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Predstavenie SND na našej novej scéne KD
Obecný úrad v Rabčiciach v spolupráci s občianskym združením Kult.1629 prinesú v pondelok 3. 6. 2019 o 18:00 hod.
do nášho kultúrneho domu jedinečnú možnosť zažiť našu prvú divadelnú scénu.
Divadelná inscenácia Tichý bič v repertoári Činohry Slovenského národného divadla
patrí medzi komornejšie tituly s veľkou obľubou u divákov. Obsadená je výraznými tvárami súboru a to pani Božidarou Turzonovovou
a pánmi Jánom Gallovičom a Branislavom
Deákom.
Hru prinášame v roku, kedy si pripomíname 115. výročie narodenia nášho rodáka Mila
Urbana. Autorka Jana Juráňová skúma osud
jedného z najznámejších slovenských prozaikov 20. storočia, ktorý počas vojnového slovenského štátu pôsobil ako hlavný redaktor
Gardistu – tlačového orgánu Hlinkovej gardy,
hlásnej trúby nacistického režimu a pôsobil aj
ako publicita. Prečo autor takého formátu prisluhoval scestnej ideológii? Akú zodpovednosť
má spisovateľ za svoje slová? Čo sa deje so
spoločnosťou, ktorá takéto postoje neskôr alibisticky bagatelizuje? Aj takéto otázky kladie
hra, ktorá sa odohráva začiatkom 70. rokov
20. storočia, keď si Milo Urban viac ako sedemdesiatročný v nedobrovoľnom ústraní
zdanlivo pokojne nažíval so svojou oddanou
manželkou v Chorvátskom Grobe pri Bratislave. Pokojne, až kým ho nenavštívil mladý redaktor a s ním aj tiene minulosti.
Lístky na predstavenie Slovenského národného divadla budú v predaji od začiatku
mája na obecnom úrade a taktiež v sieti
ticketportal.sk

3. 6. 2019 18:00 hod.

Sála kultúrneho domu v Rabčiciach
Slovenské národne divadlo, Tichý bič
Dĺžka predstavenia 1:45 min.
Inscenačný tím:
Réžia: Alena Lelková
Dramaturgia: Darina Abrahámová
Scéna a kostýmy: Juraj Poliak
Výber hudby a hudobná postprodukcia:
Oskar Lelko
Dramaturgia a produkcia hosťovania:
Peter Balcerčík
Obsadenie:
Žoška Urbanová: Božidara Turzonovová
Milo Urban: Ján Gallovič
Vlado Dubovský, fiktívna postava:
Branislav Deák

Zdroj: Andrej Balco, 2016
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Goralová bežka
Dňa 26. januára sa konal 11. ročník
pochodu na bežkách chotárom Rabčíc.
Toto športové podujatie má vysokú návštevnosť. Výborná snehová nádielka, dobrá
nálada a krásne počasie vylákalo na bežky
cca 450 bežkárov. Po zápise do prezenčnej
listiny sa postavili na štart, obuli bežky a hurá
do prírody. V polovici trate čakalo na účastníkov občerstvenie a horúci čaj u pána Ratičáka. Po malom oddychu mohli bežkári
pokračovať dlhšou trasou ku Hviezdoslavovej hájovni alebo krajšou trasou ku kultúrnemu domu, kde na účastníkov čakala vynikajúca kapustnica, ktorú pre účastníkov
uvarili pani kuchárky zo školskej jedálne
a vždy na ňu počujeme len samé chvály.
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a to: pracovníkom základnej
školy, pracovníkom obecného úradu, heligonkárom a samozrejme sponzorom. Bez
týchto ochotných ľudí, by sa táto športová
akcia nemohla uskutočniť.

Turnaj „O pohár starostu obce“ v streľbe

V nedeľu 10. februára 2019 sa uskutočnila obľúbená súťaž v streľbe mužov
a žien „O pohár starostu obce“. Súťaž
má už dlhoročnú tradíciu, veď za 42 rokov
trvania streleckého krúžku odišlo z našej
školy veľa výborných strelcov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu a obec. Naposledy na majstrovstvách kraja 04. 02.2018
v Priekope, kde družstvo v zložení Matej
Grobarčík, Martin a a Jakub Fider obsadilo
krásne 2. miesto a Matej pridal aj 3. miesto

v jednotlivcoch. Takúto akciu je možné organizovať len za podpory, za ktorú treba poďakovať obecnému úradu, základnej škole,
ale aj zanietencom, ktorí venovali svoj čas
aj prostriedky pri varení guľášu. Hlavne Jánovi Bolibruchovi s manželkou, u ktorého sa
varil guľáš. Pomoc neodmietli ani bratia
Martin, František a Peter Grobarčíkoci
a manželia Jozef a Michaela Mordelovi. Tak
ako pri predchádzajúcich ročníkoch body počítal p. učiteľ Michal Rímsky. Obec ďakuje
aj hlavnému organizátorovi Františkovi
Truchlému, ktorý vedie celý turnaj.
Počet súťažiacich: 21 mužov a 7 žien
Ženy poradie:
1. miesto Zuzana Hadárová – 173 b
2. miesto Lenka Grobarčíková – 167 b
3. miesto Kristína Tropková – 158 b
4. miesto Michaela Mordelová – 154 b
Muži poradie:
1. miesto Martin Grobarčík – 186 b
2. miesto Peter Grobarčík – 179 b.
3. miesto Pavol Kolčák – 166 b.

Traja muži a štyri ženy získali aj hodnotné ceny. Posedenie po súťaži a vyhodnotení okrem občerstvenia a guľášu spríjemnili
hudobnou zložkou manželia Turácovi s Jánom Bolibruchom.
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80 rokov života
V decembri 2018 sa dožila 80 rokov života naša aktívna občianka Valéria Baľáková. Tejto žene patrí obdiv a uznanie. Počas
celého svojho života bola hlboko spätá s folklórom a deťmi v našej
obci. Všetok svoj voľný čas a sily venovala príprave detí aj dospelých
na rôzne súťaže a vystúpenia, kde dosahovali mnohé ocenenia a úspechy. Prispela k obnoveniu folklórnej skupiny Rabčičanka a stále ju
vedie. Je vedúcou detského folklórneho súboru Kašunka, ktorý založila v roku 1982 a je aj primáškou i vedúcou ľudovej hudby Rovňan.
Je to vynikajúca interpretka ľudových piesni a huslistka. Valéria Baľáková sa navždy zapíše do dejín našej obce ako nositeľka tradícií, ktorá vyrástla na melódiách otca a speve matky a má ich hlboko zakorenené v srdci. Vždy jej záležalo na tom, aby si aj ďalšie generácie
zachovali aspoň časť z kultúrneho bohatstva obce. Za všetku snahu
a neľahkú prácu jej patrí obrovské ĎAKUJEME.
K tomuto významnému jubileu jej bol popriať aj starosta obce Jozef Slovík, ktorý jej zaželal veľa síl a úspechov v jej ďalšej práci.

Čo nové
Mladý Heligón 2019
Tento rok vedúci skupiny Miroslav
Tropek opäť prihlásil svojich žiakov
na medzinárodnú súťaž Súhvezdie
hôr a opäť po dvoch rokov reprezentovali Rabčice. Skončili na 2. mieste
a získali striebro. Srdečne blahoželáme.
Počas roka nebude núdza o vystúpenie, čaká ich mnoho súťaži, osláv
a pozvánok na vystúpenia. Teší nás, že
Mladý heligón je taký úspešný a reprezentuje nielen našu obec, ale aj kraj
v ktorom žijeme.
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Výsledky volieb Prezidenta SR – I. kolo
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov – 1499
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní – 790
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov – 781
Počet platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivých kandidátov:
1. Marian Kotleba, Ing. Mgr.
186
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
153
3. Zuzana Čaputová, Mgr.
139
4. Štefan Harabin, JUDr.
131
5. František Mikloško, RNDr.
104
6. Milan Krajniak, Bc.
24
7. Béla Bugár, Ing.
12
8. Eduard Chmelár, doc. Mgr. PhD. 12
9. Róbert Švec, Mgr.
6
10. Martin Daňo
5
11. Róbert Mistrík, Dr. Ing.
4
12. Bohulima Tauchmannová, Ing.
3
13. Juraj Zábojnik, Dr. Ing. PhD.
1
14. Ivan Zuzula, RNDr. CSc.
1
15. József Menyhárt, PeadDr. PhD.
0

Vážení spoluobčania – rodáci!

Chcem sa Vám prihovoriť a priblížiť Vám
život v dedine v povojnových rokoch 1950
– 1960. Som hrdá, že som sa narodila v tejto dedine, roztiahnutej medzi kopcami, z ktorej sa už v minulosti šírila kultúra. Ako prvá
dedina sme mali kino, zásluhou riaditeľa školy Karola Hadara, ktorí nám každý týždeň
1. Zuzana Čaputová, Mgr. – 204 platných premietal v triede filmy. Aj jeho zásluhou
a zásluhou p. uč. Lachovej sa dala do kopy
hlasov
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. – 341 plat- skupina mladých ľudí. Patrila som k ním aj
ja. Začali sme nacvičovať divadelné predstaných hlasov
venia. Tieto nácviky aj predstavenia sa odohrávali v triede. Muselo sa postaviť javisko,
prispôsobiť hranoly na kulisy, namaľovať ich
a predstavenie mohlo začať. Občania s veľkým porozumením chodili na tieto divadelné
hry. Po skončení divadla chlapci museli javisko rozobrať, aby sa v pondelok mohlo
Za obdobie od 27.11.2018
v triede učiť. Divadlo bývalo dvakrát aj trikrát
do 23.4.2019 sa v našej obci
do roka. To môžu dosvedčiť ešte ďalší žijúci
narodilo 8 detí:
členovia tohto divadla. Kultúrny dom sme
Margaréta Grobarčíková
nemali. Tanečné zábavy sme mali v autobuDiana Chudjaková
sovej drevenej garáži s deravou strechou.
Zara Sireková
Stála na mieste, kde sa dnes nachádza staJakub Vilčínský
rý kultúrny dom. Viete si predstaviť, ako sme
Nikolas Kolčák
vyzerali, keď sa tancovalo na udupanej hliNoemi Rita Košutová
Peter Bublák
Timotej Samuhel

Výsledky volieb Prezidenta SR – II. kolo
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní – 558
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov – 545

Údaje z evidencie
obyvateľov

Zomreli 9 spoluobčania:
Dušan Kocúr
Ondrej Kázik
Pavol Dendys
Emília Stelinová
Margita Turacová
Milan Jagnešák
Milan Turac
Ľudovít Kocúr
Božena Fidrová
Prisťahovali sa 13 občania,
odsťahovalo sa 8 občanov.
Bolo uzavretých 5 manželstiev z toho 1 mimo obce.
K 23.4.2019 obec eviduje
2021 obyvateľov.

ne?
Ráno sa nás otec opýtal, či sme boli na
stavbe. Nám to však nevadilo. Neskôr sme
získali peniaze zo vstupného z divadla a rozhodlo sa, že sa za ne kúpi drevo na dosky,
čo aj urobili a postavili pódium na tanec.
Chcem poďakovať všetkým bývalým aj terajším predstaviteľom dediny, že budujú kultúrny dom, aby sa mládež mala kde stretávať a zabávať. Veľmi pekne chcem poďakovať ľuďom, ktorí kultúru v dedine šíria aj dnes
a to hlavne Valérii Baľákovej, ktorá vedie
súbory a Miroslavovi Tropekovi za heligonkárov.
Dožila som sa dosť vysokého veku a teším sa každému rozvoju v dedine. Hoci nebývam v obci, zaujíma ma všetko čo je späté s mojim rodiskom. Som rada, že som sa
mohla podeliť so svojimi spomienkami
s Vami občania Rabčíc. Starostovi obce prajem veľa zdravia a síl pri ďalšom rozvoji môjho rodiska.
S pozdravom Vaša rodáčka žijúca
v Námestove – Štefánia Balušíková
rod. Slovíková
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Práce v obci
O sprejazdňovanie komunikácií a priestran-

stiev pri snehovej kalamite a počas celej
zimy

O
O
O
O

O

O
O
O
O
O
O

O

O

príprava bežkárskej trate
oprava a údržba strojov a techniky
dokončovacie práce a úprava terénu pri
multifunkčnej budove v centre obce
vybudovanie zvodidiel na parkovisku
medzi multifunkčnou budovou a telocvičňou
jarné upratovanie verejných priestranstiev
a čistenie obce spolu so žiakmi základnej školy
pravidelný zber triedeného odpadu a veľkoobjemového odpadu
odstraňovanie porúch na vodovodnom
potrubí
kopanie hrobov a údržba cintorína
generálna oprava V3S
prekladanie okien a dverí v kotolni
pomocné práce pri prerábke ústredného
kúrenia v miestnej telocvični a vymaľovanie chodieb a spoločenskej miestnosti, na ktoré sme dostali dotáciu z Ministerstva školstva,
búracie práce pri prerábke tried v ZŠ
s MŠ, kde sa budujú 3 učebne z projektu,
ktorý spolufinancuje ŽSK a poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
služby občanom (dovoz dreva, nájom
strojov a iné).

Multifunčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice
V mesiaci január 2019 bola skolaudovaná nová multifunkčná budova
Obecného úradu a tanečnej sály, ktorá je plne k dispozícií občanom na plesy, svadby, kary a oslavy a iné príležitosti.
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FARSKÝ ÚRAD

Jasličková
pobožnosť
Tak ako každý rok, aj tento
rok si pripravili deti pre svojich
rovesníkov a rodičov jasličkovú pobožnosť, ktorá sa konala
na Božie narodenie v miestnom
kostole. Deti pripravuje p. uč.
Kristínka Lubasová. Je to veľmi pekná slávnosť, ktorou si
deti pripomínajú, ako to bolo
s Ježiškovým narodením.

Koledovanie

v našej farnosti

Duchovná obnova
mladých
18 mladých sa v dňoch 22. až 23.
marca zúčastnilo na duchovnej obnove na fare na tému: Odvaha zmeniť sa.
Odvahu zmeniť sa naberali pri prednáškach, aktivitách, adorácií, pri sledovaní filmu a modlitbe Krížovej cesty.
Veríme, že s Božou pomocou túto
odvahu získajú a nebudú sa báť byť
iní. Prajeme a vyprosujeme im to.

1/ 2019

Farská púť
na vrch Butkov
V sobotu 30. marca 2019
sa 80 veriacich z našej farnosti rôzneho veku zúčastnilo farskej púte do Skalného sanktuátia Božieho milosrdenstva na hore Butkov.
Pomodlili sme sa krížovú
cestu, zúčastnili sme sa na
sv. omši a navštívili sme bývalého pána farára Vdp. Viliama Marettu v blízkom Rodinkove.
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Projekty zrealizové v obci Rabčice
Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies v miestnej telocvični
Začiatkom jari bol úspešne zrealizovaný
projekt Rekonštrukcia ústredného kúrenia
a vykurovacích telies v miestnej telocvični
v hodnote 23 093 €, ktorý bol zrealizovaný
z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Teplota v telocvični nedosahovala teplotný štandard, čo predstavovalo prekážku vo
využívaní telocvične žiakmi základnej školy
a tiež pri rôznych športových a spoločenských aktivitách. Rekonštrukciou sa odstránil problém s nízkymi teplotami. Boli tam
nainštalované nové rozvody a vykurovacie
telesá. Celá telocvičňa prešla údržbou vrátane novej maľovky.

Športová výbava — prostriedok rozvoja osobnosti
Koncom roka nám bola poskytnutá dotácia na nakúpenie športovej výbavy pre žiakov ZŠ s MŠ Rabčice v hodnote 4000 €.
Dotácia bola poskytnutá z Úradu vlády SR
na rozšírenie športových aktivít v obci a vytvorenie podmienok k formovaniu návyku k
zdravému životnému štýlu prostredníctvom
športovej aktivity. Pre žiakov sa zakúpili športové dresy, lopty, žinenky, stolno-tenisový
stôl, fitnes podlahoviny, bilančné dosky, trampolínový set a iné. Týmto sa deťom otvoria
nové možnosti športového vyžitia.

Práve sa realizuje:
1. Oprava fasády budovy hasičskej zbrojnice
V budove obecnej kotolne, nastala rekonštrukcia hasičskej zbrojnice. Dotácia je poskytnutá z Ministerstva vnútra SR vo výške 29 297,40 €. Zatiaľ boli
vymenené okná a vnútorné potery. Ešte je potrebné vymeniť brány a zatepliť
budovu.
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2. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební
Projektové aktivity: vybavenie učebne IKT
(Informačné a komunikačné technológie)
technikou, vybavenie učebne fyziky technikou a vybudovanie jazykovej učebne.
Ďalšou aktivitou sú stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľa, ako
napr. elektroinštalácie, vodoinštalácie, rozvody pre zapojenie jednotlivých technických
zariadení.
Žiaci prostredníctvom technického vybavenia IKT učebne a technického vybavenia
učebne fyziky a prostredníctvom vybudovania jazykovej učebne budú môcť pracovať na
úlohách, ktoré sú prepojené s praktickými
požiadavkami súčasnej spoločnosti na technické vzdelávanie.
Vybavením IKT učebne získajú vynikajúce podmienky k rozvoju kľúčových kompetencií, ako sú napríklad: kritické myslenie,
práca s rôznymi zdrojmi informácií, adaptabilita, flexibilita, naučia sa riešiť problémy
reálneho sveta.
Vybavením učebne fyziky, získajú žiaci
možnosť stať sa bádateľmi. K poznatkom
dospejú vlastnou činnosťou, získavaním skúsenosti o reálnom priebehu prírodných javov,
zvýši sa motivácia žiakov k prírodovednému
vzdelávaniu.
Kvalitným vybavením jazykovej učebne
získajú žiaci príležitosť k inovatívnej edukácii, ktorá ich povedie cestou vzájomnej znášanlivosti, porozumenia a prijatia každého,
ako platného člena spoločnosti.
Nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 78635,30 €.

3. Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva medzi obcami
Rabčice — Zubrohlava — Bobrov a Lipnica Wielka (cyklotrasa)
Cez program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Celková suma dotácie je 203 549,76 €.
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Snehová kalamita
Tohtoročná zima si pre nás pripravila nemilé prekvapenie v podobe riadnej snehovej nádielky, ktorá spôsobovala občanom problémy.
Pod ťarchou snehu sa prepadlo aj 5 hospodárskych budov, trhalo sa elektrické vedenie, padali stromy a mnoho iného. Obec bola nútená
vyhlásiť kalamitný stav.
Pri odstraňovaní snehovej kalamity nám
bola pomáhať aj armáda slovenskej republiky.
Naši pracovníci boli v teréne skoro 24 hodín,
aby sprejazdnili cesty a ulice. Na pomoc boli
vyzvaní aj občania obce. Starosta obce Rabčice Jozef Slovík, chce touto cestou poďakovať všetkým občanom, ktorí boli trpezliví v znášaní neľahkých situácií, ktoré nám
priniesla tohtoročná zima a snehová kalamita. Osobitne chce poďakovať členom DHZ
Rabčice, a tiež občanom Silvestrovi Jagnešákovi, Michalovi Rímskemu, Ignácovi
a Tobiášovi Grobarčíkom, manželom Márií
a Jozefovi Kocúrom, Milanovi a Andrejovi
Slovíkovcom za ochotu pomôcť pri prácach na odstraňovaní snehu.

Benefičné
predstavenie

Poľovnícky ples
Dňa 5.1.2019 sa konal IV. ročník poľovníckeho plesu PZ Rabčice. Aj tento
ročník sa uskutočnil v kultúrnom dome
v Rabči. Plesalo sa a zabávalo do bie-

leho rána. Do tanca hrala hudobná skupina SPEKTRUM z Tvrdošína. Dobrú náladu
plesu dodali heligónkári, ktorí plesajúcim
hrali a spievali počas prestávok.

Občianske združenie NOS (Námestovsky ochotnícky súbor) predstavil
dňa 13. apríla 2019 benefičné predstavenie: S brokovnicou na manžela.
Na toto predstavenie (v ktorom hrali:
Peťa Ilievová, Štefan Matušák, Jaro Randják, Zuzana Bedrichová, Rastislav Lipničan, Maroš Matušák, réžia: Denisa Šimurdová-Trabalíková a organizátorka
Marika Vojtašáková) prišlo vyše 270 občanov nielen z našej obce. Výťažok
z tohto podujatia, ktorý predstavuje
sumu: 6700 € bude použitý na rehabilitačný pobyt nášmu občanovi Jozefovi
v Adeli centre Piešťany. V mene rodiny
aj v mene organizátorov, vyslovujeme
veľké ĎAKUJEM za finančné príspevky.

Valentínsky ples

Dňa 16. februára 2019 sa konala prvá
spoločenská akcia v novom kultúrnom
dome v Rabčiciach, ktorá sa zapíše do
kroniky obce. Bol to Valentínsky ples,
ktorí organizovali mladí akční ľudia
z našej obce.
Po náročnom zorganizovaní sa konal večer plný lásky, zábavy a bohatej
tomboly, za ktorú touto cestou organizátori ďakujú všetkým sponzorom,
bez ktorých by sa tento ples nemohol
uskutočniť.
Hlavnými sponzormi večera bola
Obec Rabčice, Stavebný podnik a stolár Tomáš Slovík, ktorý daroval manželskú posteľ ako hlavnú cenu tomboly. Po úvodnom príhovore sa na parkete prezentovali tanečníci z tanečnej
školy Maestro – Timea Tropeková
a Martin Suroviak, ktorí predviedli krásne spoločenské tance. Po slávnostnej
večeri nasledoval prvý úvodný tanec.
Medzi tanečnými kolami boli súťaže,

tombola, spev a hra na heligónke od do skorého rána. Hostia odchádzali
Muzikantov z Rabčíc. Zábava sa konala z plesu plní zážitkov z prežitého večera.
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Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
V súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, Vás Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Námestove aj v roku
2019 upozorňuje na potrebu plnenia povinností, ktoré vyplývajú z predpisov o ochrane
pred požiarmi. Situácia ohľadom ochrany
lesov pred požiarmi v nadväznosti na počty
požiaroch v lesoch sa oproti predchádzajúcim rokom výrazne zhoršila. Len v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil.
Počty požiarov v lesoch v pôsobnosti
príslušného okresného riaditeľstva
HaZZ v roku 2018
OR HaZZ Čadca
OR HaZZ Dolný Kubín
OR HaZZ Liptovský Mikuláš
OR HaZZ Martin

46
7
4
22

OR HaZZ Námestovo

7

OR HaZZ Ružomberok

5

OR HaZZ Žilina
SPOLU

25
116

V súvislosti s najčastejšími príčinami požiarov v lesoch za rok 2018 „spaľovaním
odpadu a odpadkov“ a „zakladaním ohňov
v prírode“ je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie podmienok spaľovania horľavých
látok, ktoré sú stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

pracovného pokoja, o čom viesť písomnú dokumentáciu. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať
časový harmonogram s určením trasy
pochôdzok a s uvedením konkrétnych
časov a miest, kde sa má hliadkovacia
služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť jej vhodný systém spojenia
s ohlasovňou požiarov.
• Zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia na určenom mieste
v zmysle § 10 ods.3 vyhl. MV SR č.121/
2002 Z.z.
• Budovať v lesoparkových zónach a najviac navštevovaných lesných oblastiach ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa na všetkých prístupových cestách k nim, ako aj na ďalších
vhodných miestach viditeľné označenie
zákazu zakladania ohňov mimo určených a vyhradených priestorov.
• Zabezpečiť v súvislosti s ochranou lesou pred požiarmi najmä, spracovanie
a udržiavanie mapových podkladov
v súlade so skutkovým stavom, a to najmä zaznačenie a aktualizáciu všetky
dôležitých údajov z hľadiska ochrany
pred požiarmi ako napr. počet existujúcich vodných zdrojov, príjazdových
ciest, zvážnic, ochranných pásov a priesekov, ich dostupnosť pre lesnú a hasičskú techniku, zriadenie a vybavenie
ohlasovní požiarov, miest uloženia protipožiarneho náradia podľa § 6b zákona NR SR č.314/2002 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.
2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov na lesných pozemkoch a v ich
ochrannom pásme
z a k a z u j e najmä:
• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúZačiatkom roka sa konala výročná člence predmety, alebo používať otvorený ská schôdza, na ktorej boli okrem iného
plameň na miestach so zvýšeným ne- ocenení aj aktívni členovia zboru. V mesiaci
bezpečenstvom vzniku požiaru,
apríl boli naši hasiči nápomocní pri uprato• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

