk. rok 2011/2012), v Poľsku Zebrzydowska
Kalwaria, Rajecká Lesná a individuálne v Bobrove, či pri našej
kaplnke).
Počas letných prázdnin sa deti zúčastnili na letnom dennom tábore
na fare so zaujímavým programom a miništranti boli na výlete v Or.
Polhore, kde strávili niekoľko dní súťažami, hrou a formáciou na
tamojšej fare.
V priebehu septembra mali nocovačku na fare malí lektori so zaujímavým programom a malou obnovou. Taktiež boli na spoločnej
poslednej hubačke v tomto roku a voľačo sa našlo.
Na prelome mesiacov november a december sa na fare opäť piekli
vianočné oblátky pre starších spoluobčanov z našej farnosti. Akcie
sa zúčastnili ochotní mladí ľudia z farnosti, ako aj ochotné ruky
starších. Na starších nemáme zabúdať a aj toto je jedna z foriem,
ako im priblížiť kúsok srdca človeka.
Miništranti sa v dňoch 23. – 24. novembra zúčastnili nocovačky na
fare, kde mali možnosť ukázať svoje vedomosti z oblasti miništrantskej liturgie, spolu niečo nové poznať, zahrať sa a prežiť spoločenstvo pri slávení eucharistie.

Čo nás čaká
l Na budúci rok sa v našej farnosti po vyše desiatich rokoch usku-

točnia v čase od 20. do 28. apríla ľudové misie pod vedením pátrov
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z rehole Redemptoristov. Je to obrovská príležitosť pre obnovu
celej farnosti, ako aj každého osobne. Nemali by sme si ju nechať
ujsť. Všetkých preto už teraz srdečne aj v mene misionárov pozývam prežiť spoločne tento týždeň naplnený Božou milosťou.
V rámci Roku viery bude v našom dekanáte prebiehať jedno zaujímavé podujatie s túžbou priblížiť tento dar – vieru – nám všetkým.
Raz do mesiaca bude v každej farnosti mať sv. omšu s primeraným
príhovorom vždy iný kňaz z dekanátu a takto sa budeme striedať
až do novembra budúceho roku, kedy bude na Krista Kráľa ukončenie Roku viery.
Od februárovej prvej soboty bude prebiehať päť fatimských sobôt
s možnosťou zúčastniť sa sv. omše a modlitby posv. ruženca
a otvoriť si srdce na získanie prísľubov k tejto pobožnosti.
Taktiež bude opätovne vytvorená možnosť účasti na rôznych pútiach v druhé soboty v mesiaci, ako náhle nám to počasie dovolí
a bude záujem z vašej strany.
...a čas a okolnosti, či potreby ukážu nové možnosti na ďalšie
podujatia...

Hlas Rabčíc – detský kútik

Vystrihni štvorčeky s obrázkami a vlep ich na chýbajúce miesta
v sudoku tak, aby každý riadok, každý stĺpec a každý box
obsahoval každý zo štvorice obrázkov.
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