Hlas Rabčíc
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Čo urobil Kristus?!
Sv. Augustín hovorí tieto slová: „Aké
zázraky, aké divy, bratia moji! Kvôli človekovi sa menia zákony prírody: Boh
sa rodí, panna bez muža oťarchavie,
Božie slovo robí matkou tú, čo nepoznala muža; je matkou a zároveň pannou; stáva sa matkou a je neporušená; panna má syna, a pritom muža nepozná, vždy nedotknutá, ale nie
neplodná. On jediný sa narodil bez
hriechu, on, ktorý sa nezrodil z mužovho objatia, ani z vôle tela, ale z poslušného srdca.“
„Čo urobil Kristus?“ pýta sa ďalej
a pokračuje: „Uponížil sa, vezmúc na
seba podobu sluhu. Toto je to, čo dnes
oslavujeme. Mnohí ponižujú poníženého Krista, a tak nedospejú k jeho veľkosti.“
Vianoce sú dnes sviatkom, ktorý,
žiaľ, viac osvecuje naše ulice a cesty
než naše srdcia. Zároveň je pravdou
aj to, že Vianoce sú sviatkami intimity.
Sem zapadá betlehemská scéna
s volom a oslom, ovečkami a dymom
pahreby: práve toto „dobré teplo“, jednoduchosť malých drobných vecí,
akýchsi zanedbaných pocitov každodenného rodinného života. No ukazuje sa, že treba vyjsť z pohodlia svojich
domovov a objaviť, že popri nasvietených
a pompézne naaranžovaných vianočných výkladoch je aj záplava únavy, samoty a mizérie, ktoré potrebujú útechu. Útechu malého
Ježiša v jeho veľkej láske nám darovanej.
Nezriedka sme znenazdajky preniknutí únavou, ktorá nie je únavou tela, ale duše. Táto
pramení z neustálej práce, naháňania sa, cestovania, vlastnenia, z povrchnosti, banálnosti. Máme potrebu zostať v tichu, upokojiť srdce v modlitbe, znovu objaviť konečnú a hlbo-

kú životnú pravdu, zmysel existencie. Toto sú
naše Vianoce: narodiť sa znovu, narodiť sa
v duchu. Otvoriť sa pre zázrak lásky a otvoriť
sa veľkosti malého, Dieťaťa. A byť ako dieťa,
ktorému patrí Božie kráľovstvo, a v čare ktorého môžeme objaviť Jeho veľkosť. Byť plný
dôvery, načúvať jeho klopaniu a otvoriť sa jeho
milovaniu.
Prajem nám všetkým požehnané Vianoce,
v ktorých dospejeme k veľkosti malého Dieťaťa!
d. o. Jaroslav
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ZOŠITOK
Jeden turista sa raz náhodou zastavil v malebnej dedinke na vidieku. Jeho pozornosť
upútal malý cintorín. Obkolesoval ho drevený plot a napĺňalo ho množstvo stromov, vtákov a nádherných kvetov. Turista pomaly kráčal pomedzi biele pomníky roztrúsené medzi stromami.
Začítal sa do nápisov na hroboch. Prvý:
Janko Tareg, žil 8 rokov, 6 mesiacov,
2 týždne a 3 dni. Bolo tu pochované také
malé dieťa...
Zvedavý muž pozrel na vedľajší hrob: Denis Kalib, žil 5 rokov, 8 mesiacov a 3 týždne.
Ďalšie dieťa...
Čítal náhrobné nápisy jeden za druhým.
Podobali sa: meno a presný vek pochovaného. No človek, ktorý žil najdlhšie, sotva dovŕšil jedenásť rokov... Cítil, ako sa ho zmocňuje veľká bolesť. Sadol si a rozplakal sa.
Starenka, ktorá prechádzala okolo, zastala a potichu pozorovala, ako plače. Potom
sa ho spýtala, či tu má pochovaného príbuzného.
„Nie, nemám tu príbuzného,“ povedal turista. „Čo strašného sa tu prihodilo? Aká
hrozná kliatba spočíva na týchto ľuďoch, že
všetci zomierajú ako deti?“
Starenka sa usmiala a povedala: „Upokojte sa. Žiadna kliatba neexistuje. Jednoducho tu dodržiavame prastarý zvyk. Keď
dieťa dovŕši jedenásť rokov, rodičia mu darujú zošitok ako tento tu, ktorý nosím na krku.
A podľa tradície od tej chvíle vždy, keď niekto
z nás prežíva niečo výnimočné, zapíše si,
ako dlho trvala chvíľa jeho intenzívneho
a hlbokého šťastia. Zaľúbil sa...? Ako dlho
trvala veľká vášeň? Týždeň? Dva? Tri a pol?
A potom... Ako dlho trval pocit spojený s prvým bozkom? Minútu a pol? Dva dni? Týždeň? A očakávanie alebo narodenie prvého
dieťaťa? A sobáš priateľov? A vysnívaná cesta? A stretnutie so súrodencom, ktorý sa vrátil z diaľky? Ako dlho trvala radosť z týchto
situácií? Hodiny? Dni? A tak si do zošitka
zapisujeme každú chvíľu, v ktorej prežívame radosť... Každú chvíľu. Keď niekto zomrie, podľa tohto zvyku otvoríme jeho zošitok a spočítame, ako dlho prežíval plnú a úplnú spokojnosť, aby sme výsledok zapísali na
jeho hrob. Pretože podľa nás je len toto čas,
ktorý naozaj prežil.“
Neobmedzuj sa len na to, že si... ži!
Neobmedzuj sa len na to, že sa dotýkaš...
cíť!
Neobmedzuj sa len na to, že sa pozeráš...
viď!
Neobmedzuj sa len na to, že počuješ... počúvaj!
Neobmedzuj sa len na to, že hovoríš... povedz niečo!
(Bruno Ferrero: A kvety jednoducho kvitnú)
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Ako sme pracovali počas roka v materskej škole

Vyrobili sme pekných šarkanov

Prichystali sme besiedku pre starých rodičov

Napiekli sme sladké medovníčky

3, 4 / 2014
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UZNESENIE č. 4/2014 zo zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 15.08.2014 na Obecnom úrade v Rabčiciach
A/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika, Slovík Ján
2. Overovateľov zápisnice: Chromeková Oľga
a Vons Martin
3. Jeden volebný obvod v obci Rabčice

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov
4. Počet poslancov na volebné obdobie 2014
– 2018 v počte 9
5. Jeden volebný okrsok v obci Rabčice na

voľby do orgánov samosprávy obcí dňa
15.11.2014
V Rabčiciach dňa 15. augusta 2014
Jozef S l o v í k
starosta obce

UZNESENIE č. 5/2014 z riadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 29.08.2014 na Obecnom úrade v Rabčiciach
A/ Berie na vedomie :
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Výročnú správu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za r. 2013
3. Monitorovaciu správu obce ku 30.6.2014
4. a/ Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za r. 2013
b/ Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007
Z.z. § 23 ods. 5
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Kubík Ondrej,
Bublák Anton
2. Overovateľov zápisnice: PaedDr. Borová
Margita, Káziková Veronika
3. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo
výške 80 000 € na obstaranie dlhodobého
majetku – vyasfaltovanie miestnych komunikácií /Nižný koniec Fider, Končiny Bandík
Ignác, Bandík Ján, Obecný úrad – MŠ, Košút Cyril, Vyšný koniec Potoky, Nižný koniec Bublák Ľ.
4. Spoluúčasť na projekte „Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci
Rabčice – rekonštrukcia obecnej kotolne vo
výške 5 % z celkovej sumy.
5. Zmenu rozpočtu obce Rabčice na rok 2014
– rozpočtové opatrenie č. 5/2014, v zmysle
par. 14ods.2 písm. b)zákona č. 583/2004
Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších noviel, nasledovne (podľa funkčnej a ekonomickej
klasifikácie nasledovné položky):
Príjmy:
Bežné
111003 Výnos dane
121003 Daň byty
221004 Správne poplatky

10610,00
12,00
1000,00

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
222003 Príjem z pokút
100,00
223001 Za služby
– súťažné podklady
1404,00
242
Úroky z účtov
300,00
292012 Príjem z dobropisov
-el.energia PZP
45,00
312001 UPSVaR/Prídavky na deti
650,00
312012 Dotácia/MD,VaRR
-18,00
312012 Dotácia/Výrub drevín, ochrana
vody a ovzdušia, ...
-21,00
312012 Dotácia/Prenesené kompetencie –
dohodovacie konanie
8000,00
Bežné
292019 ZŠ s MŠ
Refundácia miezd
Kapitálové
233001 Príjem z predaja –pozemku
Finančné operácie
454001 Prevod prebytku
z rezervného fondu

00
63,00

80000,00

Výdavky
Bežné
01.1.1.6 Obec
61xxx Plat
9000,00
62xxx Odvody
3146,00
63xxx Tovary a služby
-prenesený výkon
-21,00
633xxx Tovary a služby
3701,00
04.5.1.3 Cesty
63xxx Tovary a služby
– prenesený výkon
-18,00
63xxx Tovary a služby/Rezerva -37613,00
05.1.0 KOMOD
63xxx Tovary a služby
2260,00
64xxx Bežné transfery/Príspevok
740,00
06.4.0 Verejné osvetlenie
63xxx Tovary a služby/Údržba verejného
osvetlenia - Banaše
2000,00

08.1.0

Telovýchovná jednota,
šport, záujmová činnosť
62xxx Odvody/TJ
185,00
63xxx Tovary a služby/TJ
850,00
64xxx Bežné transfery/
TJ-Príspevok
-1035,00
08.2.0.5 Obecná knižnica
63xxx Tovary a služby/Dohoda
300,00
08.2.0.9 Kultúra
63xxx Tovary a služby/Príspevok
– Záujmová činnosť
-195,00
64xxx Bežné transfery/Príspevok-eRko 195,00
10.2.0.1 Opatrovateľská služba
61xxx Plat
-30,00
63xxx Tovary a služby/Poistenie
30,00
10.4.0.5
64xxx Prídavky na deti
Preplatenie dokladov
650,00
Kapitálové
04.5.1.3 Cesty
717xxx Realizácia nových stavieb
– vyasfaltovanie ciest
110000,00
Bežné výdavky
ZŠ s MŠ Rabčice
09.1.2.1 Základná škola
61xxxx, 62 xxx
Mzdy, odvody
8066,00
6. V zmysle zák. č. 369/1990 Z.z. O obecnom
zriadení § 11, ods. 4, písm. f/ a §11a ods .4,
návrh na vyhlásenie referenda k otázke
transformácie štátnej základnej školy na cirkevnú ZŠ s MŠ v Rabčiciach s termínom
29. novembra 2014
7. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Rabčice.
8. VZN obce Rabčice č. 1/2014 O zásobovaní
pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej
situácie na území obce Rabčice.
V Rabčiciach 29.8.2014
S l o v í k Jozef
starosta obce

