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ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2022
Už sú tu opäť dni vianočné,
do sveta kričia zvony polnočné.
V tomto čase zázračnom
prajeme Vám veľa lásky a pohody pri stole spoločnom.
Nech sa Vám pod stromčekom splnia vaše sny,
aby vás čakali už len krásne a šťastné dni.
Aj veľa síl želáme do nového roku,
aby Vás šťastie sprevádzalo na každom kroku,
a len dobrí ľudia stáli po vašom boku.

A dventný veniec
je kresťanská vianočná dekorácia tvorená vencom zo
vždyzelených vetvičiek, na
ktorom sú pripevnené spravidla štyri sviečky. Obyčajne sa
ukladá doprostred stola alebo
vešia zo stropu. Používa sa
počas adventu a obdobne ako
adventný kalendár slúži na
symbolické odpočítavanie
času do Vianoc. Kruhový tvar
venca vytvoreného zo vždyzelených vetvičiek sa pokladá za symbol večného života, hoci svoj pôvod má v predkresťanských tradíciách, kde
symbolizoval večný cyklus
striedajúcich sa ročných období. Pôvod adventného venca nie je jasný, predpokladá
sa, že sa začal používať niekedy v období trvajúcom od

stredoveku do 16. storočia, príp. až do 19.
storočia. Vytvorenie prvého moderného adventného venca vystaveného na verejnosti

sa prisudzuje Johannovi Hinrichovi Wichernovi, evanjelickému pastorovi augsburského vyznania v Hamburgu. Wichernov veniec pozostával z kolesa vyzdobeného vetvami ihličia, na
ktorom boli pripevnené štyri
biele sviece symbolizujúce štyri
adventné nedele a viacero
menších červených sviecí, ktoré symbolizovali zvyšné dni adventu. Veniec bol zavesený
v Rauhes Haus, domove pre siroty, duševne chorých a starých, ktorý Wichern zriadil
v roku 1833. Vence so štyrmi
či piatimi sviecami sa postupne stali bežnou súčasťou kostolov a domácností.
Aj naša obec začala minulý
rok túto tradíciu a postavili sme
adventný veniec. V tomto roku
ho ozdobovali žiaci zo základnej školy svojimi výrobkami.
Nech Vás tento symbol blížiacich sa Vianoc poteší.
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Vážení občania,
už len pár dní nás delí od najkrajších sviatkov roka, od Vianoc. Blížiace sa
sviatky pokoja, lásky a porozumenia sú za dverami.
V tomto čase sa všetci na chvíľu zastavíme, stretneme so svojími blízkymi
a prežijeme neopakovateľné chvíle, často taký malý návrat do mladosti
a detstva. Tieto spoločné chvíle sú najkrajším darčekom, ktoré si môžeme
v našich rodinách dať pod stromček.
Vychutnajme si Vianoce so všetkým, čo k tomu patrí. Aspoň na chvíľu
zabudnime na starosti a strasti tohto sveta a nechajme sa unášam
čarom Vianoc.
Nech v teple domova znejú vianočné piesne, koledy a modlitby ako
poďakovanie za prežitý rok, za zdravie našich blízkych a spokojnosť
v rodinách.
Určite si pri tejto príležitosti zaspomíname na tých, ktorí nás
opustili a ostalo po nich len prázdne miesto pri stole.
V tomto roku, ktorý sa opätovne niesol v znamení COVID-19 a jeho
obmedzovaní v slobode občanov, sa nám nepodarilo uskutočniť naše
trvalé akcie ako sú Goralova bežka, Dni obce Rabčíc, spoločné
posedenie s dôchodcami ani uvítanie detí do života, Mikuláša
a Vianočné trhy. Počas roka sa striedali obmedzenia na koronavírus
a neboli sme si istí, čo vôbec môžeme zorganizovať. Verím,
že v najbližšej dobe sa pomaly dostaneme z podnadvlády
koronavírusu, že ho spoločne porazíme, tým, že sa dáme v čo
najväčšej miere zaočkovať, aby sme mohli plnohodnotne žiť,
lebo obmedzenia pociťujeme na každom kroku. Zostáva nám
veriť, že budúci rok nám prinesie krajšie chvíle.
Prajem vám, aby ste blížiace sa sviatky prežili v radosti
z očakávania príchodu narodenia Ježiša Krista, zdraví,
spokojnosti, porozumení, v kruhu rodiny a svojich najbližších
a veľa osobných a pracovných úspechov do nového roku.
Požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2022.
To Vám prajú:
starosta obce Jozef Slovík
poslanci obecného zastupiteľstva a pracovníci obecného úradu

Zimné športy v obci
Hoci sa v roku 2021 nekonala obecná
goralova bežka, naši občania mali možnosť
si zašportovať individuálne na bežkárskych
tratiach, ktorých bolo v našej obci tento rok
mnoho. Športovci si mohli vybrať jednoduché, ale aj náročné trate. Každým rokom pribúda priaznivcov tohto športu, nakoľko k nemu potrebujete len bežky a chuť ísť si zabehať. Túto zimnú sezónu boli uzatvorené všetky vleky, čo prispelo aj k tomu, aby sa začali
ľudia venovať tomuto nádhernému športu, pri

ktorom sa dá obdivovať krásna príroda, ktorá je všade okolo nás.
Nakoľko boli v zimnom období prírodné podmienky vyhovujúce, vytvorilo sa ľadového klzisko, o ktoré sa starali naši dobrovoľní hasiči. Deti v rôznych vekových kategóriách, sa tešili
z korčuľovania, občas aj z guľovačky,
odohrávali sa tu hokejové zápasy aj
v neskorších večerných hodinách, kde
si prišli na svoje aj dospelí.
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90. narodeniny
Krásneho životného jubilea
90. rokov života sa dožili naši
spoluobčania Emília Gluchová
a Ferdinand Slovík (najstarší
člen DHZ Rabčice). Zablahoželať im bol starosta obce Jozef Slovík. Oslávenci sa podpísali do pamätnej knihy. Do ďalších rokov im
prajeme pevné zdravie a Božie
požehnanie.

50. výročie
svadby
Zlatej svadby sa v tomto roku
dožili títo manželia: Ferdinand Fider a Margita rod. Tatarková,
Jozef Glombik a Janka rod. Klinovská, Jozef Mordel a Juliana rod. Košútová, Jozef Živčák
a Jolana rod. Vronková, Augustín Stelina a Vilma rod. Zywczakova, Jozef Vojtašák a Irena rod. Jasiurová.
Zlato je symbol pevného manželstva. Žiť s jedným človekom
takú dlhú dobu si žiada veľa lásky, tolerancie a váženia si jeden
druhého. Najkrajšie na týchto
stretnutiach sú spomienky manželov a ich životné príbehy, ktoré
veľmi radi počúvame, a mnohokrát si tie situácie ani nevieme
predstaviť, čím všetkým si museli
v ťažkých chvíľach prejsť. No, je
tam aj mnoho úsmevných situácii, na ktorých sa vedia pobaviť.
Manželským párom bol zablahoželať starosta obce Jozef Slovík, ktorý im poprial veľa pevného zdravia a Božieho požehnania do ďalších dní života.

manželia Živčákovci

manželia Mordelovci

manželia Fidrovci

manželia Stelinovci

manželia Glombíkovci

manželia Vojtašákovci
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Uvítanie detí
Obec Rabčice každoročne usporadúva uvítanie našich nových občanov, na ktoré pozývame
rodičov spoločne s narodenými dieťatkami. Ani
tento rok sa nám neporadilo usporiadať uvítanie
detí, ich pozvaním do spoločenskej sály, a tak
chceme aspoň touto cestou poďakovať všetkým
matkám, že prijali svoje dieťa, že sa oň starajú
a vychovávajú nám nových, mladých občanov,
ktorým patrí budúcnosť.
Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet
v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale
narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším pokladom, a najvzácnejším, najkrehkejším, najplnším
kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až do konca života rodičov.
Rodičom novonarodených detí v tomto roku
sme poslali pozdrav a poďakovanie v listinnej forme a vyplatili sme im finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 60,- Eur na jedno dieťa.

Údaje z evidencie
obyvateľov

Vitaj nám na svete,
dieťatko krásne,
Tvoj príchod znamená
radosť a jas,
zo šťastia rodia sa
najkrajšie básne,
ktoré Ti napíše život a čas.
Život je dar,
čriepky šťastia malé,
treba si ho vážiť
a ľúbiť neskonale.

Október – mesiac úcty k starším

Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života.
V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty
k starším a 1. október za Medzinárodný deň
starších. Podľa aktuálnych štatistík žije na
Slovensku vyše 900 tisíc obyvateľov vo veku
60 rokov a viac rokov, ktorí tvoria 17 % populácie. Z toho 61 % tvoria seniorky. Prognóza
do budúcnosti hovorí, že do roku 2025 sa
počet seniorov zdvojnásobí a virtuálne dosiahne v roku 2050 dva bilióny. Podľa demografických odhadov Európskej komisie sa za
30 rokov staneme krajinou s najväčším percentom starých ľudí na dôchodku. V takto
rýchlo starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom
dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky.
Tak ako sa končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá
sa jej vyhnúť. Staroba je výzva a neznamená
koniec životnej aktivity. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravé starnutie ako
proces chopenia sa optimalizácie príležitosti
pre fyzickú, sociálnu a duševnú pohodu počas celého života tak, aby sa predlžovala
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očakávaná dĺžka života prežitého v zdraví.
Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie
i samotný postoj seniora. Veľký význam má
fyzická sebestačnosť. Ide o schopnosť zvládať základné činnosti. Práve odkázanosť na
druhých a závislosť spôsobujú psychické traumy starnúcim ľuďom. Kvalita života v tomto
období výrazne ovplyvňujú aj kontakty
s ľuďmi a sociálne prostredie.
STAROBA NIE JE CHOROBA.
Milí starí rodičia
Mesiac október je vyhlásený za Mesiac
úcty k starším. Október – mesiac, pre ktorý je
príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho
šatu plného farieb i posledných teplých lúčov
slniečka. Október – mesiac, kedy nielen
staršia generácia vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok
knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti
človeka a mala by byť súčasťou každého
z nás.

Za obdobie
od 17.11.2020 do 26.11.2021
sa v našej obci
narodilo 40 detí:
rok 2020
Diana Bejdáková
Zoey Slovíková
Jozef Vilčinský
Dávid Vilčinský
rok 2021
Juraj Brišák
Adam Ladňák
Václav Socha
Adam Bublák
Benjamín Chudják
Dominika Luscoňová
Viktória Masaryková
Zoe Heretíková
Martin Šimurdiak
Andrej Košút
Oliver Samuhel
Karin Machajdová
Tomáš Bublák
Andrej Kuchta
Nina Pitáková
Nina Brenkusová
Rebeka Košútová
Timon Sifka
Jakub Košťan
Martin Slovík
Lucia Kajková
Rebeka Káziková
Ema Slovíková
Ľubomír Slovík
Michal Škorvánek
Ella Slovíková
Olívia Bubláková
Andreas Vorčák
Liliana Laclavíková
Patrik Plevjak
Zoja Vicenová
Kristína Turacová
Nela Grobarčíková
Juliana Mária Meľková
Damián Stelina
Sofia Bubliaková
V roku 2021 sa narodilo 36 detí.

Zomreli 15 spoluobčania:
rok 2020
Ján Pekarčík
Alojz Košút
rok 2021
Anton Portala
Jozef Skočík
Anton Košút
Ján Bolibruch
Jozef Košút
Jozef Klinovský
Angelina Tropková
Ignác Grobarčík
Ján Bandík
Jozefína Kocúrová
Jozef Vojtašák
Rudolf Lach
Ľudovít Košút
V roku 2021 zomrelo
13 spoluobčanov.
Prisťahovalo sa 29 občanov
Odsťahovalo sa 21 občanov
Bolo uzavretých 21 manželstiev
z toho 14 v obci Rabčice.
Obec eviduje 4 rozvody.
K 26.11.2021 má obec Rabčice
2064 obyvateľov.
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Odpad náš každodenný
V pondelok po víkende sa naše futbalové ihrisko mení na smetisko. Za vlečku odpadu, tam vyzbierajú naši pracovníci po každom
víkende. Je to obraz našej mládeže, ale aj nás rodičov. Fľaše od
alkoholu, plastové fľaše, krabice od pizze, a mnoho iného by ste
vedeli nájsť na tomto mieste. Vieme, že doba je ťažká a mládež sa
nemá kde stretávať, ale trošku by si mohli vstúpiť do svedomia,
a nenechávať tu za sebou takýto neporiadok a zničené lavičky, rozbité okná, vylomené dvere a zničené ihrisko.