• Udržiavať existujúce prejazdové cesty,
zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý
umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.
• Prijímať osobitné opatrenia pre priestory
postihnuté kalamitou v zmysle § 10
ods.4 vyhl. MV SR č.121/2002 Z.z.
• V prípade potreby spaľovania zbytkov
po lesnej ťažbe spracovať písomný pokyn v zmysle § 3 vyhl. MV SR č.121/
2002 Z.z. Spaľovanie ohlasovať na č.
041/5117161.
• Vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje lesné kolesové traktory harvestory, traktory a iné vozidla,
ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe v zmysle § 6b
ods. 2 písm. b) zák. 314/2001 Z.z.
• Spracovať viesť a udržiavať v súlade so
skutočným stavom osobou s požadovanou odbornou spôsobilosťou ustanovenú dokumentáciu ochrany pred požiarmi v zmysle § 24 vyhl. MV SR
č. 121/2002 Z.z. Zriadiť potrebný počet
ohlasovní požiarov, vykonať školenie
o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok.
Dúfame preto, že dôslednejším plnením
úloh na úseku ochrany lesov a lesného hospodárstva pred požiarmi, spoločne prispejeme k zníženiu počtu lesných požiarov
v tomto roku.
mjr. Ing. Peter Bakaľa
riaditeľ v.r.

DHZ Rabčice

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa
pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/
2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov p o v i n n í najmä:
• oznamovať miesto, čas spaľovania
(začiatok a ukončenie spaľovania)
a osobu zodpovednú za dodržiavanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri spaľovaní horľavých
látok (§ 7 písm. e) vyhl. MV SR č. 121/
2002 Z.z.).
• Zabezpečiť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch
hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch

vaní okolia kostola pre Veľkonočnými sviatkami. Taktiež držali čestnú stráž pri Božom
hrobe na Veľký piatok a Bielu sobotu a tejto
úlohy sa zhostili so cťou.
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UZNESENIE č.6/2018
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 14.12.2018 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Rozpočet obce Rabčice na roky 2020, 2021
(vrátanie rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice) na úrovni programov a podprogramov na
úrovni funkčnej klasifikácie.
3. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 13/2018 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: 2347476,00 €
(+202,00 €)
z toho: - obec: 2275976,00 € (+202,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 71500,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 2347476,00 €
(+202,00 €)
z toho: - obec: 1553013,00 € (+202,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794463,00 €
4. Informácie starostu obce:
- o pani Darine Tyralovej, ktorá bola umiestnená
do domova seniorov SENIRES v Likavke, z
dôvodu, zlého zdravotného stavu
- o inscenácii Tichý bič sprostredkovanej p. Balcerčíkom, ktorá by sa mohla odohrať v novom
kultúrnom dome
- o dotáciu na stravu pre deti v poslednom ročníku materskej školy od januára 2019 a žiaci
základnej školy od septembra 2019
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr.Margita
Borová a Jozef Halka
2. Overovateľov zápisnice: Ondrej Kubík a Oľga
Chromeková
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva po
zmene bodov programu, s tým, že za bodom
programu zahájenie sa doplnil ďalší bod programu:
Zloženie sľubu zvoleného poslanca Jozef Halka
4. Plán zasadnutí OZ na rok 2019
21.02.2019 -štvrtok
26.04.2019 - piatok
27.06.2019 - štvrtok
26.09.2019 - štvrtok
12.12.2019 - štvrtok
Zasadnutie OZ bude zvolané podľa plánu
o 15,30 hod. V prípade potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov zvolané aj v inom termíne.
5. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2019
6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
v Rabčiciach
7. Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice,
zástupcu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií
8. Dodatok č. 1 k VZN obce Rabčice č. 4/2015
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
9. VZN obce č. 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Rabčice
10. Dodatok č. 3 k VZN 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
11. Programový rozpočet obce Rabčice na rok
2019 (vrátanie rozpočtu Základnej školy s MŠ
Rabčice) na úrovni programov a podprogramov
na úrovni funkčnej klasifikácie:
- príjmy vo výške .......................... 1564125 €
v tom: bežné príjmy 1484828 €
kapitálové príjmy 0 €
príjmové finančné operácie 79297 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške ................... 65978 €
- výdavky vo výške ....................... 1564125 €
v tom: bežné výdavky 1420413 €
kapitálové výdavky 43704 €

výdavkové finančné operácie 100008 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške ................793396 €
12. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 14/2018 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
(súčasťou zmeny rozpočtu je aj úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice).
13. Prihlášku obce Rabčice za člena združenia
Regionálneho vzdelávacieho centra Martin na
rok 2019.
14. Prihlášku ZŠ s MŠ Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra Martin
na rok 2019.
15. Kúpnu zmluvu na cestu Portalovská grapa na
vysporiadanie pozemkov medzi: C-KN 7146/5
zast.plochy o výmere 182 m2 vedená na LV č.
4165 kde sú predávjúci: Djubeková Ľudmila
v podiele 68/136-in, Slovík Peter v podiele 68/
136- in.
C-KN 7080/11 TTP o výmere 43 m2 vedená na
LV č. 4056 kde sú predávajúci: Slovík Peter v
podiele 1 a Slovíková Miriama v podiele 1-ica.
C-KN 7080/9 o výmere 1470 m2 TTP, 7080/10
TTP o výmere 10 m2, C-KN 7081/6
ostatné plochy o výmere 46 m2 vedené na LV
č. 1216 kde sú predavajúci: Slovík Ferdinand
v podiele 68/136-in, Djubeková Ľudmila v podiele 68/136-in.
C-KN 7072/6 TTP o výmere 57 m2, 7072/7 TTP
o výmere 45 m2 vedené na LV č. 2500 kde je
predávajúci Slovík Dušan v podiele 1/1-ina.
a kupujúcou Obec Rabčice, Rabčice č. 196 za
cenu 1,-€.
16. Žiadosť o sponzorský príspevok pre Poľovnícke združenie Rabčice vo výške 30 Eur na
4. ročník Poľovníckeho plesu
17. Žiadosť o finančnú podporu k Vianociam 2018
pre nášho občana Matúša Tyralu, ktorý žije
v Komunite Kráľovnej pokoja v zariadení Domova sociálnych služieb v Močenku, vo výške
30 Eur.
C /Konštatuje, že
1. Novozvolený poslanec Jozef Halka zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva
D/ Odporúča:
1. Starostovi obce odpovedať na žiadosť Petra
Bronislava Stotku, Rabčice č. 312 na vykopanie prípojky na kanalizáciu.
Z: starosta T: čo najskôr
2. Starostovi obce, predložiť informáciu o finančných prostriedkoch vynaložených na verejné
osvetlenie za rok 2018 do budúceho zasadnutia OZ
Z: starosta T: v texte
V Rabčiciach dňa 20.12.2018
Jozef Slovík, starosta obce

UZNESENIE č.1/2019
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 21.02.2019 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Smernicu č. 1/2019 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 zákona č. 343/
2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce konsolidujúcej účtovnej jednotky Rabčice
4. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 1/2019 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice v súlade
s od. 2 písmenom b) § 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: 1566095,00 €
(+1970,00 €)
z toho: - obec: 1500117,00 € (+1970,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1566095,00 €
(+1970,00 €)

z toho: - obec: 771199,00 € (+470,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794896,00 € (+1500,00 €)
5. Správu inventarizačnej komisie o inventarizácii za rok 2018
6. Informácie starostu obce:
- o prečíslovaní obce, o vytvorení názvu ulíc
v obci
- podanie žiadosti Folklórneho súboru Rabčice na nákup materiálu na ušitie nových krojov
– touto žiadosťou sa bude OZ zaoberať v prípade, ak nebude schválená žiadosť o poskytnutie dotácie z programu Dotácie pre regióny
z rozpočtu ŽSK podľa Všeobecne záväzného
nariadenia ŽSK č. 55/20185 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Bublák,
Oľga Chromeková
2. Overovateľov zápisnice: Ogurek Karol, Anna
Huráková
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva
v zmysle pozvánky
4. Zmluvu č. 1/2019 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku uzatvorenú v zmysle
ustanovenia § 81 písm. h/ bod. 1 a písm. 1/
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov v platnom
znení – Tyralová Darina
5. Pracovný poriadok obce Rabčice v zmysle
ustanovenia § 84 Zákonníka práce a § 12 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
6. a/ Predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Zberný dvor Rabčice v rámci výzvy s kódom:
OPKZP-PO1-SC-2017 – 33
b/ výšku 5 % spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa v sume 12.665,90 Eur z celkových oprávnených výdavkov projektu
7. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 2/2019 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice v súlade
s od. 2 písmenom b) § 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: 1593188,00 €
(+27093,00 €)
z toho: - obec: 1527210,00 € (+27093,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 65978,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1593188,00 €
(+27093,00 €)
z toho: - obec: 798292,00 € (+27093,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794896,00 €
8. Poplatky za prenájom nového kultúrneho domu
v Multifunkčnej budove obecného úradu:
Tanečná sála:
Svadby, posedenia: 300,- Eur (cudzí prenajímatelia) Záloha: 100,- Eur
250,- Eur (občania s TP v obci)
+ elektrická energia
+ poškodený inventár
Kar: 50,- Eur
+ elektrická energia
+ poškodený inventár
Kuchyňa: 50,- Eur/ deň
+ elektrická energia
Predajná akcia: 25,- Eur / 1 hod.
+ elektrická energia
C/ Odporúča:
1. Pripraviť návrhy na pomenovanie ulíc ku prečíslovaniu obce a katastrálnu mapku s prehľadom ulíc v obci, do budúceho zasadnutia OZ.
Z: poslanci, starosta T: v texte
2. Zverejniť na webovej stránke obce a v nástenke obecného úradu otázku: Ako si občania
predstavujú využiť budovu starého kultúrneho
domu a starého obecného úradu ?
Z: starosta T: do budúceho zasadnutia OZ
3. Vypracovať návrh na predlženie strechy na budove MŠ tak, aby sa zabránilo padaniu snehu
na prístupovú cestu pred vchodom do budovy
MŠ.
Z: starosta T: do budúceho zasadnutia OZ
4. Vypracovať menovitý zoznam poslancov pre
zverejnenie osobných údajov – e-mailových
adries, ktoré budú poskytnuté Združeniu miest
a obcí Slovenska, Bratislava, odkiaľ im budú
zasielané informácie potrebné k práci poslanca OZ.
Z: zamestnanec obce T: do budúceho zasadnutia OZ
V Rabčiciach dňa 26.02.2019
Jozef Slovík, starosta obce

Hlas Rabčíc
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Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach sa na základe ustanovenia 4 ods. 3 písm. f/ a § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)., v súlade s §81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy

1. Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä ich zberu a prepravy na území obce Rabčice (ďalej len „obec“).
2. Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na:

a) zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad,
b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
c) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a
reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne,
d) triedené zložky komunálneho odpadu, najmä
zber:
• elektroodpadov z domácností,
• odpadov z obalov a odpadov z neobalových
výrobkov,
• použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,
• veterinárnych liekov a humánnych liekov,
• jedlých olejov a tukov
• šatstva a textílií.