UZNESENIE č. 6/2014 z mimoriadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 28.09.2014 na Obecnom úrade v Rabčiciach
B/ Schvaľuje:
1./ Návrhovú komisiu v zložení : Kubík Ondrej,
Slovík Ján Overovateľov zápisnice: Huráková Anna, PaedDr. Borová Margita
2./ Komisiu pre referendum vyhlásené na
29. novembra 2014 v zložení :
Bublák Anton
Mgr. Glombíková Iveta
Portalová Soňa
Mordelová Ľudmila
Vojtašáková Lucia
3./ Čas konania referenda o transformácii štátnej ZŠ s MŠ na cirkevnú ZŠ s MŠ v Rabčiciach dňa 29. novembra 2014 v čase od 700
hod do 1800 hod.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
4./ Zmenu rozpočtu obce Rabčice na r. 2014 –
rozpočtové opatrenie č. 6/2014 v zmysle
§ 14, ods.2, písm.b/ zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, nasledovne (podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie)
Bežné výdavky:
Kap. 01.7.0 Transakcie verejného dlhu
65xxx
splácanie úrokov
- 1000 €
Kap. 01.6.0 Voľby – Referendum
62xxx
odvody
60 €
63xxx
tovary a služby
940 €
5./ Zmenu rozpočtu obce Rabčice na r. 2014 –
rozpočtové opatrenie č. 6/2014 v zmysle §

14,ods. 2, písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, nasledovne /podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie nasledovné položky :
Príjmy bežné :
312012
dotácia/Povodne
8 450 €
Výdavky bežné :
04.5.1.3
Cesty
63xxxx
- 6 550 €
Kapitálové výdavky
04.5.1.3
Cesty
717xxx Realizácia nových stavieb
– vyasfaltovanie ciest 15 000 €
V Rabčiciach 28.9.2014
S l o v í k Jozef, starosta obce
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UZNESENIE č. 7/2014 z mimoriadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 2. 10. 2014 na Obecnom úrade v Rabčiciach
B/ Schvaľuje:
1/ Návrhovú komisiu v zložení : Slovík Ján
a Chromeková Oľga a overovateľov zápisnice : Huráková Anna a Káziková Veronika
2/ Predloženie žiadosti o NFP :
– Názov projektu: „Inštalácia nízkoemisných
zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice -

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RABČICIACH
rekonštrukcia obecnej kotolne“
oprávnených výdavkov: 34 964,98 €
– výška celkových výdavkov na projekt: 699
– spôsob financovania projektu : z vlastných
299,64 €
zdrojov
– výška celkových oprávnených výdavkov
– kód príslušnej výzvy, v rámci ktorej bude
na projekt: 699 299,64 €
ŽoNFP predložená: OPŽP-PO3-14-1
– výška celkového spolufinancovania pro- V Rabčiciach 2.10.2014
jektu zo strany žiadateľa z celkových
S l o v í k Jozef, starosta obce

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2014 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RABČICIACH
A/ Berie na vedomie:
1. Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Vystúpenie novozvoleného starostu.
3. Rozpočet obce na roky 2016 a 2017 (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice).
4. Vnútorný predpis č. 1/2014 o poplatkoch za
používanie zariadenia a služby.
5. Oznámenie Roľníckeho družstva Babia hora
Rabčice o dodržiavaní zákona týkajúceho
sa vývozu a zneškodňovania žúmp v obci.
B/ Konštatuje, že:
1. Novozvolený starosta obce Rabčice Jozef
Slovík zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva v Rabčiciach:
1./ Margita Borová, PaedDr., Th.Lic.
2./ Ľubomír Bublák
3./ Jozef Halka
4./ Anna Huráková
5./ Oľga Chromeková
6./ Veronika Káziková
7./ Milan Klinovský
8./ Ondrej Kubík
9./ Martin Vons
C/ Zriaďuje:
1. Komisie, a to:
– finančnú,
– sociálnu,
– na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona,
– na ochranu verejného záujmu (majetkové priznanie starostu obce).
D/ Volí:
1. Členov komisie:
a/ finančnej: Ondrej Kubík – predseda,
PaedDr. Margita Borová, Th.Lic. – člen,
Dana Bubláková - člen
b/ sociálnej: Veronika Káziková – predseda, Anna Huráková – člen, Marta Chromeková – člen
c/ na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona: Ľubomír
Bublák – predseda, Jozef Halka – člen,
Ing. Vladislav Moroz – člen
d/ na ochranu verejného záujmu: Oľga
Chromeková – predseda, Milan Klinovský – člen, Martin Vons – člen
2. Zástupcu starostu obce: Martin Vons.
E/ Schvaľuje:
1. Overovateľov zápisnice v zložení: Anna Huráková, Veronika Káziková.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík,
Ľubomír Bublák.
3. Vykonávanie civilných sobášov v obci
v priestoroch zasadačky obecného úradu

v Rabčiciach nasledovne:
v pracovné dni: štvrtok
v nepracovné dni: sobota
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabčice č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabčice č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Rabčice.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabčice č. 4/2014 o miestnom poplatku za komunálny odpady a drobné stavebné odpady.
7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území obce Rabčice a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce.
8. Rozpočet obce na rok 2015 na úrovní
programov a podprogramov na úrovni
funkčnej klasifikácie (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice).
– príjmy vo výške
1148780 €
v tom: bežné príjmy
1148780 €
kapitálové príjmy
0€
príjmové finančné operácie 0 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške
1000 €
– výdavky vo výške
1148780 €
v tom: bežné výdavky
1133723 €
kapitálové výdavky
0€
výdavkové finanč. operácie15057 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške
592636 €
9. Starostovi obce v priebehu rozpočtového
roka schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými
opatreniami v rámci schváleného rozpočtu,
a to v rámci jednotlivých kapitol (funkčnej
klasifikácie) a položiek (na úrovni kategórii)
v rámci jednotlivých programov a podprogramov, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky, ale len v rámci bežných výdavkov, o čom oboznámi poslancov na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
10.Štatutárovi RO – ZŠ s MŠ Rabčice v priebehu rozpočtového roka schváliť zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci
schváleného rozpočtu, a to v rámci jednotlivých kapitol (funkčnej klasifikácie) a položiek (na úrovni kategórií) v rámci jednotlivých programov a podprogramov, pričom sa
nemenia celkové príjmy a výdavky, ale len
v rámci bežných výdavkov, o čom oboznámi starostu obce a starosta o tom oboznámi poslancov na najbližšom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva.
11.Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014
o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice.
12.Úpravu rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice na rok 2014.

13.Úpravu rozpočtu obce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 7/2014 v súlade s ods.
2 písmenom b) § 14 ods. zákona č. 583/
2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
14.Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Rabčice.
15.Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, zástupcu starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií.
16. Kroniku obce za rok 2013.
17. Prihlášku obce Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra
Martin na rok 2015.
18.Prihlášku Základnej školy s MŠ Rabčice za
člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra Martin na rok 2015.
19.Finančnú podporu k Vianociam 2014 vo
výške 50,00 € Komunite Kráľovnej pokoja
v Radošine pre Matúša Tyralu, trvale bytom
Rabčice č. 301.
20.Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014.
21. Plán zasadnutí OZ na rok 2015. Zasadnutie bude zvolané v posledný piatok v mesiaci o 15.30 hod. V prípade potreby bude
zasadnutie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien aj predpisov,
zvolané aj v inom termíne.
F/ Určuje:
1. V súlade so zákonom NR SR č. 253/2004
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom
mesačný plat starostu obce – Jozef Slovík
vo výške 2252,00 € .
G/ Poveruje:
1. Poslankyňu Veroniku Kázikovú, ktorá bude
zástupcom sobášiaceho, na uzatváranie
civilných sobášov v obci v prípade neprítomnosti starostu a zástupcu starostu obce.
H/ Zamieta:
1. Finančný príspevok Občianskemu združeniu Červený Nos Clowndoctors, Bratislava.
2. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok
2013 starostovi obce v počte 23 dní.
CH/ Doporučuje:
1. Starostovi obce vyzvať majiteľa predajne
BRILIANT DVOJKA, Rozličný tovar, Rabčice č. 199, Ing. Sahúľa Karola, aby zabezpečil vykládku tovaru mimo hlavnej cesty.
T: čo najskôr Z: starosta obce
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Všeobecne záväzné nariadenie obce RABČICE
č. 3/2014
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
Prvá časť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
VZN) upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom a elektroodpadov z domácností.
2. VZN ustanovuje najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, na zneškodňovanie odpadov a dôvody nezavedenia
triedeného zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov podľa odseku 18.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením.
Druhá časť
NAKLADANIE S ODPADOM
Článok 1
Zmesový komunálny odpad
1. Zber zmesového komunálneho odpadu na
území obce sa zabezpečuje: v 110 litrových
zberných nádobách a veľkoobjemových kontajneroch
2. Pôvodca odpadu je povinný zmesový komunálny odpad pred uložením do zbernej nádoby triediť vyseparovaním jednotlivých zložiek v zmysle zavedeného triedeného zberu.
3. Pôvodca je povinný zmesový komunálny odpad ukladať LEN do určených zberných nádob.
4. Vývoz zmesového komunálneho odpadu zo
zberných nádob sa vykonáva:
V zime 1 x za týždeň (od. 1. 10. do 30. 5.)
V lete 1 x za 2 týždne (od 1. 6. do 30. 9.)
5. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne na území obce môže len ten,
kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s obou.
Článok 2
Zber objemného odpadu z domácností
a drobného stavebného odpadu
1. Objemný odpad z domácností a drobný stavebný odpad sa zbiera do veľkokapacitných
kontajnerov, ktoré sú umiestnené podľa potreby po obci. Občania sú vopred informovaní prostredníctvom miestnych oznamovacích prostriedkov, kde sa kontajnery budú nachádzať.
2. Kontajnery sú na uvedených miestach uložené celoročne a po ich naplnení sú podľa
potreby vyvážané.
3. Pri väčšom množstve objemného odpadu
a drobného stavebného odpadu si pôvodca
musí požiadať o pristavenie kontajnera priamo na miesto vzniku odpadu na vlastné náklady resp. si môže kontajner u zmluvného
partnera obce objednať sám.
4. Zakazuje sa vyhadzovať objemný odpad
a drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad a taktiež sa zakazuje vyhadzovať objemný odpad a drobný stavebný odpad na iné miesta ako určí obec.