Odpadu neustále pribúda o čom
svedčia aj nasledovné fotky z drobnej
prevádzky. Hlavne v čase od soboty
rána do nedele večera, sa pred bránami drobnej prevádzky množí odpad od
stavebného až po nábytok. Občania by
mali voziť odpad v pracovnej dobe, kedy
je zberný dvor otvorený pre verejnosť.

Obec Rabčice, zakúpila kompostéry, ktoré si občania prebrali na obecnom úrade. Návod ako správne kompostovať:
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Ako správne triediť odpad?
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Deň zeme
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý
každý rok pripadá na 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme,
ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari.
V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv
ničenia životného prostredia, a rozvíjajúcu sa
diskusiu o možných riešeniach zabrániť znečisteniu. Hoci tento rok všade vládla pandémia, nebránilo to našim občanom, aby pomohli vyčistiť našu obec od odpadkov. Veríme, že sa mnohí zapojili do tejto akcie, a tým
prispeli k tomu, aby naše prostredie a príroda boli pre nás, čo najkrajšie a najčistejšie.
Všetkým Vám srdečne ďakujeme.
Osobitným spôsobom, by sme chceli oceniť snaženie detí, ktorým záleží na našom
prostredí. Alžbetka Komperdová je prváčka. Minulý školský rok chodila pešo zo škôl-

ky so svojou mamičkou
a pravidelne cestou zbierali odpadky popri hlavnej
ceste. Jej snahu ocenil aj
starosta obce, ktorý jej poďakoval za jej snaženie
a odmenil ju omaľovankou.
Odmenení boli aj súrodenci Strýčkovci Eliška
a Anton, Matej Hálka
a Jozef Košút, ktorí sa
tiež podieľali na zbere odpadkov cestou zo školy
a tým prispeli ku krajšiemu prostrediu.
Dúfame, že sa k nim
pripojí viac detí, a už nebudú po ceste zo školy vyhadzovať odpadky, ale naopak budú ich zbierať.

Oznam k miestnym daniam
Daň z nehnuteľností
Občania, u ktorých nastali v priebehu roka
2021 zmeny vo vlastníctva nehnuteľností
(predaj, kúpa, dedičstvo, darovanie, kolaudácia, stavebné povolenie, drobná stavba
a iné...) sú povinní tieto zmeny nahlásiť na
obecnom úrade do konca januára 2022. Tiež

je potrebné doručiť ako prílohu daňového priznania listinu, ktorou táto zmena nastala
(uznesenie o dedičstve, rozhodnutie OU –
katastrálny odbor, prípadne geometrický
plán). Ak ste niečo nadobudli po prvýkrát, je
potrebné podať nové daňové priznanie na
obecnom úrade, ak už máte daňové priznanie, treba urobiť zmenu daňového priznania.

Daň za psa
Občania, ktorí sú vlastníkmi psa staršieho ako 6 mesiacov a psa ešte nezaevidovali
na obecnom úrade, sú povinní tak urobiť do
konca januára a vyzdvihnúť si evidenčnú
známku pre psa. Daň za psa je na jeden rok
4,50 €.

Komunálny odpad
Poplatník je povinný ohlásiť správcovi
poplatku na Obecný úrad v Rabčiciach najneskôr do jedného mesiaca vznik, zánik,
alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ako
aj zmenu všetkých skutočností, ovplyvňujúcich výšku poplatku spolu s potrebnými dokladmi.
Žiadosť o poskytnutie celoročnej úľavy
s preukázateľnými dokladmi je možné podať
na Obecný úrad najneskôr do 31. januára
príslušného roka.
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 pohybujúcich sa v zahraničí:

a) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí,
doklad o ubytovaní v zahraničí, potvrdenie o pobyte v cudzine – trvalý, prechodný pobyt
b) 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:
c) potvrdenie o návšteve školy mimo obce,
prípadne potvrdenie o ubytovaní poplatníka.
V ostatných prípadoch:
d) 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).
Uplatniť zľavu si môžu aj:
fyzické osoby staršie ako 65 rokov, pokiaľ nežijú v spoločnej domácnosti s inou
osobou, ktorá je zárobková činná vo výške 50 % sadzby,
držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom vo výške 50 % sadzby po predložení
preukazu.
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Práce v obci za rok 2021
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maľovanie strechy na drobnej prevádzke,
telocvični a šatniach
osadenie chodníka okolo telocvične, príprava pred asfaltovaním
sadenie ozdobných kríčkov pred budovou
obecného úradu
kosenie verejného priestranstva a cintorínov
opravy porúch na vodovodnom potrubí
kopanie hrobov
prístrešok nad vchodom zo budovy škôlky
separovanie odpadu na zbernom dvore
pokládka betónových kociek na zbernom
dvore a jeho spevnenie
zber plastov a iného odpadu
čistenie prameňov v Babej hore a údržba
vodojemov
čistenie čiernych skládok v extraviláne
servis obecných strojov a nákladných aut
upratovanie verejných priestranstiev
oranie snehu na obecných komunikáciách
jarné upratovanie verejných priestranstiev
služby občanom na JCB a dovoz dreva
príprava aut na STK
kosenie a hrabanie na cintoríne, upratovanie obecných budov
roznášanie listinných zásielok v obci
výroba a osadenie adventného venca
oplotenie prevádzky plechovým oplotením
rekonštrukcia oplotenia v areáli základnej
školy
oprava a vymaľovanie tried v základnej
a materskej škole
rekonštrukcia vodovodných rozvodov
v budove základnej školy
údržba miestnych komunikácií
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Investičné akcie za rok 2021
Cykloturistický chodník v obci
Obec Rabčice je spolu realizátorom projektu s názvom: „Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave“ v rámci programu
cezhraničná spolupráca Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020, ktorý
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja:
Vedúci partner: Gmina Lipnica Wielka
Partneri projektu sú: Obec Bobrov, Obec Zubrohlava, Obec Rabčice
Hlavný cieľ projektu: Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na
území celej Oravy
Lokalita územia partnerov tohto projektu sa a slovenskú, ale bol zrealizovanachádza v území chránených krajinných ob- ný jeden projekt ako celok, cez
lastí s bohatým potencionálom s prírodným spoločné územie navzájom sua kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedič- sediacich obcí (poľských i slostva však nie je plne využívaný. K objavovaniu venských). Cyklotrasa v našej
tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii, obci vedie po existujúcich cesrozvoju a teda k zintenzívneniu jeho využívania tách ako aj cez pozemky v leschce prispieť tento projekt. Partneri vybudovali ných a trávnatých porastoch.
pre miestne obyvateľstvo a návštevníkov zokruV mesiaci október 2021 sa
hovanú cezhraničnú turistickú trasu, ktorá ve- ukončila výstavba úseku cezdie našim cezhraničným regiónom a bude pre- hraničnej cyklotrasy spájajúzentovať spoločné prírodné a kultúrne dedičstvo. cej partnerské obce projekNa trase budú sakrálne pamiatky, turistické vý- tu. V Rabčiciach sa vybudohľadne, turistické trasy, parkoviská a pod. Daná vala cyklotrasa v dĺžke 4,2
cykloturistická trasa vytvorila podmienky voľno- km.
časových aktivít, kde dosiahneme nárast počtu
Vybudovaná trasa bude veľturistov v predmetnej lokalite.
mi atraktívna a bude motivovať
Cezhraničnosť projektu spočíva v tom, že miestne obyvateľstvo a turistov
realizáciu projektu nerozdeľujeme na poľskú na jej využívanie resp. trávenie
voľnočasových aktivít, čo bude
mať za následok zvýšenie využívania kultúrneho a prírodného dedičstva a zvyšovanie poObec Rabčice podala žiadosť na dotáciu vedomia ľudí o ňom.
Vytvorením infraštrukturálcez IROP na detské ihrisko – číslo projektu
IROP-CLLD-T612-512-004 v celkovej hodno- neho zázemia pre podmienky
voľnočasových aktivít sa dote: 29 994,– €.
Ihrisko sa bude nachádzať pri materskej ško- siahne nárast počtu turistov
le v centre obce. Realizácia by sa mala usku- v predmetnej lokalite.

Detské ihrisko Rabčice

točniť do konca mája 2022. Všetko závisí od
schválenia projektu.
Toto ihrisko bude slúžiť nielen škole, ale aj
našim deťom na trávenie voľného času. Veríme, že detské ihrisko prispeje k skrášleniu
prostredia v našej obci.
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UZNESENIE č.1/2021
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.02.2021
na obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Správu inventarizačnej komisie o inventarizácii za rok 2020
3. Informácie starostu obce o:
- predaji majetku obce – starý KD – bod bol
z programu zasadnutia OZ vypustený
- poďakovaní COOP Námestovo a poskytnutí
vybraného druhu tovaru, ktoré sú potrebné
pri testovaní na COVID – 19
- o opätovnom verejnom obstaraní na cyklotrasu v našej obci-projekt s Poľskom, Zubrohlavou a Bobrovom
- o lesnom združení súkromných lesov v obci
- rozhodnutí o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
Zberný dvor Rabčice max. vo výške
233.365,01 Eur, pričom celkové oprávnené
výdavky boli schválené vo výške 245.647,38
Eur.
4. Informáciu p. riaditeľky ZŠ s MŠ Rabčice o projekte sociálneho pedagóga
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík a Milan Klinovský
2. Overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Mordel
a Anna Huráková
3. Program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky,
s tým, že bod č. 8 – Predaj starého kultúrneho
domu sa z programu vypúšťa a bude sa prejednávať na najbližšom zasadnutí OZ
4. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/
2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods.
zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie (na základe priložených príloh), pričom
sa upravujú:
Celkové príjmy – na sumu: 1677122,00 €
(+27122,00 €)
z toho: - obec: 1607774,00 € (+27122,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 69348,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1677122,00 €
(+27122,00 €)
z toho: - obec: 742342,00 € (+ 27122,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 934780,00 €
5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok
2021
26.02.2021 - štvrtok, 30.04.2021 - piatok,
25.06.2021 - piatok, 24.09.2021 - piatok,
26.11.2021 - piatok, 16.12.2021 - štvrtok
6. Predaj pozemku v k.ú. obce Rabčice C-KN
par.č. 5500/6 o výmere 34 m2 vytvorenú GP č.
46156704-91/2020 zo dňa 22.9.2020, vyhotoveným Bc. Tomášom Bukovým-GEO2-METAL,
Oravská Polhora 454, na základe žiadosti pre
Adam Ladňák a Jana Ladňáková, rod. Fitáková, 029 45 Rabčice č. 235, v sume 1,- Eur/
1 m2.
7. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením Základnej školy s materskou školou Rabčice –
zostatok rozpočtových prostriedkov z roku 2020
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa menia celkové bežné príjmy a celkové bežné výdavky ZŠ s MŠ Rabčice č. 194 v celkovej sume
2 878,78 Eur – zostatok ŠJ na konci roka 2020
/úprava rozpočtu o 2 879,-Eur/3 247,48 Eur –
zostatok grantový účet ZŠ na konci roka 2020
/úprava rozpočtu o 3 247,- Eur/.
8. Odpustenie zaplatenia výšky nájmu za rok
2020, platného v zmysle nájomnej zmluvy s firmou Support Q. a.s. Námestovo, týkajúci sa
prenájmu areálu Kasárni, na základe predložených faktúr, kde sa preukázalo financovanie
zveľaďovania obecného majetku, ktorý má firma Support Q dlhodobo v prenájme. Predložené faktúry – výdavky – sa budú uhrádzať formou odpustenia nájomného postupne niekoľko rokov, z dôvodu vysokej výšky preinvesto-

vaných nákladov za vykonané práce a materiálu dodaného na opravu chaty a chatiek,
v zmysle platnej nájomnej zmluvy v danom
čase.
Jozef Slovík, starosta obce
V Rabčiciach 02.03.2021