3. VZN ďalej upravuje spôsob:
a) zberu objemného odpadu a odpadu z domácnosti
s obsahom škodlivých látok,
b) spätného zberu odpadových pneumatík,
c) nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
d) zberu drobného stavebného odpadu.

§2
Hierarchia odpadového hospodárstva

1. V odpadovom hospodárstve so záväznosťou poradia priorít sa uplatňuje táto hierarchia odpadového
hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie),
e) zneškodňovanie.

2. Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzná.
Odkloniť sa od nej je možné iba pre určité prúdy
odpadov v prípade, ak je to odôvodnené úvahami
o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom
vzniku a nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví zákon o odpadoch alebo osobitný predpis.

§3
Program odpadového hospodárstva

1. Obec má povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) pretože
produkuje ročne viac ako 350 ton komunálnych
odpadov a prevyšuje počet 1000 obyvateľov.
2. Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu
obce oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálnych odpadov alebo
drobných stavebných odpadov alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými
odpadmi na jej území, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu obce.
3. Obec zverejní svoj program do 30 dní od jeho
schválenia na svojom webovom sídle.
4. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a podniká na
území obce je povinný dodržiavať schválený
program obce.

§4
Vymedzenie základných pojmov

1. Odpad - je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej
držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade
so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
2. Biologicky rozložiteľný odpad - je odpad, ktorý je
schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo
aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad
a parkov.

3. Biologický odpad - je biologicky rozložiteľný odpad
zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
4. Nebezpečný odpad - je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.
5. Komunálne odpady - sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a
odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých
pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba
- podnikateľ.
6. Zložka komunálnych odpadov - je ich časť, ktorú
možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
7. Triedený zber komunálnych odpadov - je činnosť,
pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych
odpadov.
8. Zmesový komunálny odpad - je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
9. Drobný stavebný odpad - je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady adrobné stavebné
odpady.

10. Zberná nádoba - je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na
zber zmesového komunálneho odpadu alebo
zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
11. Kalendárový zber - je zber oddelene zbieranej
zložky komunálneho odpadu v určenom čase,
ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere
informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
12. Množstvový zber - je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného
predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná
množstvu týchto odpadov vyprodukovaných
pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie §81 ods. 12.
13. Odpadové hospodárstvo - je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti
pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
14. Nakladanie s odpadom - je zber, preprava,
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania.
15. Zber odpadu - je zhromažďovanie odpadu od
inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia
a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
16. Harmonogram odvozu - je harmonogram, v ktorom sú určené intervaly na zber a odvoz odpadu.
17. Opätovné použitie - je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý
bol určený.
18. Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov - je proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu
vzduchu premieňajú využiteľné biologicky rozložiteľné odpady na kompost.
19. Kompostovací zásobník - je nádoba, ktorá slúži na skompostovanie biologicky rozložiteľných
odpadov. Zásobník pozostáva z vrchnáku, vetracích otvorov a je bez dna, priamo spojený so
zemou.
20. Pôvodca odpadu - je každý pôvodný pôvodca,
ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto
vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
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21. Držiteľ odpadu - je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
22. Program odpadového hospodárstva - je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je
potrebné prijať na zlepšenie environmentálne
vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.
23. Organizácia zodpovednosti výrobcov - je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike
založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne
výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom
v niektorom z členských štátoch. Organizácia
zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou
autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy
o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.
24. Elektroodpad z domácností - je elektroodpad,
ktorý pochádza z domácností a z obchodných,
priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom
podobný tomu, ktorý pochádza z domácností;
odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
25. Veľmi malý elektroodpad - je elektroodpad
s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.
26. Zberné miesto elektroodpadu - je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti
konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných
zdrojov do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.
27. Použitá batéria alebo akumulátor - je batéria
alebo akumulátor, ktorý je odpadom.
28. Zberné miesto použitých prenosných batérií a
akumulátorov - je miesto určené na základe
zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti
výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené
na dostupnom mieste, v blízkosti konečného
používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie
a akumulátory do nádoby určenej na tento účel;
zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.

§5
Všeobecné pravidlá nakladania
s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
2. Náklady obce pri nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ovplyvňuje riadne triedenie komunálneho odpadu jej obyvateľmi
a tým následné znižovanie množstva zmesového
komunálneho odpadu.
3. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi v obci súlade s týmto VZN a takým spôsobom,
ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta
osobitného významu.

4. Pôvodca komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je povinný:

a) zapojiť sa do systému zberu komunálneho
odpadu v obci,
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci,
c) ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný odpad na účely
ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci.

Hlas Rabčíc
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5. Prísne sa zakazuje iné nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom ako je
určené zákonom o odpadoch a týmto VZN, a to
najmä:

a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad
a drobný stavebný odpad na inom mieste ako
na mieste na to určenom v súlade s týmto
VZN,
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch,
c) zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
d) zneškodňovať skládkovaním vytriedené zložky komunálneho odpadu,
e) zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad
a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotriedení,
f) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý
bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
g) spaľovať komunálny odpad na voľnom
priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach,
h) ukladať do zberných nádob určených obcou
na zber zmesového komunálneho odpadu iný
odpad ako zmesový komunálny odpad,
i) ukladať do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba
určená,
j) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu (vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad, odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad
z domácností, použité batérie a akumulátory) na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
k) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na
túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.

6. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného
miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov
z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu
pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

DRUHÁ ČASŤ
SYSTÉM ZBERU A NAKLADANIA
S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI ODPADU
§6
Nakladanie s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi

1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec,
ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.
2. Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu sa podľa Katalógu
odpadov zaraďujú do skupiny 20.
3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.
4. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Zakazuje sa:

a) ukladať do zberných nádob určených obcou

na zber zmesového komunálneho odpadu iný
odpad ako zmesový komunálny odpad a do
zberných nádob určených na triedený zber
komunálneho odpadu zložku komunálneho
odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
b) ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený
biologicky rozložiteľný komunálny odpad na
skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných
odpadov po dotriedení,
c) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek
komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov bez zariadenia na
zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona o odpadoch.

§7
Nakladanie so zmesovým komunálnym
odpadom

1. Zmesový komunálny odpad sa v zmysle Katalógu
odpadov zaraďuje pod katalógové číslo:

• 20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O.

2. Na území obce sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:

a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v obci
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo
ktorí sú na území obce oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby oprávnené na podnikania
a právnické osoby, ktorí majú sídlo alebo prevádzku na území obce.

3. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú
povinní stať sa účastníkmi obecného systému zberu zmesového komunálneho odpadu.
4. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 l.

• 1 nádoba o objeme 110 litrov pre každý rodinný dom,
• 1 nádoba o objeme 110 litrov pre každý byt
v bytovom dome

6. Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu
majú náklady za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Zberné nádoby na zber zmesového
komunálneho odpadu si každý občan zabezpečí
sám, na vlastné náklady.
7. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový
komunálny odpad len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu.
8. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný kúpiť si
zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktorú si môže zakúpiť aj na Obci Rabčice. Náklady na
zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca komunálneho odpadu a tieto nie sú
zahrnuté v miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
9. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad
je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je
zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady
a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.

10. Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového
komunálneho odpadu zabezpečuje na území
obce výhradne organizácia, s ktorou má obec
uzatvorenú zmluvu na zber odpadov.
11. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
12. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle, úradnej tabuli obce alebo iným
v mieste obvyklým spôsobom.

§8
Nakladanie s drobnými stavebnými
odpadmi

1. Drobné stavebné odpady sa v zmysle Katalógu
odpadov zaraďujú pod katalógové číslo:
• 20 03 08 - drobný stavebný odpad - O.
2. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania z bežných udržiavacích prác patria:
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
3. Zber a preprava drobného stavebného odpadu sa
uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel
obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach
a v intervaloch vývozu určených obcou.
4. Obec zabezpečuje zber a prepravu drobných stavebných odpadov v rozsahu do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby.
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5. Pôvodcovia drobného stavebného odpadu majú
náklady spojené so zberom a prepravou drobných
stavebných odpadov do 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby zahrnuté v poplatku za nakladanie
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
6. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere drobného stavebného odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
7. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do
nádob a vriec určených na zmesový komunálny
odpad alebo do priestoru vyhradeného miesta pre
určené nádoby a vrecia.
8. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže
len organizácia zodpovedná za zber drobného stavebného odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na
vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť
nezabezpečuje obec sama.

§9
Nakladanie s odpadmi z obalov
a z neobalových výrobkov
(papier, plasty, sklo a kovy)

1. Náklady na triedený zber odpadov z obalov
a z neobalových výrobkov znáša do 30. júna 2016
obec.
2. Náklady na triedený zber odpadov z obalov
a z neobalových výrobkov znáša od 1. júla 2016
organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má
obec uzatvorenú zmluvu.
3. Triedený zber odpadov:

a) z papierových obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01
01 - papier a lepenka - O, sa uskutočňuje
nasledovným spôsobom:
i. Triedený zber papiera sa vykonáva
prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob (kontajnerov) a školského zberu.
ii. Obec určuje na triedený zber papiera modré plastové nádoby (kontajnery),
- nádoba o objeme 1100 litrov s vývozným
intervalom 1 - krát za mesiac,
iii. Zberné nádoby (kontajnery) musia byť
označené štítkom s rozmermi najmenej 20
cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery, zbernej
nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje
údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
iv. Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy,
zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové
krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty,
pohľadnice, baliaci papier a pod.
v. Do papiera nepatria: samoprepisovací
a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.
vi. Krabice resp. obaly z papiera musia byť
poskladané a uložené do nádob na odpad
tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali
čo najmenej miesta.
b) z plastových obalov a neobalových výrobkov,
ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 39 plasty - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
i. Triedený zber plastov sa vykonáva
prostredníctvom vriec spolu s VKM a kovových obalov a neobalových výrobkov.
ii. Obec určuje na triedený zber plastov - vrece pre rodinné domy a byty, s vývozným
intervalom 1 - krát za mesiac.
iii. Do plastov patria: fólie, plastové obaly
z domácnosti, plastové tašky, plastové
vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od
mlieka, fľaše, hračky, penový polystyrén,
poháriky z automatov a iné plastové nádobky.
iv. Do plastov nepatria: podlahové krytiny,
guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené
biologickým odpadom, a pod.
v. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
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c) zo sklenených obalov a neobalových výrobkov, ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu
odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01
02 - sklo - O, sa uskutočňuje nasledovným
spôsobom:
i. Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených zberných nádob (kontajnerov).
ii. Obec určuje na triedený zber skla zelené
plechové kontajnery - nádoba o objeme
1100 litrov s vývozným intervalom 1 - krát
za mesiac,
iii. Zberné kontajnery, nádoby musia byť
označené štítkom s rozmermi najmenej 20
cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery, zbernej
nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje
údaje o tom, pre aký odpad sa využíva.
iv. Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené
nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre,
okenné sklo a pod.
v. Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami,
potravinami) a pod.
d) z kovových obalov a neobalových výrobkov,
ktoré sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod katalógové číslo odpadu 20 01 40 kovy - O, sa uskutočňuje nasledovným spôsobom:
i. Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom zberných kontajnerov a vriec spolu s plastami a VKM.
ii. Obec určuje na triedený zber kovov čierne
plechové nádoby (kontajnery) a vrecia
spolu s VKM a plastami:
- nádoba o objeme 1 100 litrov s vývozným intervalom 1-krát za mesiac
- vrece pre rodinné domy a byty, s vývozným intervalom 1-krát za mesiac.
iii. Zberné nádoby (kontajnery) musia byť
označené štítkom s rozmermi najmenej
20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajnery na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom,
pre aký odpad sa využíva.
iv. Do kovov patria: plechovky a konzervy,
kovové súčiastky, drôty, kovový šrot, oceľ,
farebné kovy, obaly z kovov očistené o ich
obsah.
v. Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovy.
vi. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do
nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál.
e) z obalov a neobalových výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na
báze lepenky VKM (ďalej len „VKM“), ktoré
sa zaraďujú v zmysle Katalógu odpadov pod
katalógové číslo odpadu 20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) - O, sa
uskutočňuje nasledovným spôsobom:
i. Triedený zber VKM sa vykonáva prostredníctvom vriec spolu s plastami a kovovými
obalmi a neobalovými výrobkami.
ii. Obec určuje na triedený zber VKM vrecia:
- vrece pre rodinné domy a byty, s vývozným intervalom 1 - krát za mesiac.
iii. Do VKM patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných potravinárskych výrobkov, kozmetiky.
iv. Do VKM nepatria: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok.
v. Obaly z VKM musia byť čisté, stlačené a
uložené do nádob na odpad tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej
miesta.

7. Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený na webovom sídle obce Rabčice a úradnej tabuli obce.
8. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo
iným subjektom (napr. neoprávnení výkupcovia a
pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a zároveň zmluvu
s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

§ 10
Nakladanie s biologickými rozložiteľnými
komunálnymi odpadmi

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická
osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá
prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
c) jedlé oleje a tuky z domácností.

2. Biologicky rozložiteľné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod číslo:

• 20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
• 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad,
• 20 01 25 - jedlé oleje a tuky z domácností.

3. Zakazuje sa ukladať bioodpad zo záhrad a parkov
do zberných nádob na komunálny odpad na iné
miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
4. Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona
o odpadoch nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských
odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že:

• obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm.
d) zákona o odpadoch, na základe ktorej
obec preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto
biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom usta-

novenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.
5. Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zákona
o odpadoch zabezpečuje vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad
a parkov vrátane odpadu z cintorínov.
6. Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad podľa § 81
ods. 7 písm. b) bod 3 zákona o odpadoch v prípade individuálnej bytovej výstavby, obec zabezpečí
kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
7. Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom
období.

§ 11
Kompostovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov

1. Kompostovať v kompostovacom zásobníku na
vlastnom pozemku je možné biologické odpady zo
záhrad (napr. tráva, lístie, piliny, drevná štiepka,
burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina atď...) a biologický odpad
z kuchyne (napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška, škrupiny
z vajec atď...).
2. Obec z dôvodu preukázania splnenia podmienok
výnimky podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o odpadoch uzatvorí s obyvateľmi písomné dohody
o kompostovaní ich vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v kompostovacích
zásobníkoch. V dohode o kompostovaní si obec
určí podmienky nakladania vlastného biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu.
3. Dohodu o kompostovaní podpisuje s obcou jeden
spoločný zástupca za všetkých obyvateľov žijúcich
v domácnosti.

§ 12
Nakladanie s biologickými rozložiteľným
kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

1. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod
katalógové číslo:
• 20 01 08 - biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad - O.
2. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
3. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

4. Prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s biologicky rozložiteľným
kuchynským a reštauračným odpadom sám, alebo
na základe zmluvného základu prostredníctvom
organizácie, ktorá je oprávnená na nakladanie
s týmto odpadom.
5. Celkové náklady za zber, skladovanie, prepravu
a spracovanie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov hradí prevádzkovateľ kuchyne.
6. Prevádzkovateľ kuchyne si na svoje náklady obstaráva zberné nádoby určené pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
7. Zberné nádoby musia byť umiestnené na vhodnom
mieste u prevádzkovateľa kuchyne a musia byť
udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné
a dezinfikovateľné.
8. Prevádzkovateľ kuchyne musí zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali
živočíchy najmä hlodavce a ani verejnosť.
9. Ak sú k dispozícii sklady odpadu (chladiace zariadenie – chladnička odpadu), potom musia byť skonštruované a vedené takým spôsobom, aby bolo
možné udržiavať ich v čistote, zároveň musí byť
vytvorená možnosť výkonu ich čistenia a dezinfekcie. Odpad nesmie predstavovať priamy alebo nepriamy zdroj kontaminácie.

10. Frekvencia zberu musí byť minimálne 1 krát za
dva týždne.
11. Zakazuje sa:
a) dávať tento odpad do nádob určených na zber
komunálnych odpadov v obci,
b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa
neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do
ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním
drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
c) zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie,
d) kŕmiť zvieratá kuchynským a reštauračným
odpadom. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj
na zvieratá v ZOO a zvieratá v útulkoch.

§ 13
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi
z domácností

1. Jedlé oleje a tuky sa v zmysle Katalógu odpadov
zaraďujú pod katalógové čísla:
• 20 01 25 - jedlé oleje a tuky - O,
2. Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
3. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne
určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
4. Odpad uvedený v odseku 2 je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné
priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.
5. Na území obce je zabezpečený zber jedlých olejov
a tukov do zbernej nádoby, ktorá je umiestnená
v škole a školskej jedálni. Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si zabezpečujú občania samostatne. Interval vývozu je podľa potreby.
6. Prepravu a zneškodňovanie odpadu uvedeného
v odseku 1 zabezpečuje výhradne spoločnosť,
s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.
7. Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

§ 14
Nakladanie s objemným odpadom

1. Objemné odpady sa v zmysle Katalógu odpadov
zaraďujú pod katalógové číslo: • 20 03 07 - objemný odpad - O.
2. Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je
možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).
3. Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa
uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel
obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na miestach
a v intervaloch vývozu určených obcou.
4. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere objemného
odpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.

16

1/2019

§ 15
Nakladanie s odpadom z domácností
s obsahom škodlivých látok

1. Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých
látok patria najmä: použité batérie a akumulátory,
odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie,
rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
2. Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom
škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne.
Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie kontajnera na mieste určenom
obcou.
3. Obec zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom časovom predstihu o zbere odpadu s obsahom škodlivín osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby oznamovania.
4. Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané:

a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto
VZN.

§ 16
Nakladanie s textilom

1. Textil a šatstvo sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:

• 20 01 10 - šatstvo - O,
• 20 01 11 - textílie - O.

2. Do textilu a šatstva patria čisté šatstvo a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň), topánky,
doplnky k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy šatstva a textilu.
3. Triedený zber textilu a šatstva sa vykonáva
prostredníctvom špeciálnych zberných kontajnerov.
4. Nádoby sú vyvážané za podľa potreby.
5. Do nádob na triedený zber textilu je zakázané ukladať iné druhy odpadov.
6. Zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie
odpadu z textilu môže vykonávať organizácia, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

§ 17
Nakladanie s elektroodpadmi
z domácností

1. Elektroodpad sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďuje pod katalógové čísla:

• 20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť - N,
• 20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky - N,
• 20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a
20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti - N,
• 20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
20 01 23 a 20 01 35 - O.

2. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady
na zber, prepravu a zhodnocovanie elektroodpadov znáša výrobca, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
3. Obec má uzavretú zmluvu s výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými
z komunálnych odpadov.
4. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo
príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na
ich náklady

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém
oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,
b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel
existujúce zariadenia na zber komunálnych

odpadov.
5. Počas celého roka sú občania povinní elektroodpad od fyzických osôb ukladať na určenom mieste
obce, do nádob organizácie zodpovednej za zber
tohto odpadu.
6. Vytriedené elektroodpady je zakázané:

a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam
kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto
VZN (neoprávneným výkupcom),

d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

7. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný
odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností
od jeho držiteľa:

a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého
funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
b) v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25
cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej
predajni, ktorej predajná plocha vyhradená
elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo
v jej bezprostrednej blízkosti.

8. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania
v stanovený deň určeným spôsobom bezplatne
odovzdať elektroodpad na určenom mieste. Obec
zabezpečí informovanosť občanov v dostatočnom
časovom predstihu o zbere elektroodpadu osobitným oznamom, pričom využije obvyklé spôsoby
oznamovania.
9. Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska
technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary,
práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické
náradie, predajné automaty a pod.

10. Do elektroodpadu nepatria: plynové variče,
vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo,
zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

§ 18
Nakladanie s batériami a akumulátormi

1. Batérie a akumulátory sa v zmysle Katalógu odpadov zaraďujú pod katalógové čísla:

• 20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené
v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto
batérie – N,
• 20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 - O.

2. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou
elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu
s týmto odpadom.
3. Zabezpečenie zberu batérií a akumulátorov z domácností nie je zahrnuté do miestneho poplatku
za zmesový komunálny odpad. Náklady na zber,
prepravu a zhodnocovanie batérií a akumulátorov
znáša výrobca, tretia osoba, resp. organizácia zodpovednosti výrobcov.
4. Zhromažďovanie a preprava batérií a akumulátorov sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne v rámci zberu odpadov s obsahom škodlivín.
5. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:

a) ukladať do zberných nádob určených na KO
z domácností,
b) ukladať k zberným nádobám a stanovištiam
kontajnerov,
c) odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto
VZN (tzv. pouličným výkupcom),
d) rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

7. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je
možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií
a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a
akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu
na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
8. Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať
aj na zbernom mieste batérií a akumulátorov, ktoré
sa nachádza v škole a v školskej jedálni. Zberné
miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo
organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie
a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste,
v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej
na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde
sa vykonáva spätný zber.

9. Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tuškové, ...) a automobilové batérie a akumulátory.

10. Do použitých batérií a akumulátorov nepatria:
priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

§ 19
Nakladanie s nespotrebovanými liekmi
a zdravotníckymi pomôckami

1. Zber nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi
pomôckami je upravený v zákone č. 362/2011 Z. z.
o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú
fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
3. Lieky a zdravotnícke pomôcky nespotrebované fyzickými osobami je povinná zhromažďovať verejná lekáreň, ktorá ich odovzdá Štátnemu ústavu pre
kontrolu liečiv.
4.
5. Nespotrebované lieky je zakázané:

a) vyhadzovať alebo ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich,
b) vyhadzovať na verejné priestranstvá obce.

§ 20
Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
2. Konečný používateľ je povinný pneumatiku po tom,
ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať na
určené miesto – označený priestor na drobnej prevádzke obce, alebo distribútorovi pneumatík okrem
odpadových pneumatík umiestnených na kolesách
starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej
na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
3. Na určené miesto – označený priestor na drobnej
prevádzke obce majú možnosť odovzdať odpadové pneumatiky len fyzické osoby.
4. Obec uzatvorí zmluvu o spätnom zbere odpadových pneumatík s výrobcom pneumatík, alebo
s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV).
5. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na
svojich predajných miestach bezplatný spätný zber
odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú
značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po
celú prevádzkovú dobu.

§ 21
Nezákonne umiestnený odpad

1. Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže
akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.
2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je
povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad,
oznámiť túto skutočnosť orgánu podľa bodu 1.
3. O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa
obec a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich
pracovných dní odo dňa oznámenia.

TRETIA ČASŤ
KONTROLNÁ ČINNOSŤ, PRIESTUPKY
A SANKCIE
§ 22
Kontrolná činnosť

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN sú
oprávnení vykonávať:

a) poverení zamestnanci obce,
b) príslušná komisia obecného zastupiteľstva,
c) kontrolór obce.