Článok 3
Triedený zber odpadu
1. Obec je povinná zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálnych
odpadov pre: papier, plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľné komunálne odpady
okrem tých, ktorých pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne.
2. V obci je zavedené POVINNÉ triedenie odpadu, a to nasledovných zložiek:
a. Papier
b. Plasty
c. Kovy
d. Sklo
e. Tetrapaky
3. Papier sa zbiera žiakmi ZŠ počas celého
školského roku a 1 x ročne podľa dohody
s odberateľom je vyvážaný. Papier sa spravidla zbiera v kartónových škatuliach, prípadne previazaný špagátom v priestore, ktorý
určí vedenie školy.
4. Plasty sa zbierajú v celej obci do plastových
vriec a 1x mesačne na dvor miestnej prevádzky, odkiaľ ich neodkladne preberá špeciálne auto združenia ZMOBO k ďalšiemu
spracovaniu.
5. Kovy sa zbierajú žiakmi ZŠ celoročne , zhromažďujú sa na dvore prevádzky a 1x ročne
podľa dohody sa vyvážajú k ich ďalšiemu
spracovaniu.
6. Sklo sa zbiera do kontajnerov rozmiestnených v celej obci a vývoz skla sa vykonáva
1 x za mesiac.
7. Tetrapaky zbierajú žiaci ZŠ do vriec počas
celého roka a vývoz je 4x ročne.
8. Harmonogram vývozu obec zverejňuje
v miestnych oznamovacích prostriedkoch.
Článok 4
Biologicky rozložiteľný odpad
1. Povinnosť obce zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO)
je realizovaná, v súlade s ustanovením § 39
ods. 18 zákona o odpadoch, domácim kompostovaním týchto odpadov priamo na pozemkoch (záhradách) obyvateľov obce.
Prieskumom bolo zistené, že viac ako 50%
obyvateľov obce kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.
Článok 5
Biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad
1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť
a zabezpečovať vykonávanie triedeného
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne musí triedený zber
tohto odpadu zabezpečovať preukázateľne
a výlučne oprávnenou organizáciou o čom
musí mať príslušné potvrdenia.
3. Prevádzkovateľom kuchyne sa rozumie FOP alebo PO, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania. Zariadenia spoločného stravovania sú zariadenia, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov alebo nápojov.
4. Náklady spojené so zberom, skladovaním,
prepravou a spracovaním vrátane nákladov
na zberné nádoby a iné obaly hradí pri kuchynskom a reštauračnom odpade prevádzkovateľ kuchyne.
5. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje
zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel uzatvorenú
zmluvu, pričom musí ísť o subjekt, ktorý má
oprávnenie na nakladanie s kuchynským
a reštauračným odpadom a musí spĺňať oso-

bitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov t.j. mať povolenie od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
Článok 6
Použité batérie a akumulátory
a elektroodpad
1. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú komunálnym odpadom, musia ich majitelia
odovzdať LEN oprávnenej organizácii alebo
obci. Zakazujú sa umiestňovať do nádoby na
zmesový komunálny odpad.
2. Zber opotrebovaných batérií a akumulátorov
sa vykonáva mesačne (súčasne so zberom
plastov).
3. Obec oznamuje zber opotrebovaných batérií a akumulátorov prostredníctvom miestnych oznamovacích prostriedkov.
4. Použité prenosné batérie a akumulátory
možno odovzdať aj na predajných miestach
u distribútora batérií a akumulátorov v zmysle
par. 48c ods. 4 zákona o odpadoch.
5. Elektroodpad môže byť odovzdaný len
oprávnenej organizácii alebo obci. Zakazuje sa umiestňovať do nádoby na zmesový
komunálny odpad.
6. Medzi elektroodpad z domácností patria:
chladničky, práčky, TV, videá, variče, ohrievače, kávovary, ručné elektrické náradie,
mobily, fény a žiarivky.
7. Elektroodpad sa zbiera každý mesiac a zhromažďuje na dvore drobnej prevádzky, odkiaľ
ho spracovateľ EKORAY neodkladne odváža na ďalšie spracovanie.
Článok 7
Zber textilu
1. Textil sa zbiera do špeciálnych kontajnerov
na textil, ktoré sú umiestnené v obci.
2. Textil nepatrí do nádoby na zmesový komunálny odpad.
3. Vývoz textilu sa vykonáva podľa potreby obce.
4. Súčasne 2x ročne je organizovaný zber použitého šatstva spoločnosťou Diakonie Broumov, ktorý je vyhlásený občanom a uskutočňuje sa v sále Kultúrneho domu v Rabčiciach.
Článok 8
Zber ostatných komodít
V obci sa taktiež pravidelne 1x za mesiac zbierajú opotrebované pneumatiky. Tento druh
dpadu sa zhromaždí na dvore prevádzky
a 2-3 x ročne (podľa potreby a dohody so
spracovateľom) tieto pneumatiky odváža firma určená k ich ďalšiemu spracovaniu.
Tretia časť
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
Článok 8
1. Podrobnejšia úprava a pôsobnosť orgánov
štátnej správy a obce a ostatné prípady nakladania s komunálnym odpadom, ktoré nie
sú uvedené v tomto všeobecne záväznom
nariadení, rieši zákon č. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v znení neskorších predpisov
a všeobecne záväzné nariadenie obce
o miestnom poplatku za komunálny odpad.
2. Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 12. decembra 2014 uznesením zo
dňa 12.12.2014 a vstupuje do platnosti
a účinnosti od 1.1.2015
3. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa
ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Rabčice o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za tieto
odpady na r. 2005.