UZNESENIE č.2/2021
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.04.2021
na obecnom úrade v Rabčiciach
Uznesenie č. 1/2/2021
OZ Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Uznesenie č. 2/2/2021
OZ berie na vedomie
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/
2021 a č. 3/2021 v súlade s od. 2 písmenom b)
§ 14 ods. zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu: 1689112,00 €
(+5864,00 €)
z toho: - obec: 1613638,00 € (+5864,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 75474,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1689112,00 €
(+5864,00 €)
z toho: - obec: 742853,00 € (+ 511,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 946259,00 € (+ 5353,00 €)
Uznesenie č. 3/2/2021
OZ berie na vedomie
Informácie starostu obce o:
- informáciu o pripravovanom zozname imobilných občanov na očkovanie proti COVID-19
- Zbernom dvore Rabčice, ktorý sa plánuje dokončiť a pripraviť na stroje, ktoré dostaneme,
zatiaľ prebieha verejné obstarávanie
- Verejnom obstarávaní na cykloturistický chodník – Rabčice, kde je už ukončené, vyhrala
firma MGM, s ktorou bude v blízkej budúcnosti podpísaná zmluva na vykonanie prác
Uznesenie č. 4/2/2021
OZ berie na vedomie
Informáciu p. Grobarčíkovej Márie a Martiny
Bublákovej, ohľadom integrovaných detí v základnej škole a požiadavkách na asistentov
a špeciálnych pedagógov ako aj o prebiehajúcich a ukončených projektoch v ZŠ
Uznesenie č. 5/2/2021
OZ berie na vedomie
Informáciu Petra Vonsa o predložení vizualizácie na prípravu vybudovania centra obce
Uznesenie č. 6/2/2021
OZ berie na vedomie
Informáciu p. riaditeľky ZŠ s MŠ Rabčice o projekte sociálneho pedagóga, o jeho plnení
Uznesenie č. 7/2/2021
OZ schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ľubomír Bublák,
PaedDr. Margita Borová
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 8/2/2021
OZ schvaľuje
Overovateľov zápisnice: Jozef Halka, Milan Klinovský
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 9/2/2021
OZ schvaľuje
Program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky
s úpravou a to, že všetky body programu od
bodu č. 4 sa posunú a pred kontrolou plnenia
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
sa dá priestor prítomným občanom obce p. Martina Bubláková a p. Mária Grobarčíková, p. Peter Vons.

1-2/2021
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Anna
Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 10/2/2021
OZ schvaľuje
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Rabčice na roky 2021 – 2027
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 11/2/2021
OZ schvaľuje
Zmluvu o spolupráci pri odchyte túlavých psov
uzatvorenú v zmysle Obchodného zákonníka
č.513/91 Zb. v platnom znení
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 12/2/2021
OZ schvaľuje
Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ na rok 2021
v sume 5000,- Eur na predlženie strechy na
budove MŠ.
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 13/2/2021
OZ Prerokovalo návrh
a) spôsobu prevodu nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou v zmysle § 9 ods.
2 písm. a) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súčasne oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom
prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa s vyhodnotením formou verejnej obchodnej súťaže
b) podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle
§ 9 ods. 2 písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, § 281 až § 288
Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová,
Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 14/2/2021
OZ schvaľuje
a) Spôsob predaja nehnuteľného majetku obchodnou verejnou súťažou v zmysle § 9 ods. 2 písm.
a) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a súčasne oznámenie o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení
§ 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov
na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa s vyhodnotením najvýhodnejšej ponuky – kritérium najvyššia cena za nehnuteľnosť
b) Súťažné podmienky pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže odpredaj nehnuteľného majetku obce Rabčice
konkretizovaného nižšie pod bodom 1,2 podľa
predloženého návrhu - Kritérium - najvyššia
cena za nehnuteľnosti:
Najnižšia možná cenová ponuka nehnuteľnosti je 50.000,- Eur.
1/ stavba súp.č.159 - kultúrny dom postavený na
pozemku, CKN parc.č.3113/4, zapísaná na LV
630 k.ú. Rabčice v 1/1 úč. na vlastníka – Obec
Rabčice
2/ Pozemky zapísané na LV 3448, obec a k.ú.
Rabčice, CKN parc.č. 3113/4 zast.plocha
a nádvorie 215 m 2, CKN parc.č.3113/8 zast.plocha a nádvorie 135 m2, CKN parc.č.3117/
1 zast.plocha a nádvorie 111 m2, zapísané v 1/
1 úč. na vlastníka - Obec Rabčice
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov: Obec Rabčice
Sídlo: 029 45 Rabčice č.196
IČO: 314 846

1-2/ 2021
V zastúpení: Jozef Slovík - starosta obce
Kontaktná osoba: Jozef Slovík
tel.: 0911 513 303
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Anna
Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 15/2/2021
OZ vyhlasuje
1. Obchodnú verejnú súťaž „PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Obce Rabčice o najvýhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy za
účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku
vyhlasovateľa.
2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže:
1/ stavba súp.č.159 - kultúrny dom postavený
na pozemku, CKN parc.č. 3113/4, zapísaná
na LV 630 k.ú. Rabčice v 1/1 úč. na vlastníka – Obec Rabčice. Objekt bol využívaný na
verejné podujatia a záujemcom sa umožní
osobná ohliadka predmetnej stavby.
2/ Pozemky zapísané na LV 3448, obec a k.ú.
Rabčice, CKN parc.č.3113/4 zast.plocha
a nádvorie 215 m2, CKN parc.č.3113/8 zast.plocha a nádvorie135 m 2 , CKN parc.
č.3117/1 zast. plocha a nádvorie 111 m2, zapísané v 1/1 úč. na vlastníka – Obec Rabčice
Podľa záväzných častí Územného plánu
obce Rabčice ide o objekt občianskej vybavenosti v širšom centre obce, pre ktorú platia nasledujúce záväzné regulatívy:
- hlavná funkcia občianska vybavenosť a bývanie,
- nepripustiť hlučné, nehygienické prevádzky
a prevádzky náročné na dopravu (obsluha,
Parking)
- neprekračovať existujúcu výšku zástavby
- existujúce oplotenie pozemkov a areálov
orientovaných do verejných priestorov riešiť
priehľadnými formami
Objekt vyžaduje kompletnú rekonštrukciu
a prestavbu
3. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka
4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Obce Rabčice t.j. dňom 5. mája 2021
webovom sídle obce Rabčice. Navrhovateľ
predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných
inštrukcií:
a)Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu
predkladať návrhy: do minimálne 15 dní po
uverejnení súťaže na úradnej tabuli obce
Rabčice , t.j. do 21. mája 2021 do 15.00 hod.
– rozhodujúci je dátum doručenia návrhu
v sídle Obce Rabčice
b)Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť:
029 45 Rabčice 196, Obec Rabčice
c)Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský
d)Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke označenej názvom a
sídlom navrhovateľa a heslom: „Obchodná
verejná súťaž – predaj nehnuteľného majetku „Starý kultúrny dom a pozemok“ – NEOTVÁRAŤ“. Táto obálka bude vložená do obálky s adresou vyhlasovateľa OVS.
e)Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä:
– identifikačné údaje uchádzača (pri F.O.:
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO,
DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením
oprávnenosti ku konaniu, overenú kópiu výpisu z Obchodného registra),
– označenie kontaktnej osoby navrhovateľa, telefonický kontakt a emailovú adresu, na ktorú mu bude vyhlasovateľom oznámený termín otvárania obálok
– navrhnutú kúpnu cenu za celý predmet súťaže, (stavba súp.č.159 a pozemky zapísané na LV 3448, k.ú.Rabčice) a jej splatnosť
– písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že
súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej
súťaže uvedenými v článku 7 tohto oznámenia,
– písomné čestné vyhlásenie uchádzača o tom,

Hlas Rabčíc
že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči vyhlasovateľovi
Súťažné návrhy doručené iným spôsobom,
alebo po stanovenom termíne odovzdania
nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi.
5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu
Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
a)vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
b)vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť
všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez
výberu súťažného návrhu,
c)návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
d)vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej
súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť
súťaž alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku OVS,
e)vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade
zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo
nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
g)vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade,
že bude predložený do OVS v termíne na
predkladanie súťažných návrhov iba jeden
návrh, ktorý splní podmienky účasti i, môže
komisia menovaná na vyhodnotenie súťažných návrhov takýto návrh vyhodnotiť ako
víťazný,
h)uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov
spojených s účasťou na súťaži
ch) ohliadku predmetu OVS je možné vykonať
kedykoľvek počas doby uverejnenia OVS na
úradnej tabuli obce Rabčice a internetovom
sídle obce Rabčice po dohode s kontaktnou
osobou uvedenou v identifikácii vyhlasovateľa.
i) v prípade, že nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako
ďalší v poradí,
j) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy aj v prípadoch ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka
bola najvyššia, neuzavrie kúpnu zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže
k)kúpnu zmluvu je uchádzač povinný uzatvoriť
do 30 dní od schválenia prevodu obecným
zastupiteľstvom obce Rabčice
l) uchádzač je povinný uhradiť kúpnu cenu na
účet vyhlasovateľa najneskôr v deň podpisu
kúpnej zmluvy a pri podpise zmluvy predložiť doklad o jej uhradení
m) návrh na vklad vlastníckeho práva podáva
vyhlasovateľ. Náklady spojené s návrhom na
vklad hradí uchádzač.
8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na
uzavretie zmluvy
- Predložený návrh bude možné zahrnúť do
obchodnej verejnej súťaže, ak jeho obsah
bude zodpovedať súťažným podmienkam.
- Vyhlasovateľ oznámi vyhodnotenie OVS
uchádzačovi písomnou formou.
9. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v platnom znení,
- zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon
v platnom znení,
- zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Anna
Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
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Uznesenie č. 16/2/2021
OZ menuje
Komisiu pre posúdenie súťažných návrhov:
1. Jozef Halka, poslanec OZ, Rabčice č. 302
2. Milan Klinovský, poslanec OZ, Rabčice č. 598
3. Marta Chromeková, zamestnanec obce, Rabčice č. 154
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Anna
Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 17/2/2021
OZ doporučuje
Starostovi obce zabezpečiť vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže a realizovanie obchodnej verejnej súťaže podľa schválených súťažných podmienok
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Anna
Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 18/2/2021
OZ doporučuje
Komisii pre posúdenie súťažných návrhov
- uplatniť pri posudzovaní ako hlavné kritérium
vyhodnotenia súťažných návrhov najvyššiu
cenu
- predložiť starostovi obce zápisnicu z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže s odporúčaním na ďalší postup vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Anna
Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 19/2/2021
OZ poveruje
Starostu obce, aby po skončení obchodnej verejnej súťaže k predaju majetku obce predložil
zastupiteľstvu informatívnu správu o výsledku
súťaže.
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Anna
Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 20/2/2021
OZ berie na vedomie
Žiadosť p. Kázikovej Veroniky, Rabčice č. 163
ohľadom cesty od ihriska po Rudolfa Šubjaka.
Uznesenie č. 21/2/2021
OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/
2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods.
zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu: 1775097,00 €
(+85985,00 €)
z toho: - obec: 1699623,00 € (+85985,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 75474,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1775097,00 €
(+85985,00 €)
z toho: - obec: 781314,00 € (+ 38461,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 993783,00 € (+ 47524,00 €)
Poslanci hlasovali:
Za: (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Jozef Halka, PaedDr. Margita Borová, Anna
Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Jozef Slovík, starosta obce
V Rabčiciach dňa 04.05.2021

UZNESENIE č.3/2021
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 31.05.2021
na obecnom úrade v Rabčiciach
Uznesenie č. 1/3/2021
OZ schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík,
PaedDr. Margita Borová

Hlas Rabčíc

12
Poslanci hlasovali:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Karol Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 2/3/2021
OZ schvaľuje
Overovateľov zápisnice: Ing. Jozef Mordel,
Karol Ogurek
Poslanci hlasovali:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Karol Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 3/3/2021
OZ schvaľuje
Program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Karol Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 4/3/2021
OZ schvaľuje
odmietnutie predloženého návrhu VOS a ukončuje vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku „Starý kultúrny dom
a pozemok“ v zmysle čl. 6 písm. b/, ktorej podmienky sú definované v uznesení 15/2/2021 zo
4.5.2021 bez výberu súťažného návrhu.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Karol Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 5/3/2021
OZ schvaľuje
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1SC111-2017-33/56 zverejnenej dňa 10.05.
2021, účinnej dňa 11.05.2021 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE
MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí
NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:
42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO:
00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt
s názvom: Zberný dvor Rabčice, kód projektu
ITMS2014+: 310011U120.
Obecné zastupiteľstvo Obce Rabčice zároveň
poveruje starostu/primátora podpísať Zmluvu
o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej
budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa
Zmluvy o poskytnutí NFP.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 (Ondrej Kubík, Milan Klinovský, Ing. Jozef
Mordel, Karol Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 6/3/2021
OZ berie na vedomie
zmenu budúceho zasadnutia OZ z 26.06.2021
na 18.06.2021.
Jozef Slovík, starosta obce
V Rabčiciach dňa 01.06.2021