§ 23
Priestupky a sankcie

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený
zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je
zberná nádoba určená,
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom o odpadoch,
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d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15
ods. 2 zákona o odpadoch, t. j. „Vlastník,
správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho
nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený
odpad, oznámiť túto skutočnosť obci alebo
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva“,
e) zmiešava elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, t. j. „Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík
okrem odpadových pneumatík umiestnených
na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel“,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4
zákona o odpadoch, t. j. „Osoba, ktorá nakladá s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe,
údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií
materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií“
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona
o odpadoch, t.j. „Zakazuje sa ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky
rozložiteľný komunálny odpad na skládku
odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov
po dotriedení“,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, t.j. „Pôvodca komunálnych odpadov je
povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, zapojiť sa do systému zberu
komunálnych odpadov v obci, užívať zberné
nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať zmesový
komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné
odpady na účely ich zberu na miesta určené
obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov
v obci“,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, t. j. „Vykonávať na území obce zber,
vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže
obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú
zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných
batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce
môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa
prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59
ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa
§ 59 ods. 2.“,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa
§ 81 ods. 17 zákona o odpadoch, t. j. „Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho
odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpad-

mi“.
2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec. Iné priestupky podľa zákona o odpadoch prejednáva Okresný úrad. Iné správne delikty prejednáva Orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva.
3. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až k) môže
obec uložiť pokutu do 1 500 eur.
4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky
6 638 eur, ak poruší niektoré z ustanovení VZN
a toto porušenie nie je správnym deliktom podľa
zákona o odpadoch.
5. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahujú
všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona

o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 2 sú príjmom rozpočtu obce.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky.
2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb
a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté.
3. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bol návrh VZN č. 2/2018 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Rabčice zverejnený na
úradnej tabuli obce Rabčice a na webovom sídle
obce Rabčice od 29.11.2018 do 14.12.2018.
4. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN
2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce Rabčice
(včítane): 14.12.2018. Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 2/2018
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Rabčice uskutočnené dňa: 14.12.2018. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Rabčice doručené poslancom dňa:
14.12.2018.
5. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach dňa
14.12.2018 a schválilo ho uznesením č. 6/2018 pod
bodom B/ Schvaľuje číslo bodu 9.
6. VZN č. 2/2018 zverejnený na webovom sídle obce
Rabčice dňa:
15.12.2018.
7. VZN č. 2/2018 zvesený z úradnej tabule obce Rabčice dňa: 2.1.2019.
8. VZN č. 2/2018 nadobúda účinnosť 15-tym dňom
od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j. dňa
1.1.2019.
9. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 2/2018 sa zrušuje
a nahrádza VZN obce Rabčice č. 6/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Rabčice v znení neskorších doplnkov.

10. VZN č. 2/2018 bude prístupné k nahliadnutiu
po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade
v Rabčiciach a na internetovej stránke obce
Rabčice.
Jozef Slovík, starosta obce

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu (ďalej VZN) obce Rabčice
č. 4/2015 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach v súlade
s § 6 ods. 1 a podľa ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade so zákonom č. 582/2004 Zb. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto nariadení
Na základe dodatku č. 1 sa VZN č. 4/2015 dopĺňa
v Čl. III sadzby poplatku a určeniu poplatku nasledovne:
4. Obec Rabčice určuje množstvový zber spôsobu zberu drobného stavebného odpadu
bez obsahu škodlivín podľa § 78 ods. 1 písm.
c. zákona č. 582/2004 Z. z. pre o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pre fyzické osoby a určuje
sadzbu poplatku vo výške 0,0172 € / 1 liter.
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad
bude použitá vtedy, ak poplatník tento odpad
odovzdá na miesto určené obcou, t. j. na Drobnú prevádzku do kontajnera. Poplatník zaplatí
za skutočné množstvo drobného stavebného
odpadu alebo prepočtom na m3 do pokladne na

Obecnom úrade v Rabčiciach, kde mu bude vydaný príjmový pokladničný doklad.
Vypúšťa vo VZN č. 4/2015 v Čl. VI Ohlásenie,
uplatnenie zľavy a zníženie poplatku v bode 3 odsek a/
Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou uplatňuje
spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú zníženie, alebo odpustenie poplatku. Správca určuje za uznateľné nasledovné doklady s uvedením doby platnosti u osôb pracujúcich v zahraničí:
a/ potvrdenie zamestnávateľa, alebo predloženie pracovnej zmluvy, prípadne potvrdenie
agentúry, ktorá prácu sprostredkovala.
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 vyvesený na
úradnej tabuli obce Rabčice dňa: 29.11.2018, zvesený dňa:14.12.2018.
Zverejnený na webovom sídle obce Rabčice dňa:
29.11.2018.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu dodatku č. 1 VZN č. 4/2015 do (včítane): 14.12.2018.
Doručené pripomienky (počet): 0.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č. 1
VZN č. 4/2015 uskutočnené dňa: 14.12.2018.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č. 1
VZN doručené poslancom dňa:14.12.2018.
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 schválený Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach dňa: 14.12.2018
uznesením č. 6/2018 pod bodom B/ schvaľuje č.
bodu 8.
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 – vyvesený na úradnej tabuli obce Rabčice dňa:
15.12.2018.
Zvesený z úradnej tabule obce Rabčice dňa:
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 zverejnený na webovom sídle obce Rabčice dňa:
15.12.2018.
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 nadobúda účinnosť
15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
obce Rabčice, t. j. dňa 1.1.2019.
Dodatok č. 1 k VZN bude prístupný k nahliadnutiu
po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade
v Rabčiciach a na webovom sídle obce Rabčice.
V Rabčiciach, dňa 15.12.2018
Jozef Slovík, starosta obce

Rozpočet obce Rabčice
na rok 2019
Bežné príjmy
v tom:
- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- granty a transfery
- bežné príjmy ZŠ
Kapitálové príjmy
v tom:
- transfery
Finančné operácie – príjmové
- prevod z rezervného fondu
- prevod z min. roka/Grant Rekonšt.ústr.kúrenia/Telocvičňa
PRÍJMY CELKOM

v EUR
1484828,00
808316,00
70963,00
539571,00
65978,00
0,00

79297,00
50000,00
29297,00
1564125,00

Bežné výdavky
1420413,00
v tom:
- obec
627017,00
- školstvo
793396,00
Kapitálové výdavky
43704,00
v tom:
- rekonštrukcia
29297,00
ústr.kúrenia/telocvičňa
- oprava hasičskej zbrojnice
14407,00
- spoluúčasť
Finančné operácie – výdavkové
100008,00
v tom:
- splátka úveru
100008,00
VÝDAVKY CELKOM
15645125,00

18

1/2019

1/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2018
Názov

Rozpočet
/po zmene/

(v €)
% plnenia

Čerpanie

Príjmy

2307146,00

2299005,31

99,65

V tom: - obec
- Školstvo/príjmy-rozpočtované
Výdavky

2229026,00
78120,00
2307146,00

2220885,78
78119,53
2180520,87

99,63
100,00
94,51

V tom: - obec
- Školstvo/výd.-rozpočtované

1473058,00
834088,00

1346433,34
834087,53

91,40
100,00

PRÍJMY
Bežné príjmy (v €)
Rozpočet /po zmene/
1465048,00

Čerpanie k 31.12.2018
1456957,24

V tom:
Názov
Daňové príjmy(DU-daň z príjmov, daň
z nehnuteľnosti, pes, KO)
Nedaňové príjmy – prenajaté byty,
budovy,miestny rozhlas, stroje
Administratívne poplatky a iné poplatky
a platby (teplo, správne poplatky, ,,,,)
Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov
Iné nedaňové príjmy (doprobisy, vratky, ...)
Granty a transfery
Kapitálové príjmy (v €)
Rozpočet /po zmene/
52390,00

% plnenia
99,45

Schválený
rozpočet
740513,00

Upravený
rozpočet
775934,00

29604,00

31055,00

31007,03

39643,00

45800,00

45524,64

1700,00
0,00
524702,00

900,00
13271,00
598088,00

805,87
13050,24
590987,95

Čerpanie k 31.12.2018
52390,40

Príjmové finančné operácie (v €)
Rozpočet /po zmene/
Čerpanie k 31.12.2018
711588,00
711538,14

Čerpanie

% plnenia
100,00

% plnenia
100,00

775581,51
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VÝDAVKY
Bežné výdavky (€)
Rozpočet /po zmene/
510170,00
V tom:

Čerpanie k 31.12.2018
399460,49

a/ 01.1.1 Výdavky ver.správy/Obec
b/ 01.1.2 Finančná a rozpočt. oblasť
c/ 01.1.3 Matrika
d/ 01.6.0 Voľby NR SR
e/ 03.2.0 Požiarna ochrana
f/ 04.3.6 Kotolňa
g/ 04.5.1 Cesty
h/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi
i/ 06.1.0 Bývanie/Byty
j/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktiv. práce
k/ 06.3.0 Zásobovanie vodou
l/ 06.4.0 Verejné osvetlenie
m/ 08.1.0 Bežné transfery na šport
•TJ – príspevok, športové podujatia,...
• Záujmová činnosť/Športové aktivity
n/ 08.2.0 Kultúrne služby+
kult.dom+akcie
•Obecná knižnica
•Záujmová činnosť/Kultúrne aktivity
•Nový multifunkčný obecný úrad a sála zariadenie
o/ 08.3.0 Miestny rozhlas
p/ 08.4.0 Náboženské a iné
služby/Cintorín, Dom smútku
•Členské príspevky
r/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia
s/ 10.2.0 Opatrovateľská služba
t/ 10.4.0.5 Rodina a deti –Prídavky
Príspevok-Komunita Kráľovnej pokoja
u/ 10.1.2.1 Jednoráz. dávka/Príspevok
v/ 01.7.0 Splátka úrokov z úveru
Kapitálové výdavky (v €)
Rozpočet /po zmene/
962888,00
v tom:
01.1.1 Obec – Kúpa pozemkov
05.1.0 Cesty
08.2.0 Multif. OcÚ a multif. sála ...“

% plnenia
78,30

Schválený
rozpočet
310232,00
1880,00

Upravený
rozpočet
312518,00
1930,00

3068,00
0,00
3500,00
22000,00
117042,00
42000,00
3000,00
1560,00
2500,00
12000,00

3243,00
558,00
6600,00
22000,00
16004,00
42000,00
4588,00
28938,00
1500,00
5823,00

3243,18
557,31
6135,21
20804,72
10546,36
37071,10
3301,44
21592,09
1233,03
4413,08

3600,00
1200,00

4883,00
1363,00

4429,28
1362,04

13900,00
1100,00
11666,00

13960,00
1100,00
11519,00

10664,19
952,40
4164,74

0,00
1000,00

14170,00
1000,00

22875,02
317,98

2000,00

2100,00

1099,77

3500,00

5716,00

5678,88

1200,00
3000,00
565,00
0,00
1350,00
2000,00

1465,00
3000,00
733,00
30,00
1350,00
2000,00

1411,22
1902,72
733,76
30,00
296,42
573,60

Čerpanie k 31.12.2018
946972,85
Schválený
rozpočet
0,00
0,00
700000,00

Výdavkové finančné operácie (v €)
Rozpočet /po zmene/
Čerpanie k 31.12.2018
0,00
0,00

Čerpanie
232071,96
1919,59

% plnenia
98,35
Upravený
rozpočet
1,00
1887,00
961000,00

Čerpanie

% plnenia
0,00

1,00
1886,64
945085,21
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2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2018 – ZŠ s MŠ Rabčice
PRÍJMY
Bežné príjmy (v €)
Rozpočet /po zmene/
78120,00
VÝDAVKY
Bežné výdavky (v €)
Rozpočet /po zmene/
834088,000
Z toho:
Základná škola spolu:
Školský klub
Materská škola spolu:
Školská jedáleň spolu:

Čerpanie k 31.12.2018
78119,53

% plnenia
100,00

Čerpanie k 31.12.2018
834087,53

% plnenia
100,00

611772,77 €
14989,40 €
113510,61 €
93814,75 €

2/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
PS k 1.1.2018
3925704,41
Majetok spolu
2684770,89
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
0,00
Dlhodobý hmotný majetok
2418954,02
Dlhodobý finančný majetok
265816,87
1235519,74
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
5297,18
Zúčtovanie medzi subjektami VS
741049,24
Dlhodobé pohľadávky
0,00
Krátkodobé pohľadávky
23466,74
Finančné účty
465706,58
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0,00
5413,78
Časové rozlíšenie

KZ k 31.12.2018
4631302,34
3523133,45
0,00
3257316,58
265816,87
1101957,26
2739,72
707846,24
467,83
14570,07
376333,40
0,00
0,00
6211,63