6

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu

3, 4 / 2014

Obec Rabčice v súlade s ustanovením § 6, ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Zb.
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zákonov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
obce R a b č i c e č. 2/2014 o dani z nehnuteľnosti
Čl. l
a ostatné hosp. využívané vodné plochy
– stavby, alebo ich časti slúžiace školám
– stavby, alebo ich časti slúžiace na vykoÚvodné ustanovenia
0,4 % zo základu dane
návanie náboženských obradov vo vlast§1
– stavebné pozemky 0,3 % zo základu dane
níctve cirkvi a náboženských spoločností
1/ Týmto nariadením obec Rabčice ako správ3/ Správca dane ustanovuje, že sa poskytuje
ca dane v súlade s § 98 zákona č. 582/2004
Čl. III
zníženie dane zo stavieb o 50 % v týchto
Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatDAŇ ZO STAVIEB
prípadoch:
ku za komunálne odpady a drobné staveb§4
a/daň zo stavieb na bývanie a daň z bytov
né odpady v znení neskorších predpisov (ďaSadzba dane
vo vlastníctve občanov starších k 1.1. zdalej len „zákon“) zavádza od 1. januára 2015 1/ Zákonná ročná sadzba podľa § 12 ods. l záňovacieho obdobia ako 62 rokov, ktorí nie
daň z nehnuteľnosti a určuje sadzby tejto
kona sa upravuje v súlade s § 12 ods. 2 zású zárobkovo činní a nebývajú v spoločdane, podmienky oslobodenia a niektoré
kona pre územie obce Rabčice a upravené
nej domácnosti s rodinnými príslušníkmi,
ďalšie náležitosti dane z nehnuteľnosti.
sadzby dane zo stavieb za každý aj začatý
prípadne s inými osobami zárobkovo čin2/ Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemm2 zastavanej plochy sú nasledovné:
nými
kov, stavieb a bytov sú uvedené v druhej
a/stavby na bývanie, a ostatné drobné stavb/stavby na bývanie vo vlastníctve občanov
časti zákona, ktorá upravuje pre daň z neby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby,
s ťažkým zdravotným postihnutím – držihnuteľnosti daňovníka, predmet dane, základ
alebo RD v obci Rabčice 0,05 €
teľov preukazov ZŤP a ZŤP-S, ktoré slúdane, základné ročné sadzby, ktoré môže
b/stavby na pôdohospodársku produkciu,
žia na ich trvalé bývanie
obec nariadením zvýšiť, alebo znížiť, osloskleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
c/stavby garáži vo vlastníctve občanov s ťažbodenie vybraných druhov pozemkov, vznik
stavby využívané na skladovanie vlastnej
kým zdravotným postihnutím, ktoré slúa zánik daňovej povinnosti, povinnosť predpôdohosp. produkcie, vrátane stavieb na
žia pre motorové vozidlo používané na
kladania daňového priznania, vyrubenie
vlastnú administratívu 0,05 €
ich dopravu
a platenie dane.
c/chaty a stavby (chalupy) na individuálnu
Zníženie dane podľa odseku 3 sa poskytne iba
rekreáciu 0,20 €
Čl. II.
d/samostatne stojace garáže, samostatné na príslušný rok a za podmienky, že daňovník
DAŇ Z POZEMKOV
stavby hromadných garáži a stavby hro- predloží v stanovenom termíne potrebné doklady. Termín na predloženie dokladov je kaž§2
madných podzemných garáži 0,18 €
Základ dane
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace ener- doročne do 31. januára. Zníženie dane sa uplat1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky
getike, stavby slúžiace stavebníctvu, ní len raz (v prípade, že v domácnosti je viac
druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné
stavby využívané na skladovanie vlastnej držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S, prípadne
sady a trvalé trávne porasty je hodnota poprodukcie vrátane stavieb na vlastnú občan je dôchodca a držiteľ preukazu ZŤP).
4/ Správca dane určuje, že daň z nehnuteľnosti
zemku bez porastov, určená vynásobením
administratívu 0,25 €
nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.
výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárob1 m2 podľa prílohy č. 1 zákona. Pre územie
kovú činnosť, skladovanie a administratí- 5/ Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, nasledujúceho po zdaňoobce Rabčice sú zákonom stanovené hodvu súvisiacu s ostatným podnikaním a závacom období v ktorom sa daňovník stal
noty pôdy nasledovne:
robkovou činnosťou 0,50 €
vlastníkom nehnuteľnosti a zaniká 31. de2
a/ orná pôda
0,1533 €/1 m
g/ostatné stavby neuvedené v písmenách
cembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom
b/ trvalé trávne porasty
0,0322 €/1 m2
a/ až f/ 0,20 €
vlastníctvo zanikne.
2/ Základom dane z pozemkov pre lesné po- 2/ Správca dane určuje príplatok za podlažie
zemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybtak, že upravená ročná sadzba dane uvede- 6/ Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
níky s chovom rýb a za ostatné hospodárná v ods. 1 písm. a/ až g/ sa zvyšuje pri viacsky využívané vodné plochy je hodnota popodlažných stavbách o 0,05 € za každé ďal- 7/ V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením a dedením v priebehu roku, daňozemku určená vynásobením výmery pozemšie podlažie okrem prvého nadzemného
vá povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca,
kov v m2 a hodnoty zistenej na 1 m2 podľa
podlažia.
nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal dazákona č. 382/2004 Zb. o znalcoch, tlmoč- 3/ Ak stavba slúži na viaceré účely, daň sa vyňovník vlastníkom nehnuteľnosti, o čom doníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplpočíta ako súčet pomerných častí dane. Vyloží doklad o schválení príklepu súdom (pri
není niektorých zákonov a vyhlášky MS SR
chádza sa pritom z priznania daňovníka
dražbe), alebo právoplatné osvedčenie
č. 492/2004 Zb. o stanovení všeobecnej hoda zápisnice správcu dane o miestnom zisťoo dedičstve.
noty majetku. Pre územie obce Rabčice sú
vaní.
§7
v zmysle uvedeného zákona stanovené naPlatenie dane
sledovné ceny lesných pozemkov:
Čl. IV
1/ Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná kaža/ súkromné lesy
0,1082 €/1 m2
DAŇ Z BYTOV
doročne do 31. mája príslušného roka, ak
2
b/ cirkevné lesy
0,1108 €/1 m
§5
ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepre2
c/ Urbár obce Rabčice
0,1214 €/1 m
Sadzba dane
sahuje 17 € a právnickej osobe 175 €.
3/ Základom dane z pozemkov skupiny záhra- Zákonná ročná sadzba podľa § 16 ods. l záko- 2/ Správca dane umožňuje platenie vyrubenej
da, zastavané plochy a nádvoria, staveb- na sa upravuje v súlade s § 16 ods. 2 zákona
dane presahujúcej 17 € u fyzickej osoby
népozemky a ostatné plochy je hodnota po- pre územie obce Rabčice a upravené sadzby
a 175 € u právnickej osoby za rok v štyroch
zemku určená vynásobením výmery pozem- dane z bytov a nebytových priestorov za kažrovnakých splátkach, pričom prvá splátka je
2
2
2
kov v m a hodnoty pozemkov za 1 m . Pre dý aj začatý m podlahovej plochy sú naslesplatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia práúzemie obce Rabčice sú zákonom stanove- dovné: byty a nebytové priestory 0,18 €
voplatnosti platobného výmeru, druhá do
né hodnoty pozemkov nasledovné:
30. júna, tretia do 30. septembra a štvrtá do
2
a/ záhrady
1,85 €/1 m
Čl. V
30. novembra príslušného roka.
2
b/ zastavané plochy a nádvoria 1,85 €/1 m
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
c/ stavebné pozemky
18,58 €/1 m2
§6
§8
d/ ostatné plochy
1,85 €/1 m2
Oslobodenie od dane a zníženie dane
Prechodné a záverečné ustanovenia
4/ Ak výmera zdaňovaného pozemku je necelé 1/ Správca dane ustanovuje, že od dane z po- 1/ Ak vznikla daňová povinnosť do 31.12.2005,
číslo, zaokrúhľuje sa údaj na celé m2 nahor.
zemkov oslobodzuje:
postupuje sa podľa predpisov platných do
– pozemky, alebo ich časti slúžiace školám
30.11.2005 a pre stanovenie dane sa použi§3
a školským zariadeniam
jú sadzby dane platné v čase daňovej poSadzba dane
– pozemky, alebo ich časti prislúchajúce
vinnosti.
Ročnú sadzbu dane z pozemkov určuje
k stavbám slúžiacim na vykonávanie ná- 2/ Ruší sa:
správca dane v súlade s § 8 ods. 2 zákona
boženských obradov vo vlastníctve cirkvi
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nepre jednotlivé druhy pozemkov nasledovne:
a náboženských spoločnosti
hnuteľnosti č. 2/2012 zo dňa 30.11.2012.
– orná pôda a trvalý trávnatý porast 0,3 %
– pozemky, na ktorých sú cintoríny
3/ Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nezo základu dane.
– pozemky verejne prístupné (parkoviská,
hnuteľnosti č. 2/2014 bolo schválené Obec– záhrady, zastavané plochy a nádvoria
športoviská)
ným zastupiteľstvom v Rabčiciach na jeho
a ostatné plochy 0,3 % zo základu dane
2/ Správca dane ustanovuje, že od dane zo stazasadnutí 12. decembra 2014.
– lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy
vieb oslobodzuje:
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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
obce R a b č i c e
č. 4/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Čl. I
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením
obec Rabčice, ako správca dane v zmysle
§ 2, ods. 2, zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
určuje od 1. januára 2015 pre územie obce
Rabčice sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
2. Toto nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, občanov, správcov nehnuteľností a ostatných
pôvodcov komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov vo vzťahu k poplatku.
Čl. II
Správa poplatku
1. Správcom poplatku je obec Rabčice a správu poplatku vykonáva Obecný úrad v Rabčiciach (ďalej len „obec“ alebo „správca“).
2. Obec ustanovila, že spoplatňovacím obdobím je kalendárny rok a zaviedla pre vybraných poplatníkov (právnické osoby) na území obce Rabčice množstvový zber odpadov.
3. Pre poplatníkov – fyzické osoby, pre ktoré
nie je zavedený množstvový zber sa určuje
paušálny poplatok, ktorý sa vyráta ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych
dní (365 dni), počas ktorých poplatník nehnuteľnosť v obci užíva.
Čl. III
Sadzby poplatku a určenie poplatku
1. Obec Rabčice pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný
pobyt, alebo ktorá na území obce je oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový
priestor, stavbu, objekt alebo pozemok na iný
účel ako na podnikanie, určuje sadzby poplatku: 0,044 € (1 osoba)1 deň
Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby,
počtu osôb a počtu kalendárnych dní, za ktoré sa určuje poplatok. (0,044 € x 1 osoba
x 365 dní = 16,06 € = 16 €) 1osoba ročne
2. Obec pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá
nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt
a ktorá na území k.ú. Rabčice vlastní chatu,
alebo chalupu na individuálnu rekreáciu, určuje sadzbu poplatku: 0,05 €/ deň – na obdobie 90 dní (2 mesiace letných prázdnin
a 1 mesiac zimných prázdnin) počas ktorých
sa predpokladá užívanie rekreačnej chaty,
chalupy bez ohľadu na počet rekreantov
Príklad výpočtu: 0,05 x 90 dní = 4,5 € (1 chata, chalupa) ročne
3. Obec Rabčice určuje množstvový spôsob
zberu komunálneho odpadu pre právnické
osoby a podnikateľov a určuje nasledovné
sadzby :
0,015 €/liter pre 110 litrovú KUKA nádobu
45 vývozov ročne
výpočet: 0,015 € x 110 litr. x 45 vývozov ročne = 74,25 € t.j.
74 €/1 KUKA nádoba ročne
veľkoobjemový kontajner
sadzba 0,02 €/ 1liter
/VOK = 7000 l /príkl. 0,02 x 7000 = 140 € /1
VOK /1 vývoz
vývoz jednotlivo podľa dohody, prípadne potreby

Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby, objemu nádoby, frekvencie odvozov a počtu nádob.
Čl. IV
Platenie poplatku
1. Poplatok vyrúbi správca poplatku každoročne rozhodnutím na príslušný kalendárny rok.
Poplatok sa platí naraz a v celej výške v termíne stanovenom vo výmere. Ak celková
ročná výška poplatku stanovená podľa čl. III
ods. l je viac ako 17 €, správca stanoví platenie v dvoch rovnakých splátkach a ak je
vyššia ako 33 €, v štyroch rovnakých splátkach.
Ak je celková výška poplatku určená podľa
čl. III ods. 3 vyššia ako 332 € správca určí
jeho platenie v štyroch rovnakých splátkach.
Termíny splatnosti jednotlivých splátok sa
stanovujú nasledovne:
1. splátka 15 dní po doručení rozhodnutia
2. splátka 30. jún
3. splátka 30. september
4. splátka 30. november
Pri platení v dvoch rovnakých splátkach sa
použije prvý a tretí termín.
2. Poplatok sa platí na účet obce – správcu poplatku prevodným príkazom, inkasným príkazom SIPO poštovou poukážkou alebo
v hotovosti do pokladne Obecného úradu
v Rabčiciach najneskôr v lehote splatnosti,
ktorá je uvedená na rozhodnutí. V prípadoch
bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný
uviesť aj identifikačné symboly podľa rozhodnutia.
3. Ak poplatník neposkytne potrebné údaje pre
stanovenie poplatku, správca vyrúbi poplatok podľa jemu známych údajov v čase vydania rozhodnutia.
Čl. V
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1. Správca poplatok odpustí na základe žiadosti
a po predložení dokladov za osoby, ktoré sa
viac ako 90 dní nepretržite zdržujú v zahraničí. (Platná pracovná zmluva, prípadne doklad o ubytovaní, prípadne o pobyte v zahraničí).
2. Správca poplatok odpustí na základe žiadosti
a po predložení dokladov aj za osoby, ktoré
sa viac ako 90 dní nepretržite zdržiavajú na
inej adrese (musia však doložiť doklad, že
tento poplatok si zaplatili v mieste iného pobytu). Ide o fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Rabčice, ktoré sú na prechodnom
pobyte prihlásené inde a obývajú byt v mieste tohto pobytu. V nájomnej, prípadne inej
zmluve o prenajatom byte, ubytovni však
musí byť vyslovene formulka o platení poplatku za komunálny odpad.
3. Správca môže poplatníkom, ktorí nemajú
nedoplatky na daniach znížiť poplatok:
a/ študentom študujúcim mimo obce (netýka sa študentov dochádzajúcich domov
denne) o 50 % sadzby po predložení potvrdenia o štúdiu, prípadne o ubytovaní
v internáte.
b/ fyzickej osobe staršej ako 62 rokov, pokiaľ nežije v spoločnej domácnosti s inou
osobou, ktorá je zárobkovo činná vo výške 50 % sadzby.
c/ držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne
držiteľovi preukazu fyzickej osoby s ťaž-