UZNESENIE č.4/2021
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 18.06.2021
na obecnom úrade v Rabčiciach
Uznesenie č. 1/4/2021
OZ schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Karol Ogurek,
PaedDr. Margita Borová

Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Karol
Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 2/4/2021
OZ schvaľuje
Overovateľov zápisnice: Chromeková Oľga, Klinovský Milan
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Karol
Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 3/4/2021
OZ schvaľuje
Program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Karol
Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 4/4/2021
OZ Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Rabčice za rok 2019.
Uznesenie č. 5/4/2021
OZ Berie na vedomie
Správu zo zasadnutia finančnej komisie k záverečnému účtu obce Rabčice za rok 2020, konanej dňa 3.6.2021.
Uznesenie č. 6/4/2021
OZ Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra ku záverečnému účtu za rok 2020.
Uznesenie č. 7/4/2021
OZ schvaľuje
Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Karol
Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 8/4/2021
OZ schvaľuje
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
za rok 2020 vo výške 100 % na tvorbu rezervného fondu v sume 231.724,97 Eur.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Karol
Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 9/4/2021
OZ schvaľuje
Čerpanie prostriedkov rezervného fondu
20.000,- Eur – na kapitálové výdavky - asfaltovanie ciest – Gonšorovka, ku Tropekovi, ku Základnej škole
15.000,- Eur – na kapitálové výdavky - asfaltovanie cesty ku Telocvični a Kotolni.
10.000,- Eur – na kapitálové výdavky - zakrytie priekopy pri farskej garáži do potoka
7.000,- Eur - na bežné výdavky na odstránenie
havarijného stavu majetku obce - natretie strechy na budove Telocvične.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Karol
Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 10/4/2021
OZ schvaľuje
Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencie pre MŠ – zriadenie novej
triedy pre predškolákov v sume 2.000,- Eur.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Karol
Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
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Uznesenie č. 11/4/2021
OZ Berie na vedomie
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/
2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods.
zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu: 1793494,00 €
(+18397,00 €)
z toho: - obec: 1718020,00 € (+18397,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 75474,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1793494,00 €
(+18397,00 €)
z toho: - obec: 798361,00 € (+ 17047,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 995133,00 € (+ 1350,00 €)
Uznesenie č. 12/4/2021
OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/
2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods.
zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu: 1846787,00 €
(+53293,00 €)
z toho: - obec: 1771313,00 € (+53293,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 75474,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1846787,00 €
(+53293,00 €)
z toho: - obec: 849654,00 € (+ 51293,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 997133,00 € (+2000,00 €)
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Milan Klinovský, Ing. Jozef Mordel, Karol
Ogurek, PaedDr. Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 13/4/2021
OZ schvaľuje
Zámer predaja pozemku v k.ú. obce Rabčice
C-KN parcela č. 5500/6 o výmere 34 m2, zastavaná plocha v 1/1 úč. vytvorenú GP č.
46156704/91-2020 dňa 22.9.2020 Bc.Tomášom Bukovým-GEO2-METAL, Oravská Polhora 454 (je to časť parcely E-KN č. 3275/12,
ostatná plocha, evidovanej na LV 2177, ktorej
vlastníkom je obec).
O zámere predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov rozhodlo obecné zastupiteľstvo dňa 18.06.2021. Dôvody hodné osobitného zreteľa sú, že tento pozemok bol
v období vysporiadania vlastníckych vzťahov
ROEP v obci odkúpený za symbolickú hodnotu 1,- Euro, ale nakoľko to bola neknihovaná
parcela, táto parcela nebola v rozhodnutí vydanom pozemkovým úradom Námestovo zahrnutá pre nového vlastníka a zostala v evidencii na obci a po zápise ROEP sa dostala do
majetku obce.
Nový záujemca zistil, že C-KN parc.č. 5500/6
o výmere 34 m2 nie je zahrnutá v pozemku, ktorý im rodičia darovali ako stavebný pozemok,
preto požiadal obec o jej predaj.
Všetky náklady spojené s prevodom pozemku
do vlastníctva kupujúceho bude znášať kupujúci.
Záujemca o kúpu horemenovanej parcely je
Adam Ladňák a Jana Ladňáková, Rabčice.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová,
Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír Bublák, Ing. Jozef Mordel, Ondrej Kubík, Jozef
Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Oľga Chromeková) Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 14/4/2021
OZ schvaľuje
Poskytnutie finančného príspevku na akciu
Letný tábor detí 2021 vo Farskom pastoračnom
centre v Rabčiciach v sume 500,- Eur.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová,
Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka, Ondrej Kubík)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 15/4/2021
OZ schvaľuje
Výnimku z počtu žiakov v 3. ročníku v školskom
roku 2021/2022 v zmysle zák. č. 464/2013 Z.z.

1-2/ 2021
o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Čl.I ods.
16, písm. d). Počet žiakov 3.A – 13 a počet žiakov 3.B – 12.
Výnimka sa udeľuje menej o jedného žiaka
v 3.B v šk.roku 2021/2022.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová,
Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír Bublák, Ing. Jozef Mordel, Oľga Chromeková, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Ondrej Kubík) Nehlasoval: 0
Jozef Slovík, starosta obce

UZNESENIE č.5/2021
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.08.2021
na obecnom úrade v Rabčiciach
Uznesenie č. 1/5/2021
OZ schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: Chromeková Oľga,
Klinovský Milan
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 2/5/2021
OZ schvaľuje
Overovateľov zápisnice: Ogurek Karol, Huráková Anna
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 3/5/2021
OZ schvaľuje
Program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 4/5/2021
OZ Schvaľuje
VZN č. 1/2021 obce Rabčice o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 5/5/2021
OZ Schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2014 obce Rabčice
o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rabčice
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 6/5/2021
OZ Vyhlasuje
V zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení VOĽBU na hlavného kontrolóra obce Rabčice, ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Rabčice dňa 29. októbra 2021
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkciu hl. kontrolóra obce:
- ukončené úplné stredné vzdelanie v odbore
ekonomiky
- bezúhonnosť
- aktívne ovládanie práce s PC
Písomnú prihlášku spolu s profesijným životopisom, overenou fotokópiou dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní a odpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) zasielajte na adresu: Obec Rabčice, 029 45
Rabčice č. 650 v uzatvorenej obálke označe-

Hlas Rabčíc
nej: „Voľba kontrolóra – neotvárať” v termíne
do 27. 10. 2021.
Bližšie informácie:
- pracovný úväzok – 5 hodín mesačne
- platové podmienky – v zmysle zák. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (par.
18c)
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 7/5/2021
OZ schvaľuje
Predaj pozemku v k.ú. obce Rabčice C-KN parcelu č. 5500/6 o výmere 34 m2, zastavaná plocha v 1/1 úč. vytvorenú GP č. 46156704/912020 dňa 22.09.2020 Bc. Tomášom BukovýmGEO2-METAL, Oravská Polhora 454 (je to časť
parcely E-KN č. 3275/12, ostatná plocha, evidovanej na LV 2177, ktorej vlastníkom je obec),
na základe schváleného zámeru predaja pozemku dňa 18.06.2021 na zasadnutí OZ uznesenie č. 13/4/2021 pre Adam Ladňák a Jana
Ladňáková, Rabčice.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 8/5/2021
OZ schvaľuje
Nákup kompostérov pre občanov obce v počte
350 ks na základe predloženej cenovej ponuky. V prípade novej výzvy na kompostéry, požiadať o finančný príspevok na jeho nákup.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 9/5/2021
OZ schvaľuje
Rozšírenie obecného vodovodu v časti obce
Banaše a Končiny približne v dĺžke 500 m. Realizácia bude po vybavení stavebného povolenia.
Rozšírenie obecného vodovodu – Končiny
E-KN par.č. 2571/11, 2589/11
C-KN par.č. 6512/3, 6513/8, 6512/2, 6513/7,
6512/8, 6513/6
Rozšírenie obecného vodovodu – Banaše
C-KN par.č. 9545/1, 9794/4, 9794/3, 9794/5,
9794/6, 9815/21, 9794/1, 9794/7, 9794/8, 9794/
9, 9794/10, 9794/11, 9794/13, 9832/28, 9832/
27, 9794/14, 9815/15, 9794/15, 9816/1, 9794/
16, 9832/29, 9794/17, 9794,2
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 10/5/2021
OZ schvaľuje
Čerpanie prostriedkov rezervného fondu
934,00 Eur – na bežné výdavky - na odstránenie havarijného stavu na majetku obce – natretie strechy na budove TJ šatne Rabčice
v zmysle par. 10 ods. 9 Zák.č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
28.000,00 Eur- na bežné výdavky – na zakúpenie kompostérov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov v zmysle par. 36 ods. 2
Zák.č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych
opatreniach vo finančnej obalsti v súvislosti so
šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID - 19
5.000,00 Eur –na kapitálové výdavky - na rozšírenie vodovodu v dlžke 500 m v časti obce
Banaše a Končiny
12.282,00 Eur - na kapitálové výdavky – spolufinancovanie projektu „Zberný dvor Rabčice“
13.099,00 Eur – na kapitálové výdavky – dofinancovanie obce na projekt“ Zberný dvor Rabčice“ po ukončenom verejnom obstarávaní
10.002,00 Eur – na kapitálové výdavky – spolufinancovanie projektu „Ochrana kultúrneho
a prírodného dedičstva na spoločnej Orave“
15.000,00 Eur – na kapitálové výdavky – dofinancovanie obce na projekt „Ochrana Kultúr-
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neho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave“
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 11/5/2021
OZ schvaľuje
Žiadosť o úpravu kódov zdroja projekt MPC pre
Základnú školu s materskou školou Rabčice č.
194 na rok 2021 - zdroj
3AC1 77,0695 %
1AC2 13,6005 %
1AC3 9,33 %
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 12/5/2021
OZ Schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/
2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods.
zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu: 1 947 342,00 €
(+91 217,00 €)
z toho: - obec: 1 871 868,00 € (+91 217,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 75 474,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 947 342,00 €
(+91 217,00 €)
z toho: - obec: 935 235,00 € (+ 84 317,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1 012 107,00 € (+6 900,00€)
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Ľubomír Bublák, Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 13/5/2021
OZ Berie na vedomie
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/
2021 a 8/2021 v súlade s od. 2 písmenom b) §
14 ods. zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu: 1 856 125,00 €
(+4 473,00 €)
z toho: - obec: 1 780 651,00 € (+4 473,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 75 474,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 856 125,00 €
(+ 4 473,00 €)
z toho: - obec: 850 918,00 € (+ 1 264,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1 005 207,00 €
(3 209,00 €)
Uznesenie č. 14/5/2021
OZ Zamieta
Na základe žiadosti Budzeľ Peter, Rabčice, predaj obecného pozemku.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová,
Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír Bublák, Oľga Chromeková,)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 15/5/2021
OZ berie na vedomie
- Informáciu o výzve na obohatenie cykloturistickej trasy – Nabíjacia stanica pre elektro bicykle.
- Stanovisko k zaradeniu lokality SKUEV4024
Podhorské lúky Hornej Oravy do národného
zoznamu území európskeho významu
- Sťažnosť p. Petra Stotka ohľadom nepovoleného zásahu do obecnej cesty – sťažnosť bola
postúpená komisie verejného poriadku a stavebného zákona. K vyriešeniu situácie bude
prizvaný aj geodet.
- Žiadosť o zaasfaltovanie obecnej cesty v časti
Kolčákovka – bola daná odpoveď, že v tomto
roku nebola v rozpočte obce zahrnutá penetrácia obecnej cesty a bude až po vysporiadaní
vlastníckych vzťahov ako aj ukončení výstavby rodinných domov v tejto časti
- Žiadosť o preverenie informácie ohľadom realizácie cyklochodníka – žiadateľovi bola daná
odpoveď písomne.
- Žiadosť o sústavné prekračovanie hlukového
limitu púšťaním hlasnej hudby z rod. domu
č. 390 a ohľadom odstránenia stĺpov z parcely
C-KN 10545/53 – žiadateľovi bola daná písomná odpoveď
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Uznesenie č. 16/5/2021
OZ Schvaľuje
a)Dofinancovanie obce vo výške 13.098,72 Eur
na projekt Zberný dvor Rabčice po ukončenom verejnom obstarávaní – Technologické
vybavenie zberného dvora.
b)Spolufinancovanie projektu Zberný dvor Rabčice vo výške 12.282,00 Eur.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová,
Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír Bublák, Oľga Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 17/5/2021
OZ Schvaľuje
a)Spolufinancovanie výdavkov na projekt
Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva
na spoločnej Orave vo výške 10.002,00 Eur
b)Dofinancovanie obce na projekt Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave vo výške 15.000,00 Eur
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová,
Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír Bublák, Oľga Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 18/5/2021
OZ Berie na vedomie
Predbežnú cenovú ponuku na riešenie kuchynského odpadu (BRKO) firmy EKORECYKLING,
Ortútska cesta 167/66, 974 05 Malachov.
Uznesenie č. 19/5/2021
OZ zamieta
Memorandum o spolupráci v rámci projektu
Žilina Beskydy 2026 pri príprave kandidatúry
a programu mesta Žilina do súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026 spoločnej s partnerskými obcami.
Poslanci hlasovali:
Za: 0
Proti: 6 (Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová, Milan Klinovský, Karol Ogurek, Ľubomír
Bublák, Oľga Chromeková)
Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Jozef Slovík, starosta obce