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

PS k 1.1.2018
3925704,41
2424238,45

KZ k 31.12.2018
4631302,34
2652903,44

0,00
0,00
2424238,45
29134,00

0,00
0,00
2652903,44
552380,66

1080,00
0,00
1391,90
26662,10
0,00
1472183,96

1080,00
6736,00
1601,33
42963,33
500000,00
1426018,24
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3/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Hospodárenie BR
Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO
Hospodárenie KR
Hospodárenie BR+KR

1 456 957,24
77 267,32
399 460,49
831 567,53
303 196,54
52 390,40
0,00
946 972,85
2520,00
-897 102,45
-593 905,91

Finančné príjmy obce
Finančné príjmy RO
Finančné výdavky obce
Finančné výdavky RO
Hospodárenie FO

711 538,14
852,21
0,00
0,00
712 390,35

Hospodárenie celkom

118 484,44

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 po úpravách tvorí prebytok (zostatok
finančných operácií) vo výške 55 842,79 €.
4/ ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV KU DŇU 31.12.2018

Banka
Primabanka
SLSP
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Spolu

číslo účtu
4000937002 - bežný
5146811765 – bežný
Bežný účet celkom
Účet rezervného fondu –analytika
Účet – Fond opráv - analytika
4000933001-dotačný I.
4000939016-dotačný II. –
INTEREG Poľsko
4000936018-dotačný III.Požiarnici
4000931022 – Rekonštr. telocvične
400093003-účet sociálneho fondu

Suma v Eur
18667,70
51 645,40
70 312,70
249 214,00
565,13
36,86
70,20
29 403,00
23 093,00
1 012,63
373 707,52

Poznámka:
Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad schválené na
Obecnom zastupiteľstve, konanom dňa 26.4.2019, Uznesením č. 2/2019 pod B/Schvaľuje:
bod č. 5.
Záverečný účet za rok 2018 je podrobnejšie zverejnený na webovej stránke obce:
www.rabcice.sk-Zverejňovanie-Hospodárenie-Záverečné účty obce.
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Trošku z histórie

Pred
100
rokmi v roku
1919 bol náš rodák Peter Borový na mierovej konferencií v
Paríži s poľskou
delegáciou. Zapríčinil sa o
zmenu stáročia
uznávanej slovensko-poľskej
hranice a o poľskosť Oravy. Bol
výrečný človek, jeho reč v angličtine zapôsobila na amerického prezidenta W. Wilsona, ktorý poľskej delegácií sľúbil pomoc.
Rada veľvyslancov priznala Poľsku časti
Oravy a Spiša, nakoľko sa neuskutočnil plebiscit. Toto rozhodnutie Rady veľvyslancov
vyvolalo medzi oboma národmi nepriateľstvo, a tak Petrovi Borovému neostávalo nič
iné, ako usadiť sa v oravských dedinách pričlenených k Poľsku. Veril, že Poľsko bude
pre katolícku Oravu tou najlepšou ochranou.
Musel niesť následky svojho činu sám a
opustený. Venoval sa písaniu. Jeho tvorba
svedčí o jeho jedinej láske a to láske k Bohu.
Zomrel 18. 01. 1932 vo Veľkej Lipnici.
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INFORMÁCIE O MATERSKEJ ŠKOLE RABČICE
V školskom roku 2018/2019 máme zapísaných 56 detí, ktoré sú umiestnené v troch triedach. V triede lienok je 20 detí od
3 do 4 rokov, v triede sovičiek je 19 detí od 5 do 6 rokov
a včielkovú triedu navštevuje 17 detí od 4 do 6 rokov. Aké
aktivity máme v materskej škole vás oboznámim v týchto riadkoch.
V mesiaci september adaptáciu deti zvládli rôzne, prvé dni aj
s plačom a iné sa hneď prispôsobili na prostredie MŠ. Niektoré deti
sa do škôlky tešili na hračky, na kamarátov. Hrali sa hry spontánne,
riadené p. učiteľkami.

V mesiaci október deti pozorovali jesennú prírodu, hodnotili ju,
ale i z nej tvorili rôzne produkty. Urobili sme kútik z jesenných plodov a z darov prírody vyrábali rôzne výrobky. Najviac sa tešili
z výroby šarkana, ktorého sme vypúšťali von. Október je mesiac
úcty k starkým, kde deti pripravili starkým kultúrny program. V MŠ
sme mali divadelné predstavenia princezná „Rozmarínka“.
Barboru a vianoce. Každá trieda mala vianočnú besiedku pri stromčeku s rodičmi, kde deti zaspievali, zatancovali a povedali básne,
koledy.
V januári sa deti oboznamovali sa so zimnou prírodou. Napadalo nám veľa snehu a deti mali najviac radosti, z ktorého stavali snehuliakov, rôzne bytostí a pravidelne sme sa chodili šmýkať na kopec. Starali sme sa o vtáčiky v zime, kde sme dávali semiačka do
kŕmidiel.

November je pre nás mesiacom zdravej výživy. Deti spoznávajú
vlastné telo a vedieme ich k starostlivosti oň. Mali sme besedu
o zúbkoch s dentálnou pracovníčkou, ktorá deťom rozprávala ako
sa máme starať o zúbky.
Materskú školu v decembri navštívil Mikuláš, ktorý priniesol vrece
darčekov. Deti mu zaspievali, zatancovali a dostali sladkú odmenu.
Oboznamovali sa deti s ľudovými tradíciami, ako to bolo na Luciu,
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plač, hnev. U predškolákov bol program o slabike, dĺžni a Hlasulienky- určovali hlásky na začiatku slova a na konci. Program pomohol deťom pri rozklade slova na hlásky, slabiky.
Marec je známy ako mesiac knihy. Deti bližšie spoznávali knihu,
ako si ju prezerať, starať sa o ňu. Preniesli sme sa do sveta rozprávok, bájok a básní. Zamerali sme sa na kresbu, maľbu a dramatizá-

Vo februári poznávali regionálnu kultúru, zvyky počas Fašiangov, hudobné nástroje. Vyrábali sme masky na karneval a deti boli
prezlečené za víly, šašov, kovbojov ...na našom karnevale.
ciu rozprávky. Vyrábali sme knihu z nakreslených prác. Oboznamovali sa s maľovanou abecedou, poznávali písmená a učili sme sa
ich napísať.
28. februára 2019 boli
deti materskej školy Rebeka Grobarčíková
a Andrej Piták na matematickej olympiáde
Luskáčik v MŠ Zákamenné. Deti riešili matematické úlohy hravou formou cez hru šach, karty,
človeče nehnevaj sa a
domino. Naše deti úspešne súťažili spomedzi
dvadsať škôlok.

Oboznamovali sa s ľudovými remeslami, spoznávali predmetmi
ich vlastnosti a možnosti ich využitia. Hravou formou poznávali časové vzťahy a pomenovať dni v týždni, mesiace. V spolupráci s
CPPPaP sa ukončili rozvojové programy pre deti. Na stretnutiach
sa naučili emócie poznávať, rozlišovať ich napr. smiech, radosť,

V mesiaci apríl sa
uskutočnilo testovanie
deti predškolského veku
a to školskej zrelosti.
Niektorí rodičia odmietajú túto možnosť. Pomôže
rodičom správne zistiť,
v ktorej oblasti treba dieťa viac rozvíjať, aby zvládlo 1. ročník ZŠ.
p. uč. Vajdečková
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AKTIVITY A ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Zo slávnostného zápisu do 1. ročníka v ZŠ s MŠ Rabčice
V utorok 9. apríla 2019 sa na našej škole konal netradičný SLÁVNOSTNÝ ZÁPIS detí do 1. ročníka.
Školská brána otvorená,
abecedou podoprená,
kto do nej vojde, školu tam nájde,
či je ona, či je on,
zazvoní mu školský zvon.
Aj túto pesničku si mohli vypočuť budúci prváci na zápise do
1. ročníka. Zúčastnilo sa ho 25 predškolákov.
Budúci prváci preukázali svoje schopnosti a predpoklady na
úspešný vstup do základnej školy zvládnutím rôznych úloh. Deti
počítali, kreslili a písali, čím dokázali svoju odvahu, šikovnosť a školskú zrelosť. Úsilie a odvahu budúcich prvákov odmenili pani učiteľky malým darčekom, pamätným listom a sladkou odmenou.
Budúci prváci odchádzali zo školy naplnení pocitmi šťastia, spokojnosti a radosti. Všetkým budúcim prvákom prajeme ešte bezstarostné dni bez školských povinností!
ĎAKUJEME RODIČOM za prejavenú dôveru a tešíme sa na stretnutie v septembri.
Iveta Glombíková, Renáta Hadárová
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Biblická olympiáda
Dňa 20. 2. 2019 sa konalo okresné kolo
Biblickej olympiády v Námestove. V tomto
školskom roku nás reprezentovali žiačky
Michaela Vojtašáková 8.B, Ingrid Vnenčáková 9.A, Anna Brenkusová 9.B. Tohtoročné
knihy na štúdium Svätého Písma boli Rút,
Prvá kniha kráľov a evanjelium podľa Matúša. Olympiády sa zúčastnilo 10 škôl a naše
dievčatá zvíťazili a postúpili do krajského –
diecézneho kola, ktoré sa konalo 9. 4. 2019
v Spišskom Podhradí. Olympiády sa zúčastnilo 14 skupín – víťazi dekanátnych kôl v celej Spišškej diecéze. Olympiáda mala šesť
kôl a úlohy boli veľmi náročné. Dievčatá
v silnej konkurencii obsadili 6. miesto.
Z úspechu sa tešíme a dievčatám blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy.
Mgr. Kristína Lubasová

Dejepisná olympiáda
Dňa 14. 2. 2019 sa konalo okresné kolo
Dejepisnej olympiády v Námestove. Našu
školu reprezentovali ako úspešní riešitelia
žiaci Tatiana Mordelová zo 6.A a Ignác Bandík, žiak 7.A triedy. Žiačky Soňa Glombíková 8.B , Alžbeta Mordelová 9.A vo svojich
kategóriach zvíťazili a postúpili do krajského
kola, ktoré sa konalo 21.3.2019 v Martine.
Testy boli náročné a konkurencia veľká.
V každej kategórií bolo nad 20 žiakov. Dievčatá to vynikajúco zvládli. Soňa Glombíková
sa umiestnila s počtom 83 bodov na treťom
mieste. Alžbetka Mordelová skončila ako
úspešná riešiteľka s počtom 81 bodov. Dievčatám blahoželáme k úspešnému reprezentovaniu školy.
Mgr. Kristína Lubasová

Úsporná domácnosť
Téma ekologického správania je čoraz
aktuálnejšia, dôsledky globálneho otepľovania začínajú vnímať aj tí, ktorí doteraz nepociťovali potrebu ochrany životného prostredia.
Žiaci ôsmeho ročníka sa na hodinách
Techniky zamýšľajú, ako sa zodpovedne
správať ku životnému prostrediu. Navrhujú
si svoju vlastnú domácnosť, v ktorej sú energeticky úsporné domáce spotrebiče. Aby si
vedeli vybrať správny „zelený spotrebič“ pomocou odčítania údajov na energetickom
štítku, navštívili predajňu Elektro Hall v Námestove. Tu sa priamo na spotrebičoch naučili odčítať energetickú triedu a spotrebu
elektrickej energie a tak sa rozhodnúť pre
kúpu najekologickejšieho spotrebiča. Ako
vypočítať, koľko ich bude stáť ročná prevádzka spotrebiča? Ako účinne prať a umývať riad
s úsporou vody? Čim nahradiť staré žiarovky? Ako ušetriť výdavky domácnosti na teplo? Na všetky tieto otázky hľadali riešenie
vo svojich projektoch a pochopili nevyhnutnosť hospodárenia s energiou.
Alexandra Lachová so svojim zápalom
pre správnu vec nadchla aj otca, ktorý pridal
ruky ku dielu a pomohol so stavbou krásnej ronikou Kubíkovou. Chceme sa aj touto formakety ekologického domu. Vybavenie jed- mou poďakovať pánovi Františkovi Lachovi
notlivých izieb zručne zhotovila Saška a Ve- za hodiny precíznej práce a dúfame v ďalšiu

spoluprácu školy s rodičmi cez hravé učenie
sa ich detí.
Ing. Angela Bigošová
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MAŠKARNÝ
PLES
Dňa 31. januára 2019 sa na našej škole uskutočnil maškarný ples, ktorý bol zároveň rozlúčkou s našimi lektormi Andrejou a Diom z Indonézie.
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IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie
Základná škola s materskou školou Rabčice 194 je partnerskou školou IT AKADÉMIE. Súčasťou aktivít IT AKADÉMIE je vybavenie partnerských škôl najmodernejšími
pomôckami k výučbe prírodovedných predmetov.
Realizujeme edukáciu s aplikáciou tabletov, a to hlavne v oblasti zvyšovania digitálnej gramotnosti a výraznejším rozšírením
kompetenčného profilu absolventa našej
školy o tieto schopnosti:
- kritické myslenie,
- schopnosť spolupracovať,
- byť kreatívny,
- schopnosť naučiť sa učiť,
- čítať s porozumením,
- kolaboratívne riešiť problémy v online
prostredí.
Aplikácia digitálnych technológií mení
prístup k výučbe nielen zo strany učiteľa, ale
aj zo strany žiaka. Metóda „prevrátenej výučby“ s využitím digitálnych technológií prináša aj tieto výhody:

- viac času na praktické cvičenia, diskusiu, projektové aktivity,
- vzdelávanie vlastným tempom,
- vzdelávanie v neformálnom prostredí,
- rôznorodosť učebných materiálov,
- prispôsobenie sa učebnému štýlu žiaka.
Tablety „majú potenciál“ vytvoriť z triedy
učiacu sa komunitu. Žiaci zdieľajú svoje nápady, myšlienky a učia sa pracovať v tíme,
v ktorom sa práve vplyvom tabletov odstraňuje súťaživosť.

Naša škola je IT Akademia – partner

Ciele našej spolupráce s IT Akadémiou sú:
– Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania so
zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou
uplatnenia sa v IT sektore.
– Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích
programov, ktorá bude zameraná na aktualizáciu obsahu, me-

tód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných
predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania.
Ďalším benefitom partnerstva s IT Akadémiou je vybavenie školy IT Science Laboratóriom v hodnote 22 000 eur.
PaedDr. Baláková, r.š.
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Pod zastrešením najväčšej študentmi
riadenej organizácie AIESEC a vďaka aktivite našej bývalej žiačky Patrície Brenkusovej prebiehalo v našej škole
(14.1.2019 – 3.2.2019) projekt EDUCATE SLOVAKIA. Lektormi vzdelávacích aktivít sú Andrea a Dio z Indonézie. Pre našich žiakov to bol veľký prínos dozvedieť
sa o iných kultúrach a jazykoch.

Hviezdoslavov Kubín
Poézia:
1. miesto – Alexandra Ogureková 4.A
2. miesto – Nella Tropeková 2.A
3. miesto – Lenka Bejdáková 4.A
Próza:
1. miesto – neudelené
2. miesto – Nela Dzureková 4.A
3. miesto – Leo Chromek 3.B
Všetkým blahoželáme.
Iveta Glombíková

Technicko – zábavná súťaž „Technický šikula“
Stredná odborná škola polytechnická
v Dolnom Kubíne - Knažej v spolupráci so
strojárskymi firmami MIBA a KLAUKE pripravila dňa 21. 2. 2019 už druhý ročník regionálnej súťaže „Technický šikula“ Zábavná
súťaž prilákal žiakov siedmeho a ôsmeho
ročníka z 20 základných škôl z celej Oravy.
Naša škola bola zastúpená žiakmi z ôsmeho ročníka a to Petrom Tatarkom a Michalom Slovíkom. Dvojčlenné tímy žiakov súťažili 180 minút. V praktickej časti mali zostrojiť drevené auto s pohonom na gumičku
podľa priložených výkresov tak, aby prešlo
určitú vzdialenosť. Zábavné úlohy boli zamerané na šikovnosť, technickú zručnosť a lo-

gické hlavolamy. 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.
Žiaci sa na súťaž poctivo pripravovali
a praktickú časť zvládli výborne. Za zostrojenie autíčka a prejdenie danej vzdialenosti
boli získanými bodmi na druhom mieste.
Avšak nedarilo sa im v riešení hlavolamov
a tak sa v silnej konkurencii žiakov z celej

Oravy obsadili dvanáste miesto. Z umiestnenia boli sklamaní, ale 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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Deň Zeme
Aj planéta
Zem má svoj
sviatok. Deň
Zeme si pripom í n a m e
22.apríla.
Naša škola
tento
deň
oslávila už 2.
apríla. Žiaci 1.
stupňa si spolu s učiteľmi
pripravili rôzne aktivity.
Robili sme
rôzne projekty
zamerané na
ochranu prírody a recykláciu odpadkov.
A aby sa teória
stala realitou, vyšli
sme von, pozbierali

Mladý cestovateľ
Žiaci z krúžku "Mladý cestovateľ" navštívili TrickLandiu, kráľovstvo optických ilúzií. Žiaci sa zabavili v zrkadlovom bludisku,v an-

tigravitačnej miestnosti
a veľmi zaujímavé bolo
fotografovanie pomocou
špeciálnej aplikácie, ktorá umožňovala zachytiť
javy ilúzie. Potom sme
absolvovali zimnú turistiku vo Vysokých Tatrách.
Zo Starého Smokovca sme vyšli na Hrebienok, kde sme navštívili
unikátne ľadové sochy.
Autori boli z Európy, ale
aj z Ázie – napríklad
z Japonska a Mongolska.
Určite najkrajšia bola
ľadová stavba, ktorá
predstavovala Dóm Sv.
Petra v Ríme. Nádherné
počasie nám umožnilo
prekrásne výhľady na
panorámu okolitej krajiny. Domov sme sa vracali plní dojmov z nášho
krásneho Slovenska.
RNDr. Zlatica Krumpova

všetky odpadky v blízkom okolí školy a samozrejme ich aj vytriedili.
Chceme, aby si žiaci uvedomili, že najmä praktickými úlohami je
ochrana prírody a životného prostredia nevyhnutnou podmienkou
pre zachovanie našej planéty.
Renáta Hadárová
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Oravské krpčeky 2019
Regionálna postupová súťažná prehliadka Oravské krpčeky sa teš í veľkej obľube,
o čom svedčí aj narastajúca účasť prihlásených kolektívov. Súťaž sa koná každé dva
roky, má tri kolá – regionálne, krajské a celoštátne. Regionálneho kola sa tento rok zúčastnilo viac ako 470 členov súborov z Oravy. Pestrý hudobný, tanečný, spevácky, výtvarný či dramatický folklór, ako aj veselé
a hravé aktivity detí prišlo do Domu kultúry
v Nižnej prezentovať veľké množstvo členov
detských folklórnych kolektívov, ktorých je na
Orave množstvo. A práve veľa aktívnych detských kolektívov svedčí o čoraz zvyšujúcom
sa záujme malých detí i mládeže podieľať sa
na zachovávaní a prezentovaní prvkov ľudovej kultúry svojej obce či regiónu.
Členovia detských folklórnych súborov sa
stretli vo štvrtok 14. marca 2019 v Kultúrnom dome v Nižnej v zložení DFS Oravanček z Nižnej, Sýkorečka z Lokce, Zázrivček
zo Zázrivej, Kamienok zo Zákamenného,
Veľká a Malá Magurka z Oravskej Lesnej,
Roháčik zo Zuberca, Sihelček zo Sihelné-

ho, Kašunka z Rabčíc, Vienok zo Štefanova nad Oravou,
Grúnik z Brezy, Goral z Hladovky, Podbieľan z Podbiela,
Lokčan z Lokce a Tanečný odbor ZUŠ Trstená.
Súťažné čísla hodnotila odborná porota v zložení Alžbeta Selecká, Simona Ondreáš Dikaszová a Miloš Bobáň.
Každý z kolektívov sa snažil
osloviť a zaujať porotu svojim
programom, a tým získať postup
do vyššieho kola.
Na základe pripravenosti a interpretácie boli jednotlivé folklórne súbory zaradené do zlatého,
strieborného a bronzového
pásma. Tento rok sa nášmu DFS
Kašunka, pod vedením p. Valérie Balákovej a p. uč. Janky Tropekovej, podarilo v silnej konkurencii získať strieborné pásmo. Patrí im veľké poďakovanie
za prípravu a vzornú reprezentáciu nielen školy, ale aj dediny
Rabčice. Poďakovanie patrí aj p.
uč. Angele Bigošovej za ušitie
bábik do programu a ľudovej
hudbe Bystrina za hudobný doprovod.
Hlavným cieľom súťaže je
podporovať rozvoj detských
folklórnych súborov a zvyšovať
ich umeleckú úroveň.
Mgr. Janka Tropeková
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Úspešné mladé volejbalistky
Už niekoľko rokov funguje na ZŠ v Rabčiciach volejbalový krúžok. Viedla ho p.učiteľka Marcela Tropeková a po jej odchode na
materskú dovolenku ho prevzal p. uč. Trúchly. V krúžku sú dievčatá
8. a 9. ročníka a dvaja chlapci. Stretávajú sa každý pondelok na
dvojhodinovom tréningu. A že sa na krúžku snažia, svedčia aj výsledky v tomto roku. Na peknej akcii „volejbalový maratón“, ktorú
usporadúva volejbalový oddiel Námestovo, získali naše žiačky (foto
vpravo) v zložení Silvia Miklušáková, Eva Jagnešáková, Kristína
Bušková, Zuzana Faráriková a Michaela Vojtašáková pekné
2. miesto. Toto druhé miesto obhájili aj na majstrovstvách okresu
vo volejbale 18. 3. 2019 v Novoti. Dievčatám úprimne gratulujeme
a chceme motivovať aj ďalších žiakov, aby vymenili mobily a počítače za pohyb pri tomto krásnom nekontaktnom športe, pretože záujem a potom aj výber na súťaž je na našej škole žalostný.
František Trúchly

30. ročník "Žiackej vianočnej latky", 14. 12.2018, Oravská
Polhora.
Výsledky našich žiakov Bublák Matúš 1. miesto, Pitáková Ivana
3. miesto, Ďubeková Natália 2.miesto, Turac Tibor 2. miesto, Ďubeková Eva 3. miesto.
Blahoželáme

Vyšlo to na výbornú !

Dňa 4. apríla 2019 sa v športovej hale v Rabči konali Majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok a žiakov.
Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo dievčat.
Dievčatá sa po vynikajúcom výkone umiestnili na 3. mieste
Srdečne blahoželáme
Družstvo žiačok pripravovala:
p. učiteľka Mgr. Marcela Tropeková.
Myšlienka, že v tomto školskom roku pôjdeme na
lyžiarsky výcvik, nás tešila od začiatku roka. Ako býva
každoročnou tradíciou našej školy, opäť sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku so žiakmi deviateho ročníka v dňoch od 18. – 22. februára 2019 v lyžiarskom
stredisku SKI Krušetnica. Lyžiarske stredisko disponuje výborne upraveným svahom, vynikajúcou reštauráciou s bohatou a chutnou kuchyňou. Lyžiarsky
výcvikový kurz dopadol na výbornú. Všetci žiaci, ktorí stáli prvýkrát na lyžiach či snowboardoch, sa naučili lyžovať, snowboardovať a ostatní sa zdokonalili
v lyžiarskych technikách. A to bolo hlavným cieľom
lyžiarskeho výcvikového kurzu. Žiaci boli rozdelení
do troch skupín lyžiarov a jednej skupiny snowboardistov. Okrem lyžiarskych vedomostí a zručnosti si
deviataci odniesli domov aj množstvo skvelých zážitkov. Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili pedagógovia
z našej školy pod vedením Mgr. Michala Rímskeho.
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