kým zdravotným postihnutím so sprievodcom vo výške 50 % sadzby po predložení preukazu.
Čl. VI
Ohlásenie, uplatnenie úľavy a zníženie
poplatku
1. Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku na Obecný úrad v Rabčiciach najneskôrdo jedného mesiaca vznik, zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ako aj zmenu
všetkých skutočností, ovplyvňujúcich výšku
poplatku spolu s potrebnými dokladmi.
2. Žiadosť o poskytnutie celoročnej úľavy s preukázateľnými dokladmi je možné podať na
Obecný úrad najneskôr do 31. januára príslušného roka.
3. 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.
b/ potvrdenie o návšteve školy v zahraničí
c/ potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí
v zahraničí
Všetky tieto doklady musia byť predložené v origináli a tiež preložené (nemusí
byť úradne overený preklad) u študentov
požadujúcich zníženie je potrebné predložiť :
d/ potvrdenie o návšteve školy mimo obce,
prípadne potvrdenie o ubytovaní poplatníka
V ostatných prípadoch:
e/ potvrdenie alebo písomné oznámenie
o pobyte osoby z príslušného obecného
úradu a súčasne potvrdenie, že si poplatok zaplatil v príslušnom mieste
f/ potvrdenie o ústavnom liečení, alebo dlhodobej hospitalizácií /viac ako 90 dní nepretržite
g/ čestné prehlásenie s dodatkom o právnych dôsledkoch pri nesprávnych údajoch namiesto dokladov podľa a/ až c/,
ak nie je možné predložiť potvrdenie
s uvedením dôvodu nemožnosti získať
platné potvrdenie.
Čl. X
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje
sa na zákon o miestnych daniach č. 582/
2004 a zák. 563/2009 o správe daní a poplatkov v platnom znení.
2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady zo dňa 14. 11.
2013 pod č. 2/2013.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2014
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady schválili poslanci Obecného zastupiteľstva v Rabčiciach na
svojom zasadnutí 12 decembra 2014 .
4. Účinnosť toto VZN č. 4/2014 nadobudne
1. januára 2015
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VŠEOBECNEZÁVÄZNÉNARIADENIE
č. 5/2014
o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce Rabčice
§1
výšku škody po prejednaní rozsahu škody
ka/1 noc + spotrebovaná elektrická energia
Predmet a pôsobnosť
so starostom obce.
2. Úhrada sa platí po poskytnutí služby.
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce 3. Ak si nájomca poupratuje sám, po dohode
Rabčice (ďalej len „nariadenie“) stanovuje
so starostom obce poplatok za upratovanie
§8
výšku úhrady za krátkodobý prenájom hnuneplatí.
Krátkodobý prenájom altánku
teľného a nehnuteľného majetku obce:
4. Úhrada sa platí po poskytnutí služby.
1. Úhrada za krátkodobý prenájom altánku na
a) Krátkodobý prenájom priestorov a invenfutbalovom ihrisku
tára kultúrneho domu,
§3
Y krátkodobý prenájom altánku 10,00 €
b) Krátkodobý prenájom Domu smútku,
Krátkodobý prenájom Domu smútku
2. Úhrada sa platí pred poskytnutím služby.
c) Krátkodobý prenájom dopravných 1. Úhrada za krátkodobý prenájom Domu smútprostriedkov a pracovných strojov,
ku
§9
d) Krátkodobý prenájom verejného Y krátkodobý prenájom Domu smútku 15,00 €
Krátkodobý prenájom priestorov posilpriestranstva,
2. Úhrada sa platí po poskytnutí služby.
ňovne
e) Krátkodobý prenájom priestorov v pod1. Úhrada za krátkodobý prenájom posilňovkroví obecného úradu,
§4
ne v priestoroch budovy Kasární
f) Krátkodobý prenájom chatky vo dvore pri
Krátkodobý prenájom dopravných
Y krátkodobý prenájom vo výšky spotrebovabudove Kasární,
prostriedkov a strojov
nej elektrickej energie podľa skutočného
g) Krátkodobý prenájom altánku na futbalo- 1. Úhrada za krátkodobý prenájom dopravných
odberu
vom ihrisku,
prostriedkov a strojov
2. Úhrada sa platí po poskytnutí služby.
h) Krátkodobý prenájom priestorov posilňov- Y krátkodobý prenájom dopravných prostriedne,
kov a strojov
§ 10
i) Krátkodobý prenájom telocvične.
a/ PV3S (dovoz dreva – bez pracovníka)
Krátkodobý prenájom telocvične
2. Úhradu za krátkodobý prenájom pre fyzické
40,00 €
1. Úhrada za krátkodobý prenájom telocvične
a právnické osoby ako aj organizácie.
b/ PV3S (dovoz dreva – s pracovníkom) Y a/ krátkodobý prenájom telocvične na špor55,00 €
tové účely:
§2
c/ PV3S – vývoz odpadu 20,00 €
1. v letnom období (od 1.5. do 31.10.)
7,00 €/1 hod.
Krátkodobý prenájom priestorov a invend/ traktora, plošiny 20,00 €/1 hod.
2. v zimnom období (od 1.11. do 30.4.)
tára kultúrneho domu
e/ prenájom stroja JCB 28,00 €/1 hod.
10,00 €/1 hod.
1. Úhrada za krátkodobý prenájom priestorov 2. Úhrada sa platí po poskytnutí služby.
Y b/ krátkodobý prenájom telocvične na spoa inventára kultúrneho domu
ločenské akcie:
Ykrátkodobý prenájom pri usporiadaní:
§5
1. v letnom období 40,00 €
a/ predajnej akcie 100,00 €
Krátkodobý prenájom verejného
2. v zimnom období 50,00 €
+ poplatok za spotrebovanú elektrickú
priestranstva
energiu
1. Úhrada za krátkodobý prenájom verejného 2. Telocvičňu prenajíma Základná škola s MŠ
Rabčice, ktorá má budovu telocvične v spráb/ svadby, tanečnej zábavy, plesu 100,00 €
priestranstva
ve.
+ poplatok upratovanie 20,00 €
• krátkodobý prenájom verejného priestran3. Poplatok za krátkodobý prenájom sa platí
+ poplatok za spotrebovanú elektrickú
stva (predajné miesto) 4,00 €
Základnej škole s MŠ.
energiu
2. Úhrada sa platí pred poskytnutím služby.
4. Úhrada sa platí po poskytnutí služby.
c/ schôdze 34,00 €
+poplatok za spotrebovanú elektrickú
§6
§ 11
energiu
Krátkodobý prenájom priestorov v podZáverečné ustanovenia
d/ pohrebného karu, spoločenského
kroví obecného úradu
posedenia (rodinné oslavy) 20,00 €
1. Úhrada za krátkodobý prenájom priestorov 1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním všeobecne záväzného nariadenia o úhradách
+ poplatok upratovanie 20,00 €
v podkroví obecného úradu
za krátkodobý prenájom hnuteľného a ne+ poplatok za spotrebovanú elektrickú Y krátkodobý prenájom priestorov 10,00 €/za
hnuteľného majetku obce vykonáva hlavný
energiu
každú začatú hodinu
Y krátkodobý prenájom obrusov a inventáru
2. Úhrada sa platí po poskytnutí služby.
kontrolór obce.
(kuchynského riadu):
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa
- na svadby 20,00 €
§7
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach
- na pohrebný kar, spoločenské
Krátkodobý prenájom chatky vo dvore pri
dňa 12.12.2014, uznesením z ustanovujúceposedenie 10,00 €
budove Kasární
ho zasadnutia OZ pod E/Schvaľuje: bod
2. Za poškodený alebo rozbitý inventár je úhra- 1. Úhrada za krátkodobý prenájom chatky vo
č. 11.
da v plnej výške (v obstarávacej cene). Pri
dvore pri budove Kasární
3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce
inom poškodení majetku, nájomca uhradí za Y krátkodobý prenájom chatky 20,00 €/1 chatRabčice nadobúda účinnosť 1.1.2015.

Vnútorný predpis o poplatkoch za používanie zariadenia a služby
Obec Rabčice poskytuje zariadenia obce a služby za úhradu vo výške skutočných výdavkov:
Úhrady za jednotlivé zariadenia a služby sú:
a) kopírka (výdavky – el. energia, papier, toner, servis kopírky)
1. za vyhotovenie jednej strany informácie
formátu A4
0,10 €
2. za vyhotovenie obojstranného listu
formátu A4
0,20 €
3. za vyhotovenie jednej strany informácie
formátu A3
0,20 €
4. za vyhotovenie obojstranného listu
formátu A3
0,40 €
b) miestny rozhlas (výdavky – el. energia,
servis miest. rozhlasu)
1. miestni občania a právnické osoby
obce v pracovný deň
1,50 €
2. miestni občania a právnické osoby
obce v nepracovný deň
3,00 €

3. občania a právnické osoby iných obcí
v pracovný deň
3,00 €
4. občania a právnické osoby iných obcí
v nepracovný deň
6,00 €
5. pri životnom jubileu (nad 50 rokov):
– v pracovné dni
3,50 €
– v nepracovné dni
7,00 €
6. hranie smútočného oznamu (pohreb)
bezplatne
c/ inzercia v obecných novinách Hlas Rabčíc
(výdavky – sadzba a tlač obecných novín)
1. 1 strana A4
10,00 €
V prípade menšieho inzerátu sa suma prepočíta na 1 alebo na 1
2. riadková inzercia pre občanov obce bezplatne
d) zariadenie v zasadacej miestnosti : (výdavky – el. energia, kúrenie, vodné, stočné,

upratovanie)
1. za 1 hod. /každú aj začatú hod.
10,00 €
e/ predaj (výdavky spojené s obstaraním)
1. pohľadnica
0,20 €
2. monografia
10,00 €
f/ poplatky v obecnej knižnici
1. Zápisné
1,32 €
2. Zaslanie upomienky: prvá upomienka 0,16 €
druhá upomienka
0,33 €
tretia upomienka
0,66 €
3. Strata preukazu
0,33 €
4. Strata vypožičanej knihy 3 násobná cena
knihy podľa evidencie
Žiadateľ uhrádza vyššie uvedené poplatky:
a/ v hotovosti do pokladne
b/ bezhotovostným spôsobom na základe vystavenia faktúry.
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OBECNÉ REFERENDUM
Miestna referendová komisia v Rabčiciach oznamuje, že pri referende dňa
29.11.2014, ohľadom transformácie štátnej Základnej školy s materskou školou Rabčice, zriadenou Obcou Rabčice, na cirkevnú Základnú školu s materskou školou,
zriadenú Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom Spišské Podhradie, zistila nasledovné výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
1435
Počet voličov, ktorým sa odovzdali hlasovacie lístky 330
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
330
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
328
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
2
Počet platných hlasov za otázku “ÁNO”
175
Počet platných hlasov za otázku “NIE”
153
Referenda sa zúčastnilo 330 voličov z celkového počtu 1435, čo je 23,23 %.