UZNESENIE č.6/2021
zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.10.2021
na obecnom úrade v Rabčiciach
Uznesenie č. 1/6/2021
OZ schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Margita
Borová, Jozef Halka
Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 2/6/2021
OZ schvaľuje
Overovateľov zápisnice: Ogurek Karol, Milan
Klinovský
Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 3/6/2021
OZ schvaľuje
Program zasadnutia OZ v zmysle pozvánky.
Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 4/6/2021
OZ Schvaľuje
Obecnú kroniku za rok 2020
Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 5/6/2021
OZ Berie na vedomie
Monitorovaciu správu obce k 30.06.2021

Uznesenie č. 6/6/2021
OZ Berie na vedomie
Výročnú správu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
Uznesenie č. 7/6/2021
OZ Volí
Hlavného kontrolóra obce Rabčice, za podmienok vyhlásených na predchádzajúcom zasadnutí OZ – Bc. Jana Tatarková, rod. Randjaková, nar. 10.11.1985, trv. bytom Rabča, Radova
443.
Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Jozef Halka, Chromeková
Oľga)
Proti: 0 Zdržal sa: 1 (Anna Huráková) Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 8/6/2021
OZ schvaľuje
Spolufinancovanie projektu „Ihrisko Rabčice“
minimálne vo výške 1.270,62 Eur t.j. 5 % z celkovej výšky príspevku 25.412,50 Eur.
Kód výzvy: IROP-CLLD-T612-512-004.
Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 9/6/2021
OZ Berie na vedomie
Zmenu rozpočtu rozpočtovými opatreniami
č. 10/2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 14
ods. zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu: 1 948 802,00 €
(+1 460,00 €)
z toho: - obec: 1 873 328,00 € (+1 460,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 75 474,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 948 802,00 €
(+1 460,00 €)
z toho: - obec: 935 235,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1 013 567,00 €
(+ 1 460,00 €)
Uznesenie č. 10/6/2021
OZ schvaľuje
Presun prostriedkov rezervného fondu z kapitoly:
- Nakladanie s odpadmi/05.1.0 – položka
633004/ bežné výdavky – zakúpenie kompostérov na triedený zber zložiek komunálnych odpadov vo výške - 1 250,00 €
- Nakladanie s odpadmi/05.1.0 – položka
713004/kapitálové výdavky - Zberný dvor vo výške - 10 002,00 €
- Nakladanie s odpadmi/05.1.0 – položka
713004/kapitálové výdavky – dofinancovanie
projektu „Zberný dvor Rabčice“ - vo výške 13 099,00 €
- Nakladanie s odpadmi/05.1.0 – položka
717001/kapitálové výdavky - spolufinancovanie projektu „Zberný dvor Rabčice“ vo výške
- 12 282,00 €
- Zásobovanie vodou/06.3.0 – položka
717001/kapitálové výdavky - rozšírenie vodovodu - v časti obce Banaše a Končiny vo
výške - 4 000,00 €
- Základné vzdelanie/09.1.2.1 - položka
635006/bežné výdavky – natretie strechy na
budove Telocvične vo výške – 1 883,00 €
- Rozvoj obcí/06.2.0 – položka 717001/kapitálové výdavky - zakrytie priekopy pri farskej
garáži vo výške - 10 000,00 € na kapitolu:
- Výdavky verejnej správy/01.1.1 – položka –
717001/ kapitálové výdavky – financovanie
projektu “Ochrana kultúrneho a prírodného
dedičstva na spoločnej Orave“ vo výške
10 002,00 €
- Výdavky verejnej správy/01.1.1 – položka –
717001/ kapitálové výdavky – spolufinancovanie projektu “Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva na spoločnej Orave“ vo výške 20 514,00 €
- Cestná doprava/04.5.1 – položka – 717001/
kapitálové výdavky – dofinancovanie asfaltovania cesty ku Telocvični a Kotolni vo výške 7 000,00 €
- Cestná doprava/04.5.1 – položka – 717001/
kapitálové výdavky – dofinancovanie asfaltovania ciest – Gonšorovka, ku Tropekovi, ku
Základnej škole vo výške 15 000,00 €
Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Jozef Halka)

1-2/2021
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 11/6/2021
OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.11/
2021 v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods.
zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu: 1 970 743,00 €
(+21 941,00 €)
z toho: - obec: 1 895 269,00 € (+21 941,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 75 474,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 970 743,00 €
(+21 941,00 €)
z toho: - obec: 957 176,00 € (+ 21 941,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1 013 567,00 €
Poslanci hlasovali:
Za: 5 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Jozef Halka)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 12/6/2021
OZ Schvaľuje
Finančnú podporu k Vianociam 2021 pre Matúša Tyralu, nar. 24.09.1979, ktorý žije v komunite Kráľovnej pokoja v zariadení Domova
sociálnych služieb v Močenku, v sume 30,- Eur.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 (Milan Klinovský, Karol Ogurek, PaedDr.
Margita Borová, Anna Huráková, Jozef Halka,
Oľga Chromeková)
Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0
Uznesenie č. 13/6/2021
OZ Berie na vedomie
-Informácie starostu obce
* o dlhodobom riešení sťažnosti p. Kolčáka,
ktorý zabetónoval priepust - naposledy v roku
2018 bolo v OZ prijaté uznesenie, kde sa
obec zaväzuje pomôcť pri prácach pri vybudovaní a pokládke betónových rúr za podmienky, že na obecný úrad sa predloží súhlas všetkých vlastníkov pozemku, nakoľko
pozemok nie je obecný. Do dnešného dňa
nebol takýto súhlas na obecný úrad predložený
- Informácie, požiadavky a návrhy p. Lašťákovej Spuchlákovej a p. Lašťáka Petra
- Informácie, požiadavky a návrhy p. Petra
Tatarku
- Žiadosť o opravu cestnej komunikácie smerom k ihrisku
- Žiadosť o možnosť riešenia prechodu pre
chodcov v blízkosti budov základnej školy
Uznesenie č. 14/6/2021
OZ Odporúča
1. Starostovi obce rokovať s Oravskou vodárenskou spoločnosťou ohľadom odkanalizovania
našej obce a poriešiť prípadnú zmenu v plánovanej projektovej dokumentácii, nakoľko projektová dokumentácia je vypracovaná cca pred
20 rokmi a do dnešného dňa nebola stavba zrealizovaná.
Jozef Slovík, starosta obce
Zapísala: Marta Chromeková
V Rabčiciach 04.11.2021

Zber plastov v našej
obci v roku 2022
21.1.
18.2.
18.3.
25.4.
23.5.
21.6.
21.7.
19.8.
22.9.
25.10.
23.11.
16.12.

1-2/ 2021
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Pandémia Covid-19 v roku 2021
Pandémia COVID-19 pokračovala aj v roku 2021.
1. januára začali platiť prísnejšie opatrenia. Sprísnený bol zákaz
vychádzania a zrušených bolo viacero výnimiek, ktoré platili cez
vianočné sviatky. Zakázané boli akékoľvek návštevy iných domácností, konzumácia jedla v exteriéri prevádzok, zatvorené boli všetky lyžiarske strediská, kostoly, hotely pobyt v prírode bol možný len
v rámci okresu. Zároveň vláda nariadila prácu z domu pre všetkých,
ktorí z domu pracovať mohli.
18. až 26. januára sa konalo skríningové plošné testovanie na
ochorenie COVID-19 na celom území Slovenska. Počas deviatich
dní sa dalo otestovať 2 949 017 ľudí. Pozitívny výsledok malo
36 547 z nich, čo predstavovalo pozitivitu 1,24 %. Testovanie sa zopakovalo v okresoch, kde bola pozitivita vyššia ako 1,01 percenta.
Čakalo na nás nekonečné testovanie každý piatok. Občania
sa mohli otestovať v priestoroch pred spoločenskou sálou, kde sa
stretávali každý týždeň až do konca apríla. Výsledky testovania
boli nasledovné:
22.1.2021 a 23.01.2021 - 832 otestovaných a 2 pozitívni
5.2.2021 - 446 otestovaných a 1 pozitívny
12.2.2021 - 547 otestovaných a 2 pozitívni
19.2.2021 - 611 otestovaných a 2 pozitívni
26.2.2021 - 562 otestovaných a 8 pozitívnych
5.3.2021 - 638 otestovaných a 12 pozitívnych
12.3.2021 - 611 otestovaných a 2 pozitívni
26.03.2021 - 561otestovaných a 3 pozitívni
3.4.2021 - 677 otestovaných a 1 pozitívny
9.4.2021 - 519 otestovaných a 0 pozitívnych
16.4.2021 - 550 otestovaných a 0 pozitívných
23.4.2021 - 501 otestovaných a 6 pozitívnych
30.4.2021 - 392 otestovaných a 0 pozitívnych
Pri testovaní pomáhali členovia DHZ Rabčice a zamestnanci školy, za čo sa im chceme poďakovať.
Núdzový stav bol vládou predlžovaný po dobu sedem
mesiacov až do 14. mája 2021, kedy bol zrušený na základe novely zákona o hospodárskej mobilizácii, vďaka ktorej
môže vláda manažovať pandémiu aj bez núdzového stavu.
Školské vyučovanie v školskom roku 2020/2021 bolo
prerušené od 12. októbra 2020 a do konca kalendárneho
roka 2020 sa neobnovilo. Obnovilo sa len pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a posledné ročníky stredných škôl, ktoré sa od 8. februára na základe COVID automatu mohli vrátiť do škôl. Návrat všetkých detí na prezenčné vyučovanie bol 17. mája 2021 a v prípade zistenia pozitivity v škole, sa týkalo len tej triedy, kde sa pozitivita potvrdila.
Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku
začalo 26. decembra 2020.Očkuje sa vakcínami registrovanými Európskou liekovou agentúrou od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson a AstraZeneca a neregistrovanou vakcínou Sputnik V. K 22. septembru
2021 bolo na Slovensku proti koronavírusu zaočkovaných
2 426 450 osôb prvou dávkou vakcíny a 2 302 314 plne
zaočkovaných osôb. K 16. septembru 2021 evidoval 8 547
hlásení podozrení na nežiaduce účinky po vakcíne proti
COVID-19, z ktorých bolo 977 vyhodnotených ako závažných. 1. augusta ministerstvo financií spustilo registráciu
o očkovaciu prémiu a vyplatenie bonusu za sprostredkovanie očkovania.
Na Slovensku od štvrtka 25. novembra 2021 na 90 dní
platí núdzový stav a zákaz vychádzania okrem času od
od 1.00 do 5.00 h. Platí aj zákaz zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.
Rozhodla o tom vláda v stredu 24. novembra 2021, pričom
zároveň všetkým osobám na našom území uložila uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky
diaľkovej komunikácie (internet), umožniť zamestnancom
vykonávať prácu z domu v maximálnej možnej miere a vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými
osobami, aj v exteriéri.
Platí aj viacero výnimiek. Ide napríklad o nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potravi-

ny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny), nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky,
poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová
služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov). Výnimkou je aj cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa. Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID19, či cesta do jaslí a škôl, tvorí tiež výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade je povolený sprievod. Ľudia môžu ísť aj do
prírody v rámci okresu.
Výnimkou je aj cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska. Zákaz vychádzania sa netýka ani zdravotnej starostlivosti a cesty na účel
starostlivosti o blízku osobu. Výnimky taktiež platia pre pohreb.
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Kniha Oravy – Goral Karol a zázračná bylina
Obec Rabčice je krásna malebná obec, ktorá leží na pohraničí s Poľskom. Narodili sa tu
významné osobností. Najznámejšou je zbojník Matej Klinovský – zbojník. Veľkou osobnosťou bol spisovateľ Milo Urban, ktorého preslávilo dielo Živý bič. Tiež k nim patria: Jozef
Gruska, prof. RNDr. DrSc. - vysokoškolský profesor, vedec-informatik, zberateľ betlehemov, Viliam Gruska, doc. Ing. arch. - scénický výtvarník, scenárista a režisér folklórnych
programov, Štefan Mordel, ThDr. ICLic. - kňaz, vysokoškolský učiteľ, PhD., Jozef Klinovský - cirkevný hodnostár, Karol Klinovský, JUDr. - právnik, verejný činiteľ, publicista,
Leonard Slovík, Ing. - poľnohospodársky odborník.
Medzi osobností našej obce sa v súčasností zaradí spisovateľ Jozef Medard Slovík –
slovenský publicista a prozaik. Jeho práca je knihovník-informatik a tiež organizátorom
literárnych besied, exkurzií a jesenných autorských čítaní so súčasnými slovenskými spisovateľmi v Mestskej knižnici v Námestove. Napísal diela ako: Medardová kvapka,
Kont(a)ranto, Horské dúšky medu, Psie modré nebo. V roku 2017 a 2020 získal 1. miesto
v súťaži kniha Oravy. Autor je absolventom prírodovedeckej fakulty a žije v Rabčiciach.
Jeho najnovšia kniha, ktorá bola aj ocenená je Goral Karol a zázračná bylina o ktorej sa
teraz porozprávame s autorom.
Kniha Goral Karol a zázračná bylina
sa stala knihou Oravy za rok 2020, čakali
ste takýto úspech?
V minulých ročníkoch som sa umiestnil na
druhom mieste s knihou Psie modré nebo
a na prvom mieste s knihou Stretnutia naslepo. Bolo to milé prekvapenie od čitateľov
na Orave, kniha sa im veľmi páčila, robil som
aj online besedy na školách, podujatia, tak
určite to prispelo k úspechu a poslali mi absolútne najviac hlasov.
Kde ste čerpali inšpiráciu pre túto knihu?
V minulosti sa ľudia často stretávali, rozprávali si rôzne zážitky aj o rôznych nadprirodzených bytostiach, či zbojníkov, a tak som
časť inšpirácie čerpal aj z ústneho podania
starej mamy. Potom je tu náš kraj pod Babou horou, vraj jaskyne s pokladmi, oravské
povesti, príroda, stačí to len dať do príbehu.
Ako by ste opísali túto knihu?
Goral Karol a zázračná bylina je kniha
o jednom lenivom mládencovi, ktorý sa vyberie hľadať ženu do sveta a zažije veľa dobrodružstiev. Hneď ako opustí rodnú dedinu
má za pätami čerta Petra, rozhodnú sa hľadať poklad v zbojníckej jaskyni, či ho nájdu
a ako to sním dopadne, to sa čitateľ dozvie,
keď sa začíta do knihy. Je to rozprávkový
príbeh nie len pre deti, ale osloví aj dospelých čitateľov. Dej v každej kapitole graduje
a podnecuje čitateľovu fantáziu.
Ako ste sa dostali k písaniu kníh?
Lebo toto nie je Vaša jediná kniha.
Keď som bol prvák na základnej škole,
mama ma zobrala do Obecnej knižnice
v Rabči, tam pracovala pani Kobyliaková
a vedela mi ponúknuť zaujímavé tituly a tak
sa zo mňa stal vášnivý čitateľ. Ako študent
na strednej škole som začal písať básne a
prvú mi uverejnil básnik Jozef Urban v časopise Mladé rozlety, to bol pre mňa impulz k
ďalšiemu písaniu. Po maturite som sa vybral
do Škótska zarobiť si nejaké peniaze aj spoznať inú kultúru, prírodné pamiatky danej krajiny. Stretol som úžasných ľudí a zrodili sa
príbehy, ktoré som postupne dával na papier,
spriatelil som sa s ilustrátorom Mirom Knapom, ktorý mi ich zaujímavo výtvarne oživil.
Obec Rabčice je opradená mnohými
legendami, nadviazali ste na niektorú pri
svojich knihách?
Určite ma inšpirovali legendy o zbojníkovi Matejovi Klinovskom, ktorý ozbíjal na mieste, ktoré sa vola Zabijak v Rabčiach poľského kráľa Jána II. Kazimíra, ktorý utekal zo

svojho kráľovstva do Sliezska.
Ako chlapec som sa na tom mieste sánkoval a myslel si, že preto
sa tak volá, že je poriadne strmý.
Až v dospelosti z Najkrajších oravských povestí od Antona Habovštiaka som sa dozvedel ako to
v skutočnosti bolo. Tiež ma zaujalo rozprávanie aj o jaskyniach
pod Babou horou plné zlata a nazbíjaných pokladov. Aj rabčické
mlyny som použil do svojho príbehu, veď všeličo sa tam mohlo
odohrať
Kniha z obalu pôsobí, že pôjde o niečo zábavné, je to tak?
Je to veselý príbeh, čitateľa určite pobaví a rozosmeje a nie len
to, zažije s knihou aj veľa dobrodružstiev. Ocitnete sa s Karolom a čertom
Petrom v zbojníckej jaskyni, nechá sa prekabátiť hradným pánom, ale pomsta je sladká. Na cestách si vyskúša aj ťažkú prácu drevorubača a nechýba tam ani bitka o ženícha
či súboj v tiesňavách. No ak máte figliarsku
hlavičku stretnete aj tajomné dievča a všetky nástrahy prekonáte, ale bolo to veľmi ťažké.
Kniha je krásne ilustrovaná, nechali
ste celú ilustráciu na ilustrátora, alebo
ste mali jasnú predstavu ako by mala
obálka vyzerať?
S ilustrátorom Miroslavom Knapom sa
poznáme už dlhšie, je to naša tretia kniha.
Vždy si prečítal jednotlivé kapitoly a potom
sa už pohral s výtvarným zobrazením deja.
Pracujete v mestskej knižnici, je to práca snov pre spisovateľa?
Študoval som na strednej škole informatiku a v mestskej knižnici zriadili internet pre
verejnosť, prihlásil som sa a bol som vybratý, ako odborný pracovník – informatik. Je to
moje knižné kráľovstvo a chcem, aby sa aj
návštevníci tak cítili v týchto priestoroch.
V rámci projektu Impulzy pozývame známych
slovenských spisovateľov, aby verejnosť
a najmä študenti mohli ich spoznať a vypočuť si úryvky z kníh v ich vlastnom podaní.
Pripravujete niečo ďalšie, či to musí
prísť nečakane?
Mám rozpísanú knihu príbehov z mojich
potuliek po svete, budú v nej aj príbehy
z Oravy. Cestovanie mi prinieslo nové poznatky o živote v navštívenej krajine, mentalite ľudí, o ich zvyklostiach, či zachované pamiatky z histórie.

Aké krajiny ste navštívili a čo Vám prinieslo cestovanie po svete?
Mám veľa priateľov, s ktorými som sa zoznámil na cestách, mailujem si s nimi. Prijal
som ich pozvanie, alebo ma prišli pozrieť.
V Edinburghu žije môj výborný kamarát Chris
Stewart, ktorý bol v Rabčiciach niekoľkokrát.
Navštívil som Rusko, Ukrajinu, Gruzínsko,
Maďarsko, Poľsko, Čiernu horu, Chorvátsko,
Českú republiku, Španielsko, Taliansko,
Francúzsko, Škótsko, Anglicko, Írsko, Texas.
Cestovanie mi prinieslo rozhľad, predovšetkým nové zážitky, chuť netradičných jedál a veľa nových priateľstiev.
Je krajina, ktorú ste si zamilovali? Ak
áno prečo?