Dôležitý oznam – daň z nehnuteľnosti
K 1. januáru 2015 po zápise ROEP-u do katastra nehnuteľnosti sa v obci Rabčice
bude vyrubovať daň z nehnuteľnosti na vlastnícky vzťah. Kým doteraz si občan – daňovník platil daň len z pozemku, ktorý skutočne užíval a za ostatnú pôdu platilo Roľnícke družstvo, od uvedeného termínu si za všetko, čo má každý daňovník zapísané na
listoch vlastníctva v katastri bude aj platiť daň. K tejto povinnosti obec ako správcu
dane zmocňuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach, kde v § 5 ods. l písm. a/ je
ustanovené, že daňovníkom dane z pozemku je vlastník pozemku.
Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára sa v celej obci budú podávať nové daňové
priznania pre každého daňovníka podľa výpisu z katastra. Preto by malo byť prvoradou
povinnosťou a tiež v záujme každého občana, aby si tieto nové skutočnosti na OcÚ
sám overil, priznal, a tlačivo daňového priznania aj podpísal. Keďže ide o náročný
proces a správca dane má záujem celý tento proces zvládnuť tak, aby občan nemusel
dlho čakať, touto cestou Vás žiadame, aby ste obecný úrad v tejto záležitosti navštívili
tak, ako to bude hlásené v miestnom rozhlase t.j. po cca 50 súpisných čísiel denne,
vždy podľa oznamu v miestnom rozhlase. Len tak môžeme zabezpečiť, aby občania
dlho nečakali, a svoju povinnosť si v požadovanom termíne t.j. do 31. januára 2015
splnili. Zároveň správca dane upozorňuje, že platiť daň bude možné až po 1. marci
2015.
Za nepodanie daňového priznania v určenom termíne správca dane v zmysle § 154,
ods. l písm.a/ 1 a 2 a § 155 ods. 1, písm. a/ zákona č. 563/2009 – daňového poriadku
vyrúbi pokutu do výšky vyrubenej dane, najmenej 5,- € a až do 3000,- €.

Úľavy pre ZŤP, dôchodcov a študentov
– komunálny odpad
Po poslednej zmene zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad č. 582/
2004 vstúpili do platnosti opäť úľavy na poplatku. Z možnosti, ktoré zákon dáva správca dane a poplatku schválil úľavy pre občanov – poplatníkov starších ako 62 rokov, ktorí
žijú v spoločnej domácnosti sami (t.j. nežije
s nimi žiadna iná zárobkovo činná osoba).
Ďalej si môžu uplatniť úľavu na poplatku občania – držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, a
treťou kategóriou na úľavu sú študenti.
Fyz. osoby staršie ako 62 rokov budú vygenerované správcom dane z evidencie obyvateľov a na základe týchto údajov im bude
priznaná úľava 50 % z poplatku .
Študenti, ktorí predložia doklad o štúdiu
mimo svojho bydliska získajú úľavu 50 % z
poplatku
Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S sú povinní správcovi dane predložiť fotokópiu tohto

preukazu opätovne, a až na jej základe im
bude priznaná úľava taktiež vo výške 50 %
z poplatku.
K ďalším požiadavkám na oslobodenie je
nevyhnutné predložiť zmluvu o držbe, alebo prenájme bytu v inom mieste pobytu
(mimo obce), v ktorej zmluve však musí byť
jasne formulované, že tento poplatok si táktorá osoba platí v mieste svojho prechodného bydliska.
Fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v obci
Rabčice, ale dlhodobo pracuje alebo sa zdržiava v zahraničí (netýka sa pobytu v ČR) je
povinná predložiť pracovnú zmluvu, prípadne pracovné povolenie, či doklad o prechodnom pobyte, či o štúdiu v zahraničí. Všetky
doklady musia byť preložené. Nevyžaduje
sa overený preklad písomnosti, ale nebude
akceptovaný doklad len v cudzom jazyku.
Výška poplatku na osobu a rok ostáva nezmenená a to 16,- € na 1 osobu.
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Miestna volebná komisia
zistila na voľbách do orgánov
samosprávy obcí nasledovné
výsledky:
Voľby do orgánov samosprávy
obcí sa konali 15.11.2014.
V obci boli zistené nasledovné výsledky:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
1433
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky932
Počet odovzdaných obálok
931
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
903
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 27
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
917
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
13
Účasť na voľbách bola 65,03 %.
Počet platných hlasov odovzdaných kandidátom na funkciu starostu obce:
1. Ľubomír Bublák 238 25,95 % (na počet
platných hlasov
2. Jozef Hálka 150 16,36 % odovzdaných
kandidátom
3. Ján Slovík, Ing. 130 14,18 % na funkciu
starostu obce
4. Jozef Slovík 399 43,51 % t.j. 917)
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Milan Klinovský
Martin Vons
Ondrej Kubík
Oľga Chromeková
Veronika Káziková
Jozef Halka
Ľubomír Bublák
Margita Borová, PaedDr.ThLic
Anna Huráková

479
471
350
340
306
289
287
286
275

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Katarína Turacová, Ing.
Martin Fider, Mgr.
František Grobarčík
Richard Sirek
Ján Slovík
Jozef Slovík
Milan Branický
Jozef Mordel, Ing.
Dana Floreková
Milan Laštiak
Jaroslav Kolčák
Jozef Kocúr
Karol Slovík
Martin Kozák
Milan Ďubek
Jozef Fiták
Otília Lukašáková
Ján Borový, Bc.

265
257
217
217
212
210
204
195
193
186
155
153
150
134
133
122
95
89
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Údaje z evidencie
obyvateľov
Za obdobie
od 30. 7. 2014 do 16. 12. 2014 sa v
našej obci narodilo 9 detí:
Jakub Xaver Glombík
Jozef Košút
Kevin Juritiak
Matúš Slovík
Vanesa Bubláková
Karolína Kuchtová
Alica Fitáková
Monika Bubláková
Júlia Olešová
Spolu od 1. 1. 2014 sa v obci
narodilo 24 detí.
Zomreli 4 spoluobčania:
Július Briliak 45 r.
Ferdinand Turác 93 r.
Ignác Oleš 84 r.
Margita Bolibruchová 68 r.
V roku 2014 zomrelo
13 spoluobčanov.
Prisťahovali sa 4 občania,
odsťahovalo sa 8 občanov.
Celkom za r. 2014 sa prisťahovalo 12
občanov, odsťahovalo sa 25 občanov.
K okrúhlym životným jubileám
blahoželáme:
(za obdobie
od 30. 7. 2014 do 31. 12. 2014)
85 rokov
Grobarčík Alojz č.d. 307
Vedjelová Johana č. d. 70
80 rokov
Jendrisek Pavol č. d. 430
75 rokov
Bolibruch Xaver č.d. 362
Horváth Vojtech č.d. 426
Ogurková Anna č.d. 510
70 rokov
Barútová Margita č.d. 107
Horváthová Alžbeta č.d. 426
Slovíková Jana č.d. 455
Vorková Emília č.d. 315
Bolo uzavretých 12 manželstiev,
z toho 4 mimo našej obce.
Celkom za r. 2014 bolo uzavretých
20 manželstiev,
z toho 11 mimo obce.
Za druhý polrok do štatistiky pribudli 3 rozvody.
Celkový počet rozvodov
za r. 2014 je 5.
K 16. 12. 2014 má obec Rabčice
1995 obyvateľov.
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Poznámka: Rozpočet obce na rok 2015 na úrovni programov a podprogramov
na úrovni funkčnej klasifikácie (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice)
schválený Obecným zastupiteľstvom, konaným dňa 12.12.2014, Uznesením
z ustanovujúceho zasadnutia OZ pod B/Schvaľuje: bod č. 8
Rozpočet obce na úrovni programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie (vrátane Základnej školy s MŠ Rabčice) na roky 2016 a 2017 Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 12.12.2014 berie na vedomie Uznesením z ustanovujúceho zasadnutia OZ pod B/ Berie na vedomie: bod č.3
Podrobnejší rozpočet na rok 2015 s výhľadom na rok 2016 a 2017 nájdete na
stránke obce: www.rabcice.sk v záložke Dokumenty – Rozpočet obce – Programový rozpočet na roky 2015 – 2017
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Novozvolení poslanci

Daň za psa
Správca dane dôrazne upozorňuje, že každý vlastník, či držiteľ
psa chovaného na území obce Rabčice, je v zmysle zákona
č. 582/2004 O miestnych daniach povinný podať daňové priznanie
k dani za psa. Keďže sa neustále presviedčame na základe hlásení
spoluobčanov o tom, že v mnohých domoch sú chované aj 2 – 3 psy
a v daňovom priznaní je len jeden, prípadne žiaden, obecný úrad má
v pláne opätovne urobiť fyzickú kontrolu počtu psov v každej rodine.
Pri zistení rozdielneho hlásenia zo strany vlastníka, v zmysle daňového poriadku, každému, kto zákon porušil a skutočnosť, že vlastní
psa nenahlásil, bude vyrubená najskôr pokuta a súčasne aj daň za
každého takto zisteného psa. Povinnosťou občana je do 30 dní nahlásiť, že psa získal a rovnako do 30 dní je povinný nahlásiť, ak pes
uhynie, alebo ho predá, či zmení vlastníka.

Dňa 12. decembra 2014 zložili novozvolení poslanci a starosta obce
sľub, po ktorom nasledovalo rokovanie obecného zastupiteľstva. (na
fotke spoločne aj s hlavným kontrolórom obce)
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Uvítanie detí

Diamantovú svadbu – 60. rokov manželstva si pripomenuli 20.11.2014
Jozef Kolčák a Vilma rod. Živčáková.
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa krásnych chvíľ do ďalšieho spoločného života.

50. výročie manželstva
Významné životné jubileum – 50. rokov spoločného života – spolu
so svojimi blízkymi oslávili:

Veľa zdravia a pohody prajeme našim malým spoluobčanom, ktorých
sme privítali 12. 11. 2014.

14.11.2014 Ignác Tropek a Anna rod. Mordelová

Činnosť DHZ Rabčice
Družobná súťaž Zubrohlava

16.11. 2014 František Tropek a Valéria rod. Šubjaková

12.9. 2014 Rudolf Slovík a Melánia rod. Wengrzynová

Družstvo
mužov
a žien DHZ Rabčice sa
31. augusta 2014 zúčastnilo spolu s družstvami zo Zubrohlavy,
Bobrova, Rabče, Oravskej Polhory, Veľkej
Lipnice na spoločnej
súťaži v Zubrohlave.
Tradične začala svätou
omšou, po ktorej nasledovali raňajky a otvorenie súťaže. Naše družstvo mužov získalo
1. miesto a družstvo
žien sa umiestnilo na
2. mieste. Z úspechu sa
tešíme.
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Okresná súťaž Krušetnica

V nedeľu 14. septembra sa na futbalovom ihrisku v Krušetnici uskutočnilo okresné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov okresu
Námestovo, ako aj postupové kolo na krajskú súťaž mužov a žien. Do
súťaže sa zapojili aj družstvá z našej obce.

Medzinárodné cvičenie v Kline
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Krúžok mladých hasičov

V tomto školskom roku začal svoju činnosť krúžok Mladých hasičov
pod vedením Ferdinanda Turáca a Štefana Košúta. Navštevuje ho
22 žiakov štvrtého až deviateho ročníka, z toho 13 chlapcov a 9 dievčat. Založeniu krúžku
predchádzala prezentácia hasičskej techniky
a tiež sa žiaci mohli zúčastniť na prednáške
s Vladimírom Mrekajom. Na krúžku sa deti
venujú rôznym aktivitám, oboznamujú sa
s hasičskou technikou
a prácou hasičov, súťažia medzi sebou v štafetovom behu. Dozvedia sa aj o vzniku, činnosti a úspechoch DHZ.
Chceli by sme vytvoriť družstvo detí, ktoré by sa mohlo zapájať do
hasičských súťaží. Teší nás pomerne veľký záujem o náš krúžok,
a takýmto spôsobom by sme chceli vychovať ďalšiu generáciu hasičov.

Hasičské zábavy
Ďalšou aktivitou, ktorej sa DHZ venuje, je organizovanie spoločenských zábav v dedine. Pomaly sa to stáva tradíciou. Výnimkou nie je
ani tento rok.

Chceme Vás touto
cestou srdečne pozvať
na Štefanskú zábavu,
ktorá sa bude konať
26. decembra 2014
v Kultúrnom dome
v Rabčiciach.
Členovia DHZ sa 4. októbra zúčastnili medzinárodného cvičenia
v Kline, ktoré bolo zamerané na uhasenie požiaru pomocou napájania
„mašiny k mašine“. Cvičenie prispelo aj k zlepšeniu spolupráce medzi
Poľskom a Slovenskom.

Príďte sa zabaviť pri dobrej
hudbe.

?????????????????????????????

Nový stroj - TATRA 148.
Na úprave jej zovňajšku sa
vo svojom voľnom čase podieľali mladí, ale aj starší členovia DHZ.
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V školskom roku 2014/15 našu školu navštevuje 272 žiakov, z toho
na prvom stupni máme 112 žiakov a na druhom stupni 160 žiakov. Žiaci
sú zadelení do 16 tried.
Počas školského roka sa priebežne zapájame do rôznych súťaží
a aktivít, o ktorých Vás priebežne informujeme.

Spoznávame Východné Slovensko
Ďalším výletom krúžku „Mladý cestovateľ“ bolo Východné Slovensko.
Našou prvou zastávkou bola Levoča, ktorá je pre svoje historické vzácnosti právom zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok UNESCA. Historické jadro mesta bolo v roku 1950 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. Levoča má takmer kompletne zachovaný hradbový systém. Z pätnástich bášt sa zachovalo šesť, z toho tri brány – Košická, Poľská
a Menhardská. Našim cieľom bola návšteva Kostola sv. Jakuba, kde
sa nachádza najvyšší gotický oltár na svete. Bol vyrobený z lipového
dreva v 16. st. v dielni Majstra Pavla a jeho výška je 18,26 m. V súčasnosti sa rekonštruuje, ale väčšiu časť sme videli. Kostol sv. Jakuba je
stále živý, a tak vznikol nápad návštevu zopakovať aj s účasťou na sv.
omši. Dominantou Levoče je kopec Mariánska hora. Bazilika Panny
Márie patrí medzi najnavštevovanejšie pútnické miesta na Slovensku.
Plní dojmov z Levoče sme pokračovali ďalej na východ. Videli sme Spišský hrad , prechádzali sme cez tretie najväčšie mesto Slovenska Prešov, a nakoniec sme boli v cieli nášho výletu, v Košiciach. Hneď na
začiatku nás čakalo zaujímavé
prekvapenie. Videli sme ako
vzlieta teplovzdušný balón
s posádkou.
Deti boli nadšené, a všetci si
túto atrakciu fotili.
V Košiciach
sme navštívili
Východoslovenské múzeum.
V prírodovednej
expozícii sme
mali možnosť vidieť exponáty,
ktoré nám priblížili geologickú
históriu našej
Zeme. Prekrásne bolo mineralogické oddelenie, deťom sa
tiež veľmi páčila
časť o živej prírode. Pred koncom prehliadky žiaci dostali rôzne druhy pracovných listov a v dvojiciach si prešli ešte raz múzeum, aby našli odpovede na otázky v týchto
listoch. Bolo až neuveriteľné, s akým zanietením úlohy riešili. Pani sprievodkyňa im ukázala, kde si môžu odpovede sami skontrolovať. Na záver ich pochválila za disciplinovanosť pri prehliadke a za aktivitu pri
práci s pracovnými listami.
Ďalšou zastávkou bol Dóm svätej Alžbety – najväčší kostol na Slovensku s plochou 1200 m2 a kapacitou viac ako 5 000 ľudí. Je to zároveň najvýchodnejšia katedrála v Európe. Komplex Dómu a priľahlých
stavieb - Kaplnka svätého Michala a Urbanova veža - boli vyhlásené za
národnú kultúrnu pamiatku v roku 1970.
Poslednou expozíciou, ktorú sme v Košiciach navštívili bol „Košický
zlatý poklad“. Po výklade, ktorý nám priblížil históriu najbohatšieho nálezu zlatých mincí na Slovensku, sme sa dostali do trezoru Východoslovenského múzea. Zlaté mince z pokladu boli umiestnené na všetkých
štyroch stenách. Poklad tvorí 2920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, ktoré sú usporiadané podľa oblastí Európy, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Poklad sa našiel pri stavebných prácach v Košiciach v r. 1935. Napriek tomu, že mu viackrát hrozilo, že sa nenávratne
„stratí“, podarilo sa ho uchovať celistvý. Expozícia Košického zlatého
pokladu je moderná, žiaci si mali možnosť vyskúšať interaktívne LCD
tabule. Košický zlatý poklad má obrovskú historickú a numizmatickú
hodnotu a jeho návšteva bola silným zážitkom pre nás všetkých.

Z Východného Slovenska sme sa vracali unavení z dlhej cesty, ale
obohatení o zážitky a vedomosti, ktoré nám priblížili ďalšiu časť Slovenska.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová

Spoznávame Kysuce
Krúžok „Mladý cestovateľ“ zahájil svoju činnosť v šk. roku 2014/15
výletom na Kysuce. Zúčastnilo sa ho 50 žiakov z druhého stupňa základnej školy. Prvou zastávkou slnečnej soboty bol ropný prameň v Korni.
Táto obec ho má zahrnutý medzi siedmimi divmi Korne. V Kysuckej

Korni nežijú ropní magnáti, ale zachoval sa v nej prirodzený výver ropy
s občasnými výronmi samozapaľujúceho sa metánu. V minulosti sa ropa
z prameňa využívala na mazanie vozov, obuvi, svietenie a tiež sa ňou
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Výlet z krúžku „Mladý cestovateľ“

liečili kožné choroby dobytka. V roku 1984 bol vyhlásený za prírodnú
pamiatku, a je unikátny tým, že v strednej Európe nenájdeme podobný.
Druhou časťou výletu bola návšteva pútnického miesta Živčáková.
Lesníkovi Lašútovi sa tu zjavila v r. 1958 Panna Mária. Na jej počesť
bola postavená socha a kaplnka, ktorú každoročne navštevujú stovky
pútnikov. Čoskoro tu bude dokončený nový kostol. Ako na každom mieste
zjavenia Panny Márie aj tu sa objavili pramene s vodou. Aj my sme si
nabrali, aby sme ju priniesli do našich rodín. Posilnení návštevou tohto
vzácneho miesta, ktoré je pod ochranou Panny Márie – Kráľovnej pokoja, sme pokračovali ďalej.
Treťou zastávkou bola návšteva Turzovskej vrchoviny. Navštívená časť
sa nazýva Klokočovské skálie. Je to prírodná rezervácia, kde zo skalnej steny vyčnieva niekoľko pieskovcových gúľ. Najväčšia má priemer
80 cm a pre našich žiakov bola veľkým zážitkom o čom svedčí fakt, že
každý si ju chcel vyfotiť. Videli sme aj mnohé odtlačky, v ktorých boli
vsadené gule veľkosti futbalovej lopty, ale aj menšie. Pôvod kamenných gúľ je zahalený rúškom tajomstva. Vedci dodnes nenašli spoľahlivú odpoveď na otázku, ako tieto záhadné útvary vznikli. Kysucké náleziská kamenných gúľ patria k európskym prírodným unikátom.
Posledná zastávka bola v Kysuckom múzeu v Čadci. Napriek tomu,
že múzeum je v sobotu zatvorené, podarilo sa mi vďaka ochote vedenia múzea vybaviť mimoriadny vstup. V jednej časti múzea bola expozícia venovaná osídleniu a histórii Kysúc, v ďalšej časti bola veľmi zaujímavá súkromná zbierka šlabikárov z celého sveta. Najvzácnejšou bola

Dozvedeli sme sa dobrú správu, že nás opäť čaká výlet. Miesto určenia boli Kysuce, kde sme mali navštíviť nasledovné miesta – Korňanský
ropný prameň, Živčákovú – horu v Turzovke, na ktorej sa zjavila panna
Mária, Kysucké múzeum a Klokočovské skálie. V sobotu ráno o siedmej sme vyrazili na cestu od základnej školy, kde nás čakal autobus.
Bolo nás okolo 50 cestovateľov. Prvá zastávka bol Korňanský ropný
prameň, kde sme boli trochu sklamaný, lebo sme mysleli, že to bude
vyzerať ako gejzír. Ale namiesto toho tam bola len diera v zemi, z ktorej
vytekala čierna ropa. Druhá zastávka bolo pútnické miesto Živčáková.
Cesta bola veľmi dlhá, keďže sme kráčali pešo celkom 3,3 km. Na mieste
sa nachádzal veľký kostol a cestou ďalej sme našli prameň, z ktorého
tečie liečivá voda. Dostali sme sa ku kostolíku, kde sa práve v tom čase
konala sv. omša, ktorej sme sa zúčastnili. Potom sme sa posilnili,
a kráčali späť k autobusu. Naša ďalšia zastávka bolo Kysucké múzeum, kde sa nachádzalo všetko o Kysuciach, a taktiež sme sa zoznámili
so životom astronauta Eugene Andrew Cernana, ktorého starí rodičia

pochádzali z Kysúc, a ktorý pristál v roku 1972 na Mesiaci. Potom nás
čakala ešte jedna turistika na Klokočovské skálie - jedná sa o ojedinelý
výskyt guľovitých skál. Bolo to niečo neuveriteľné a fantastické. Na tomto
mieste sa nachádzajú chránené rastliny. Ďakujeme pani učiteľke za zorganizovanie zaujímavého výletu, a tešíme sa na ďalší.
Tobiáš Grobarčík, 6.A