Zamiloval som si Škótsko, mám rád atmosféru tejto krajiny, výborné posedenie
s hudbou v puboch a dobrú škótsku whisky.
Prešiel som všetky kopce Škótska, veľa
ostrovov, hradov, no nevidel som Lochnesskú príšeru, sukňu – kilt som si tiež nekúpil. Z východných krajín sa mi najviac páči
Gruzínsko, žijú tam veľmi príjemní ľudia. Krajina ma očarila krásnou prírodou, starobylými pamiatkami. Napríklad pod horou Kazbeg
je kláštor Tsminda Sameba vo výške 2 100
metrov nad morom s neopakovateľnou atmosférou, mnísi tam spovedajú uprostred
hôr. V najvyššie položenej dedinke Ušguli v
Európe, sú skalnaté, tajomné stredoveké
veže, vysoké od 10 do 15 metrov. Vyskúšal
som miestne špeciality, napríklad fazuľovú
polievku - lobio, vyprážané baklažány s cesnakom a orechmi – batridžani, lečo, ktoré sa
volá adžapsandali. Nemôžem zabudnúť na
chačapuri, je to kyslý koláč naplnený syrom.
Do varenia tu používajú svanskú soľ, zvláštna je tým, že je zmiešaná s rôznymi druhmi
korenín a je veľmi aromatická.
Naša obec je krásna na prírodu, je tu
čo obdivovať. Ako vidí našu obec spisovateľ?
Škoda, že sa nezachovali nejaké pamiatky z histórie, napríklad mlyny, že nevznikla
pamätná izba Mila Urbana u pani Lachovej.
Rád chodím do prírody v okolí obce, vždy
ma zaujme nejaká prírodná scenéria či drevenica, ktorú si potom vyfotím. Svoje čaro
má vyšný koniec, ale aj cesta smerom
k Hviezdoslavovej hájovni. Myslím, že náš
kraj pod Babou horou má veľkú perspektívu
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Korene môjho rodu
Hospodáriť zostal syn Albín Slovík (1923
Ja posledný z mužského rodu našej rodiny Slovíkovej chcem vyrozprávať v krátkosti zaujímavý príbeh svojho rodu. Začnem začiatkom 19. storočia mojou praprap- – 1963) so sestrou Annou Máriou a paholkom, sestra bola však učiteľkou, učila v Podra starou mamou Veronikou Klinovskou (1806-1867) rodenou Vlček.
vlku, ktoré vtedy patrilo Československu.
Priviezli ju do Rabčic s veľkou garderó- lým nebom siahajú do minulosti 30. rokov Druhá sestra Valika už bola vydatá a bývala
bou a bedňou plnou zlatých dukátov. Pochá- 20. storočia. Vtedy ctihodní potomkovia rich- na začiatku obce u svokrovcov. Albínovi chýdzala zo šľachtickej rodiny z Podsklia, dnes társkeho šľachtického oravského rodu Mo- bala ženská ruka doma, aj na poli a tak sa
je súčasťou Poľska. Zobrala si za muža naj- niakovcov odovzdali v prospech štátu zvyš- vybral na pytačky so švagrom do susednej
bohatšieho gazdu Klinovskeho. Čo ju pres- nú časť dedičského majetku. Boli to Joanna dediny Oravská Polhora. Priamo do VorčáLatiakova rodená Vlčková a jej kovcov, kde mali na vydaj slobodnú dievku
brat už natrvalo žijúci v Budapešti Elenu.
Alexander Latiak.
Tá však mala iného nápadníka financa,
Na jej hrobe je napísané: „Mi- skôr sa jej páčil švagor, ako málovravný Allostivej pani Veronike Klinovskej bín, jej otcovi sa však pozdával a zdôvodňorodenej Vlček“, súčasťou pomní- val to tým, že bude gazdinou na grunte. Neka je panna Mária, ktorá drží v ru- ustále do nej húdol až nakoniec privolila
kách plátno na ktorom je zobra- a tak sa do troch mesiacov vydala. Svadba
zená hlava Ježiša Krista. Deti sa v Rabčiciach na kopci, kde bývali bola tichá
jej roztratili po svete, zmienka je, a smutná, lebo stále spomínali iba na nebože jedno žilo až v Budapešti.
hú mamku. Potom všetko popratali pivo,
Na gazdovstve zostala jediná mäsa a koláče, stará mama nevedela, kde
Starý rodinný dom Slovíkovcov na kopci. (zdroj: Z archívu) dcéra Angelika Klinovská (1848 – to dali. Keď sa pýtala manžela, že aj ona
1898), žila v druhej polovici 19. chce niečo z toho, čo zostalo z hostiny, tak
ne do Rabčíc privialo, to už dnes nevieme. storočia. Zobrala si za muža slúžiaceho pa- jej povedal, že sa to už všetko zjedlo. NePraprapra babka mala aristokratické spôso- holka Jana Slovíka (1884 – 1921) z Rabče. skôr sa stal Albin predsedom Miestneho náby a k ľuďom pristupovala povýšenecky, až ktorého si jej mama obľúbila a iba on jej ve- rodného výboru v Rabčiciach. Vášnivo milokruto. Pravidelne bila svojich paholkov. Často del urobiť po vôli. Bol pracovitý, šikovný, do val lyžovanie a zvykol sa spúšťať dolu briežsi rozkázala služobníctvu škrabkať pred spa- všetkého sa vyznal, najmä do gazdovstva. kom na veľkých saniach. Stará mama sponím chrbát paličkou. Keď mala zlú náladu tak Angeliku musel poriadne očariť, keď si zo- mínala, že raz ju zobral na sánkovačku, keď
ich obvinila, že ju naschvál škrabú na ne- brala muža zo služobníctva. Podľa všetké- bola zem prikrytá snehom a zamrznutá.
správnych miestach, vtedy použila svoju ho žila s manželom v zhode, do kostola no- Spustili sa, nabrali poriadnu rýchlosť a vypalicu a zlomila ju na dotyčnom. Ľudia ju pre- sievala veľké klobúky, ktoré si nechávala hodilo ich to do vzduchu, pristali v jaseňoch,
to nemali veľmi v obľube a stalo sa, že im aj posielať z Ameriky. Celkovo sa inakšie po sane sa rozpoltili na polovicu a stará mama
niekto porozbíjal okná v noci. No robila aj pánsky obliekala, ako sa vtedy nosilo na de- pristala na zemi. Na tele mala niekoľko odrezáslužné činy, dala peniaze na výstavbu kos- dine.
nín a odvtedy sa na také niečo už nedala
tola. Za to si potykala s miestnym farárom
Ďalším mojim predkom je pradedo Augus- nahovoriť. S Albínom mala tri deti, najstaršia
a prvá lavica v kostole bola vyhradená pre tín Slovík (1881-1957), neskorší richtár v obci Bernadeta zomrela vo veku dvoch rokov
ňu a jej rodinu. Vo Vyšnej Zubrici bol založe- Rabčice, prapra dedo, aj pradedo boli rich- u starých rodičov v Oravskej Polhore, Martu
ný skanzen orawskej dediny, začiatky tohto tármi. K jeho náplní práce patril aj urbár, moju mamu a syna Ivana, ktorý sa oženil
prvého múzea v povojnovom Poľsku pod ho- meral zoťaté drevo z Babej hory a zo Slanej a má dve dcéry Evku a Janku. No 20. júla
vody, potom ho predával v dnes už zatope- 1963 jej manžel tragicky zahynul.
nej Slanici pri Námestove. Mal zvyk, keď drevo dobre popredal, tak vošiel do krčmy a už
v dverách oznámil krčmárovi, že kupuje všetku pálenku a poháre zaplatil dopredu. Ako
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
pil pálene s chlapmi, tak aj hádzal všetky pov rozvíjaní turizmu, cyklotrás, prepojenie na háriky o zem. Zvykol sa domov doviesť auPoľsko.
tom, čo bolo v tých časoch na dedinské poRodina Slovíkovcov má v našej obci mery nezvyčajné.
hlboké korene a je to najčastejšie priezZa manželku mal Annu Vronkovu, často
visko v obci. Aké máte spomienky na mu tie prehrešky vyčítala, pri každej príležisvojich predkov?
tosti mu ich pripomínala. Sama však bola veľZ rozprávania mojej starej mamy viem, že mi lakomá a chladná k manželovi, neprejanáš rod Slovíkovcov bol richtársky, môj pra- vovala mu ani kúsok lásky a z tých pohnúdedo sa volal Augustín Slovík a za každou tok on robil také veci. Aj keď boli bohatí, za- S dedom Jozefom Trstenským na malinách.
(zdroj: Archív autora)
vetou dodal slovko veru a tak ho volali Gus- mykala pred ním špajzu a nedala mu ani
to veru. Podľa nej, bol to dobrosrdečný člo- najesť. Pradedo Augustín bol v dedine veľmi
Moja stará mama sa znovu vydala do roka
vek, ktorý pomohol veľa ľuďom v Rabčiciach. obľúbený pre svoju dobrosrdečnosť a veľa a do dňa za učiteľa Jozefa Trstenského
Prapredkov poznám iba z dobových fotiek. ľuďom aj finančne pomohol, keď mali dlžo- z Trstenej. Prišiel učiť do Rabčíc, ale nakoľVáš starý otec bol kronikár v obci Rab- by, tak im ich odpustil, čo sa manželke veľmi ko nebola postavená bytovka pre pedagočice, viete si predstaviť, že by ste pokra- nepáčilo. Pre jej lakomosť a povýšeneckosť gický zbor, ubytovali ho u nej, k dvom súročovali v jeho šľapajach?
chudobní ľudia, ktorí dreli na ich majetku, ne- dencom ešte pribudol nevlastný brat Juraj.
Môj starý otec sa volal Albín Slovík a bol dostali ani poriadne najesť a o zaplatení ani Moja mama sa nevydala, ale ako slobodná
predsedom Miestneho národného výboru nehovoriac, prekliali náš rod až do siedme- mamička porodila mňa Jozefa Medarda, pov Rabčiciach. Zomrel v mladom veku a stará ho pokolenia. Anna zomrela za zvláštnych menovali ma Jozef, ale nakoľko som sa namama sa druhýkrát vydala za môjho druhé- okolností, išli zvážať seno z lúky Isep, sede- rodil na Medarda, mám oficiálne uvedené
ho deda Jozefa Trstenského, mám naňho la vo voze a kobyla, ktorá bola veľmi divoká dva mená v dokumentoch. Môj otec Viliam
veľmi pekné spomienky. Zbieral samorasty, náhle preskočila cez potôčik, prababku vy- Šubjak je už nebohý, mám po ňom jedného
učil prírodovedu, mal vzťah k prírode. To, že hodilo z voza a zlomila si väzy, ale ešte žila. nevlastného brata Andreja Kutláka, momenbol kronikár súviselo s tým, že učil v Rabči- Odviezli ju do nemocnice do Ružomberku, tálne žije v Prahe. Tento príbeh môjho rodu
ciach a bol pri zdroji informácii. Mám toľko ale na zaplatenie jej liečenia museli predať mi vyrozprávala stará mama Elene a jej zase
aktivít, že si to zatiaľ neviem predstaviť, mož- niekoľko kráv, ležala tam ešte týždeň a zo- svokor Augustín Slovík.
mrela vo veľkých bolestiach.
no raz na dôchodku.
Píšuci pábitel Jozef Medard Slovík

Kniha Oravy
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Niečo z histórie obce
Odhalenie pomníka padlému vojakovi Viktorovi Semjonovičovi Lukjanovi,
ktorý padol pri oslobodzovaní Rabčíc
V chotári obce Rabčice padlo počas
bojov, ktoré trvali v okolí Rabčíc od konca januára 1945 do 2. apríla 1945 veľa
sovietskych vojakov. Viacerí boli po prechode frontu odvezení do spoločného
cintorína (niekde pri Žiline), no ostali ešte
niektoré hroby neznámych vojakov v lesoch. V roku 1961 sa prvýkrát listom pýtal sovietsky občan Semion Kondratievič Lukjanov o hrobe svojho syna V. S.
Lukjakova, ktorý podľa oznámenia padol
pri oslobodzovaní Rabčíc. Z vtedajšieho
MNV (miestny národný výbor) mu bolo
oznámené, že hrob je neznámy, ale od
vtedy už bolo v obci známe aspoň jedno
meno padlého sovietskeho vojaka.

Vo februári 1973 sa otec padlého vojaka
obracia na stranícke orgány v ČSSR, ktoré
žiada zistiť hrob syna o ohradiť ho záhradkou. Jeden z listov bol náhodou doručený
DO KSS v Rabčiciach. Odvtedy bola nadviazaná písomná družba medzi predsedom DO
KSS a spomínaným sovietskym občanom.
Z písomného styku sme sa dozvedeli, že
podľa oznámenia oblastnej vojenskej správy V. S. Lukjanov padol v boji pri oslobodzovaní Rabčíc. Keďže sa jednalo o mladého
sovietskeho vojaka ako príklad sme ho používali v škole pri výchove socialistického
vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu u našich žiakov.
Padlý sovietsky občan bol obyčajným
vojakom – mladým chlapcom, ktorý sa narodil 10.03.1927 v Gotni /Rakyťanská oblasť/,
syn Semiona Kondriatieviča Lukjanova a Jekateriny Ivanovny Lukjanovej. Pri oslobodení svojho rodiska dobrovoľne odišiel do armády. Aby ho mohli prijať, predtým si v osobnom preukaze prepísal rok narodenia z 1927
na 1925 (brali iba od 18 rokov). V auguste
1944 odišiel na front a tým sa stal pre rodi-

KSS dal urobiť skromný dočasný hrob na
mieste, kde podľa údajov občanov boli pochovaní v spoločnom
hrobe viacerí sovietskí
vojaci a na drevený
obelisk bola zhotovená
tabuľa s nápisom: „Tu
odpočíva prach sovietskych vojakov, ktorí
obetovali svoje životy
za svoju i našu slobodu.“ Jeden z nich V. S.
Lukjanov (a dáta narodenia).
Hrob bol odhalený
2.4.1974 z príležitosti
29. výročia oslobodenia obce Sovietskou armádou za účasti všetkých žiakov školy. Slávnostný príhovor pri odhalení mal s. Jozef Maloštík predseda DO
KSS v Rabčiciach.
K 30. výročiu osláv
oslobodenia obce sme
pozvali na návštevu do
našej obce otca padlého vojaka Semiona
Kondriatieviča Lukjanova.

čov nezvestným. Podľa spomínaných údajov padol dňa 9.2.1945 v Rabčiciach. Zistenie týchto údajov a okolnosti dalo podnet
k tomu, že MNV v Rabčiciach na podnet DO

Jeho syn V. S. Lukjanov padol pri oslobodzovaní Rabčíc 9.2.1945 a my občania všetci
vďačíme jemu aj ostatným, ktorí padli spolu
s ním, za našu slobodu.
(zdroj: obecná kronika)
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Mladý heligón v roku 2021
V roku 2021 bol Mladý heligón reprezentovať našu obec v Poľsku. V mestečku Ratulow, kde boli pozvaní ako hostia. Nakoľko

ešte stále panoval Covid-19,
neboli žiadne iné vystúpenia.
Mladý heligón v tomto čase
nahráva 6. CD,
ktoré by mali
vydať do Veľkej noci. Tak
držíme palce
nech sa to podarí a veríme,
že sa na rok už
situácia zlepší
a opäť sa naštartuje kultúrny život v našej
krajine.

Činnosť folklórnej skupiny
Činnosť folklórnej skupiny Rabčičanka
pokračuje aj počas tejto pandemickej situácie. Aj napriek problémom, ktoré nám táto
doba prináša, sa nám podarilo reprezentovať našu obec na slávnostiach v Zuberci aj
v Sihelnom. Keďže v lete bola situácia trošku lepšia, mali sme možnosť ísť aspoň na

tieto dve vystúpenia. Aj ich organizácia bola
v inom režime a boli zorganizované úplne
iným spôsobom. V Zuberci sa nekonali ako
tradične na veľkom amfiteátri, ale program
prebiehal v skanzene na dvoroch pri dreveniciach z daných obcí. Aj my sme mali prvé
vystúpenie pri domčeku z Rabčíc a potom

sme sa presunuli na hlavné pódium, kde
program pokračoval. Aj v Sihelnom bol
program v obmedzenom režime s menším
počtom účinkujúcich, a tak sme boli radi, že
sme sa mohli zúčastniť. Dúfame, že sa táto
situácia bude zlepšovať a do budúcna sa
nám naskytne viac príležitostí na vystúpenia.

Hlas Rabčíc
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FARNOSŤ 2021
Prvé sv. prijímanie
23. mája 2021 sme v našej farnosti, ako každoročne,
slávili slávnosť prvého sv. prijímania. V tomto roku prvýkrát
prijalo sviatostného Spasiteľa 33 detí, žiakov tretieho ročníka základnej školy. Keďže stále platili určité protipandemické opatrenia, slávnosť sme mali pri dvoch sv. omšiach, zvlášť
pre 3.A triedu a zvlášť pre 3.B. triedu. Deti sa dobre pripravili po každej stránke a bola to pekná slávnosť nielen pre
nich, ale aj pre celú farnosť.