Dvojnásobné víťazstvo našich žiakov
na technickej olympiáde
Ako po každý rok tak aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili na piatom
ročníku technickej olympiády. Okresné kolo sa konalo dňa 3. 12. 2014
v SOŠ technickej v Námestove. Na olympiáde súťažili družstvá z okresu Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.

expozícia „ Človek na Mesiaci“. Táto mladá expozícia vznikla v roku
2011 pri príležitosti 77. narodenín Eugena Cernana, ktorého starí rodičia pochádzali z kysuckej obce Vysoká nad Kysucou. Od malička sníval, že bude letcom. Kariéra úspešného letca mu otvorila dvere do sveta astronautiky. Expozícia zachytáva a mapuje najvýznamnejšie okamihy jeho vesmírnej kariéry, vrátane troch vesmírnych misií Geminy 9,
Apollo 10 a Apollo 17. Hlavnou časťou expozície je znázornenie najvýznamnejšieho okamihu kariéry E. Cernana – jeho pristátie na Mesiaci v rámci misie Apollo 17. Napokon tak Cernan vstúpil do histórie
a povedomia verejnosti nie ako prvý, ale ako posledný človek na Mesiaci. Bolo to 7.-19. decembra 1972. Eugen Cernan, ktorý v tomto roku
oslávil osemdesiatku, žije na ranči v Texase. Slovensko - vlasť svojich
predkov - navštívil trikrát – v rokoch 1974, 1994 a 2004.
Výletom na Kysuce sme si chceli priblížiť Orave blízky región, ktorý
bol v minulosti známy veľkou chudobou, ale i húževnatými ľuďmi, ktorí
región preslávili.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová

Súťažilo sa v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci. V kategórií
mladších žiakov našu školu reprezentovala žiačka 7. A triedy Barbora
Bandíková a za starších žiakov, kde sa súťažilo vo dvojiciach, nás reprezentovala žiačka z 8. A triedy Alžbeta Bandíková a žiak 9. B triedy
Matej Mordel.
Olympiáda pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej, kde
žiaci podľa technickej dokumentácie zostrojovali výrobok. Mladší žiaci
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mali vyrobiť raketoplán z dreva a Barborka to
zvládla na plný počet bodov – čo jej s druhým
najvyšším počtom bodov za teoretickú časť
zaistilo suverénne prvé miesto (7,5 bodový náskok). Starší žiaci v praktickej časti mali podľa
technického výkresu vyrobiť držiak vidlicových
kľúčov z dreva a pozinkovaného plechu, čo
bola náročné úloha na zostrojenie a aj na čas.
Výrobok Alžbetky a Mateja bol druhý najlepší
a s najviac zodpovedanými otázkami v teoretickej časti im to zabezpečilo víťazstvo (18 bodový náskok).
Radosť z víťazstva bola veľká a za vynaložené úsilie a poctivú prípravu na olympiádu pod
odborným vedením Ing. Angely Bigošovej si
hrdo odniesli medaily, víťazné poháre, diplomy
a vecné ceny. Aj my sa pripájame ku gratuláciám a želáme Barborke, Alžbetke a Matejovi
veľa úspechov na krajskej súťaží, ktorá sa uskutoční 12. 2. 2015 v Žiline.
Ing. Angela Bigošová

3, 4 / 2014

Aktivity materskej školy
S medvedíkom NIVEA spoznávame svet
Naša MŠ sa v šk.roku 2014/2015 zapojila do projektu s názvom „S medvedíkom NIVEA spoznávame svet.“
Je spracovaný v súlade s Rámcovým vzdelávacím programom pre predškolskú výchovu.
Je určený predovšetkým pre deti predškolského veku, deťom s odloženou školskou dochádzkou a špecifickými vzdelávacími potrebami (napr. odlišnosti v sociokultúrnom zázemí, problémy
s jazykom, ľahké vývojové oneskorenie alebo fyzický hendikep).

Majstrovstvá okresu
v streľbe
Aj v tomto školskom roku Základná škola
v Rabčiciach organizovala okresnú súťaž žiakov v streľbe. Súťaž sa uskutočnila 14. novembra 2014. U starších žiakoch sme pre zranenia
nemohli postaviť vybrané družstvo. Ale ani náhradníci nesklamali a starší žiaci v zložení Lenka Grobarčíková 9.B, Nataša Bangová 9.A

Pomáha predškolákom v zvládnutí adaptačného procesu pred vstupom do prvej triedy a zameriava sa pritom na rozvoj nielen individuálnych schopností dieťaťa, ale rozvíja tiež jeho činnosť v kolektíve, rodine a podporuje voľnočasové aktivity.
Pre každý školský rok je pripravená jednotiaca, nosná téma, ktorá je štruktúrovaná do dvoch
voľne na seba nadväzujúcich fáz (jeseň/zima a jar/leto).

Projekt DIGI ŠKOLA
Naša materská škola sa tiež zapojila do Národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho
systému regionálneho školstva“. V tomto projekte sme získali interaktívnu tabuľu, farebnú tlačiareň a notebook.

a Daniela Kubíková 9.A obsadili pekné druhé
miesto za Hruštínom. Druhé miesto v jednotlivcoch pridala aj Lenka Grobarčíková.
Mladší žiaci v zložení družstva Peter Borový
6.A, Adam Lašťák 6.B a Samuel Tomečko 6.B
obsadili prvé miesto a postúpili na kraj. V jednotlivcoch pridali 2. miesto Adam Lašťák
a 3. miesto Peter Borový.
V krajskom kole v konkurencii streleckých
stredísk obsadilo družstvo mladších žiakov pekné 4. miesto. Kedy bola dodržaná zásada, že
z jedného okresu postupuje jedno družstvo,
naši mladší žiaci by obsadili 3. miesto, pretože
1. a 2. miesto získalo strelecké družstvo Žilina
Hôrky.
František Trúchly

Edukačné aktivity s podporou digitálnych technológií uskutočňujeme spôsobom, aby proces
učenia a učenia sa bol realizovaný najmä bádaním, objavovaním, experimentovaním a konštruovaním, aby vychádzal z vnútornej aktivity dieťaťa, pretože práve učenie sa cez vlastné zážitky
už v tomto veku určuje základ kreativity v jeho ďalšom formovaní. Interaktívna tabuľa sa stala
súčasťou našej edukačnej činnosti a deti si ju veľmi obľúbili.
Mgr. Emília Sireková

Hlas Rabčíc – zo života farnosti
Na základe podnetu viacerých rodičov s podporou miestneho kňaza sa cez poslancov iniciovalo na Obecnom zastupiteľstve prijatie uznesenia o vyhlásení referenda o transformácii štátnej Základnej školy s materskou školu Rabčice, zriadenou Obcou Rabčice, na cirkevnú Základnú
školu s materskou školou, zriadenú Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom Spišské Podhradie. Na základe výsledkov miestna referendová
komisia oznámila, že referendum je neplatné.
Na tretiu adventnú nedeľu sa pri rannej sv. omši všetkým tým, ktorí vyjadrili svoj súhlas s transformáciou školy, poďakoval pomocný biskup
o. Andrej Imrich, a vyjadril rešpektovanie rozhodnutia občanov našej farnosti/obce. Zároveň veriacich v kostole povzbudil otvoriť svoje srdcia
na klopanie Ježiša, ktorý prichádza nielen vo vianočnom čase, a nielen do jasieľ, a tiež povzbudil k účasti na referende o ochrane rodiny, ktoré
sa bude konať 7.2. 2015.
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KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Pre našu dedinu, ako pre väčšinu dedín na Orave, je od dávnych čias
základným zdrojom obživy roľníctvo a pastierstvo. Táto skutočnosť bola

prítomná aj pri prvotnej myšlienke stavby kaplnky v Banašoch, ktorá by
bola miestom zasväteným práve sv. Vendelínovi, patrónovi pastierov

a roľníkov. Dlho však ostalo len pri myšlienke. Prešlo niekoľko rokov
a začalo sa s jej realizáciou, aj keď v čiastočne zmenenej podobe.

A tak 26. októbra 2014 pri príležitosti sviatku sv. Vendelína bola posvätená Kaplnka Božieho milosrdenstva v Banašoch, ktorá bola vybudovaná z iniciatívy rodiny Jozefa Kubíka. Na základe projektovej dokumentácie bolo vydané stavebné povolenie, 1. októbra 2013 správca farnosti
Jaroslav Humený posvätil základný kameň novej kaplnky, a následne
sa začala realizovať jej stavba. Finančnou zbierkou prispeli aj obyvatelia časti Banaše, ktorí sa zúčastňovali aj na stavebných prácach. Niektoré
práce boli urobené svojpomocne, iné bez nároku na finančnú odmenu.
Kaplnka Božieho milosrdenstva je miestom, kde sa môže ktokoľvek,
kedykoľvek zastaviť, porozmýšľať, posedieť, načerpať trochu duchovnej
sily, ktorú potrebujeme v našom každodennom živote. Je otvorená neobmedzene pre každého.
Zvon sv. Jozef bol posvätený 22. novembra 2013 vo farskom kostole
v Rabčiciach, a následne umiestnený v kaplnke. Je elektrifikovaný
a automatické zvonenie ho rozpohybuje každý deň o 12:00 hod. Zvon
bol vyrobený vo Zvonárskej dielni Tomášková-Dytrychová v Brodku
u Přerova v Čechách. Je odliaty z bronzu, váži 31 kg. Na vonkajšej
strane zvona je nápis: Živých zvolávam, mŕtvych oplakávam, blesky
rozháňam. Ako obetu za duše v očistci venovala rodina Kubíková
z Rabčíc v roku 2013.
V interiéri kaplnky sú umiestnené tri obrazy, ktoré svojou symbolikou
vysvetľujú jej pomenovanie, a tiež naznačujú samotný dôvod relizácie
jej výstavby. Centrálny je obraz Božieho milosrdenstva, ktorý je symbolom nádeje a pomoci. Napravo sa nachádza obraz
sv. Vendelína, ktorý je poďakovaním a zároveň prosbou o pomoc a ochranu.
Naľavo - obraz sv. Cecílie je
spomienkou, s prosbou
o pomoc a orodovanie za
duše v očistci. Všetky obrazy sú maľované na skle, vyhotovil ich Marek Soľava.
Aj keď sme sa pri stavbe
kaplnky nevyhli obavám
a ťažkostiam, ktoré so sebou každé snaženie prináša, sme radi, že sa dielo podarilo a môže slúžiť
všetkým ľuďom. Božie milosrdenstvo je potrebné pre
každého z nás, nezabúdajme preto ďakovať, a zároveň prosiť za všetky dary,
ktoré máme.
Mgr. K. Kubíková

Hlas Rabčíc – detský kútik
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