Ocenenie miništrantov
V júli sme zorganizovali stretnutie miništrantov, pri ktorom boli ocenení za celoročnú službu pri oltári. Súčasťou
stretnutia bolo aj pohostenie a spoločný futbal. Máme radosť zo všetkých malých i väčších pomocníkov pri sv. omšiach, ale bolo by pekné, keby v tejto službe vytrvali aj po
skončení základnej školy, čo sa nám zatiaľ veľmi nedarí.

Nové miesto na stíšenie k modlitbe
Počas mesiaca október
sme sa sv. ruženec v nedele
spoločne modlievali pri kaplnkách v obci. Na záver mesiaca sme boli pri kríži, oproti
Frančákom, kde bola požehnaná nová krásna socha Panny Márie a jaskyňa v ktorej je
umiestnená. O toto pekné
dielo sa zaslúžil Daniel Grobarčík, ktorému patrí úprimné
poďakovanie. Vytvorilo sa tak
pekné miesto na oddych i na
modlitbu.

Ako vznikla myšlienka postaviť kaplnku
Táto myšlienka
skrsla v Medžugorí.
Tam som spoznal
moju snúbenicu Lenku, ktorá mi veľakrát
rozprávala o Panne
Márii a vďaka nej sa
môj vzťah k matke Božej prehĺbil. A tak sme
sa rozhodli, že tam,
kde bol minulý rok
v máji vybudovaný
a posvätený kríž, postavíme aj kaplnku
Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Kaplnku vysvätil dňa 31.
októbra náš pán farár

Blažej Dibdiak. Na slávnosti sme si Pannu
Máriu uctili tak, že sme ju v procesii za účasti
niekoľko desiatok veriacich vyniesli na kopec, pomodlili sa ruženec a zaspievali mariánske piesne.

Pri kaplnke a kríži sa modlievame každý
deň o 15.00 hod. ruženec a korunku Božieho Milosrdenstva, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Rád by som sa poďakoval všetkým čo prispeli finančne, alebo podali pomocnú ruku pri vybudovaní kaplnky. Pán Boh
zaplať.
(Zdroj: Daniel Grobarčík)
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Náš duchovný otec – JUBILANT
Dňa 12. júla 2021 oslávil náš pán farár
Mgr. Blažej Dibdiak životné jubileum 60
rokov života. Od roku 2017 pôsobí v našej
obci ako správca farnosti. Mgr. Blažej Dibdiak sa narodil 12. júla v Novoti. V roku 1988
bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán slúžil

V našej farnosti vďaka eRku (Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) môžeme organizovať pravidelné detské stretnutia a podujatia. Rok sv. Jozefa bol pre nás podnetom
aby sme pripravili a následne spolu s deťmi
prežili Víkendovku, zameranú práve na tohto
svätca. Okrem tohto podujatia sa na pravidelných stretkách, stavaných na kresťanských hodnotách, snažíme deťom ukázať ra-

v Levoči a v Tvrdošíne. Od roku 1991
do 1997 pôsobil ako farár v susednej obci Rabča. Od roku 1997 do
roku 2017 pôsobil v Námestove vo
viacerých funkciách: subdekan, farár, dekan, člen kňazskej rady, člen
diecéznej liturgickej
komisie, excurrendo,
člen komisie pre posvätné rády a ministerstvá. Od 4. júla
2017 pôsobí ako
správca
farnosti
v Rabčiciach.
V mene obce mu
bol k jubileu na svätej
omši zablahoželal starosta
obce Jozef Slovík a poprial mu
do ďalších rokov veľa zdravia,
síl a Božieho požehnania.
Sme veľmi vďační, že
máme tohto kňaza, ktorého
povzbudivé slová prinášajú

dosť z veriaceho spoločenstva a to prostredníctvom aktivít, príbehov, modlitby a hier.

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých,
ktoré sa slávia prvé dva novembrové dni, si
pripomíname storočia. Každoročnou neoddeliteľnou súčasťou sú návštevy cintorínov
a zapaľovanie sviečok. V našej farností je to
aj odpustová slávnosť, nakoľko máme kostol zasvätený Všetkým svätým.
Preniká nami nostalgia za blízkymi, ktorí
odišli z tohto pozemského sveta. Rok čo rok
mieria naše kroky na cintoríny, ktoré v tomto
období rozkvitajú záplavami kvetov a očistným svetlom tisícok sviečok. Nezáleží na
tom, či je to cintorín vojenský, historický, verejný alebo symbolický. Všade odpočívajú
niekoho blízki, priatelia, známi, alebo nám
ich pripomínajú. Stojíme pri hroboch, mlčky,
s pohľadom upretým do minulosti, alebo
v tichom hovore s rodinnými príslušníkmi.
Spomienka na mŕtvych – sviatok dušičiek.
Podľa predstáv našich praslovanských predkov sa duše zomrelých naďalej zúčastňovali na udalostiach svojho rodu. Na mnohých
miestach sa v noci z 1. na 2. novembra
umiestňovali pre dušičky jedlá a nápoje.

S týmto zvykom sa v ojedinelých prípadoch
stretávame u nás aj dnes. Strata blízkeho
človeka je vždy bolestná. Na ňu nie sme pripravení nikdy.

svetlo do týchto dní plných strachu a úzkosti. Budeme sa modliť a vyprosovať mu hojnosť Božieho milosrdenstva a pevného zdravia, aby vo svojom poslaní mohol pokračovať ešte veľa rokov. Nech Pán odmení jeho
pastiersku službu a nech požehnáva i ďalšie kroky jeho kňazského života.

Tam môžu rozvíjať svoje talenty, vedomosti a zručnosti.
Tak ako každý rok tak aj
teraz by sme chceli zorganizovať akciu Dobrá novina, ak
nám to epidemiologická situácia dovolí. Deti pri koledovaní autenticky prežívajú radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista a navyše sa učia
solidarite vďaka finančnej
zbierke núdznym.
Veríme, že čoskoro sa obnoví činnosť nášho spoločenstva v celom rozsahu a budeme môcť naďalej spolu kráčať radostnou cestou viery.
Za animátorov eRka v našej farnosti,
ZOF Lucia Kormanová

Pre spomienku a z piety budujeme náhrobné kamene. Život je ohraničený smrťou,
ako deň dvadsiatou štvrtou hodinou. Spomínajme na tých, čo už nie sú medzi nami, na
to pekné, čo v našich mysliach zanechali.
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Zo života DHZ Rabčice v roku 2021
Žijeme v období, na aké nie sme zvyknutí. Ale aj v tomto období naša práca pokračuje. Blíži sa zima a s ňou aj vykurovacie
obdobie. To znamená pre nás hasičov zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Príčiny vzniku požiarov sa spravidla opakujú,
a preto treba osobitnú pozornosť venovať najmä technickému stavu a vyhotoveniu vykurovacích telies a bezchybnému stavebnému
riešeniu komínových zariadení. Preto prosíme občanov, aby boli bdelí a väčšiu pozornosť venovali ochrane pred požiarmi.
Pomaly sa blíži koniec roka a prichádza
i čas bilancovania vykonanej práce. V skratke zo života DHZ Rabčice v roku 2021. Náš
zbor eviduje k dnešnému dňu 63 členov,
z toho 10 žien. Taktiež máme aj družstvo mladých.
V roku 2021 nás opustili dvaja členovia Rudolf Lach a Jozef Vojtašák. Životného jubilea 90 rokov sa dožíva náš najstarší člen Ferdinand Slovík.
Fungovanie DPO SR ovplyvnil Covid-19,
ktorý obmedzil vykonávanie súťaži a spoločenských akcií. Nastal útlm života DHZ, naše
DHZ sa tohto roku nezúčastnilo žiadnej súťaže a tak našu činnosť sme smerovali na
hasičskú výbavu a na priestory, na ktoré sme
nemali v minulosti čas. Členovia zboru boli

na začiatku roka nápomocní obci pri celoplošnom testovaní. V mesiaci január sme
sa tak ako aj po iné roky zapojili do tvorby
ľadového ihriska. Počasie prialo a tak, sa
ľadová plocha podarila udržať niekoľko týždňov pomocou členov DHZ, ale aj zanietených fanúšikov hokeja.
Tohto roku sme mali štyri výjazdy, z toho
boli 2 požiare v našej obci (požiar od komína, podkrovia) a ďalšie dva mimo obce. A to
požiar v obci Or. Polhora, kde sme vykonávali dovoz vody k požiarovisku, boli sme povolaní HAZZ NO.
V tomto roku 2021 sa konali voľby do výboru DHZ. Nový výbor bude pracovať na čele
s novým predsedom 5 rokov.

Výsledky volieb výboru DHZ:
Predseda: Milan Klinovský
Podpredseda: Michal Kázik
Veliteľ: Jozef Klinovský
Pokladník: Štefan Borový
Tajomník: Viera Jendrisková
Preventivár: Ferdinand Turác
Strojník: Dušan Briliak st.
Referent mládeže: Dušan Briliak ml.
Dlhoročný členovia výboru pán Milan
Laštiak a Štefan Košút neprešli. Ďakujeme
im za dlhoročnú prácu vo výbore DHZ.
Ako predseda DHZ chcem poďakovať
vedeniu obce za dobrú spoluprácu a finančnú podporu.

Ďalej chcem poďakovať naším sponzorom v roku 2021 a to:
Autoservisu Ján Bubliak,
Elektrikárovi Karolovi Slovíkovi,
Tlačiarni Kubík,
firme Support Q a.s., Peter Vons,
Urbáru Rabčice
a Farskému úradu.
Milan Klinovský
predseda DHZ Rabčice
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Prázdninová vatra
10. júla sme organizovali prázdninovú
vatru na miestom ihrisku. Počas tejto
akcie bola vystavená technika nášho zboru a to CAS 15 IVECO DAILY s CAS 32
Tatra 148. Členovia simulovali hasenie
požiaru ľahkou penou.
Hudbu zabezpečil DJ Martin Laštiak.
Občerstvenie zabezpečili naši členovia.
Táto akcia bola vykonaná po uvoľnení
(všetkých) opatrení. Chceli by sme sa
poďakovať občanom a mladým ľuďom, že
nás prišli podporiť.

Ferdinand Slovík
90. narodeniny
dlhoročného člena DHZ
Hasičský spolok vznikol v roku 1926
v Rabčiciach. V roku 1960 sa stal jeho členom aj Ferdinand Slovík. Od roku 1968 bol
strojníkom. V roku 1975 mal zbor 44 členov
a medzi najlepších a najsvedomitejších členov patril aj Ferdinand Slovík. Hasiči boli nápomocní pri prácach na obci a mali aj nočné
služby.

Zomreli dlhoroční členovia DHZ Rabčice
Rudolf Lach a Jozef Vojtašák
Rudolf Lach bol v zbore od roku 1962 ako starší technik. Za svoje zásluhy bol ocenený
ďakovným listom v roku 1996. Zo svojej funkcie odstúpil po 50 rokoch. Bolo to v roku 2012,
pri zmene predsedu DHZ, kedy Kornela Slovíka po dlhých rokoch nahradil súčasný predseda Milan Klinovský. Zomrel 04.10.2021. Na poslednej ceste ho boli odprevadiť aj členovia DHZ Rabčice.
Jozef Vojtašák bol v zbore od roku 1978 ako nadrotník. V zbore pôsobil 43 rokov.
V roku 2006 bol ocenený ďakovným listom pri 80. výročí založenia DHZ Rabčice. Zomrel
náhle 15.09.2021. Na poslednej ceste ho boli odprevadiť aj členovia DHZ Rabčice.

V roku 1996 bolo 70 výročie činnosti spolku, kde boli najlepší členovia aj odmenení
za svoje zásluhy. Ferdinand Slovík získal
„Cenu obce“. V roku 2004 sa zbor zmenil na
Hasičský spolok a mal 41 členov. Ferdinand

Slovík z funkcie strojníka odstúpil v roku
2012, kedy do zboru nastúpili noví členovia
a aj nový predseda. Bol ocenený stužkou za
50 rokov členstva v hasičskom zbore.

Jozef Vojtašák prvý zľava v druhom rade, Rudolf Lach tretí zprava v prvom rade
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Z O Ž I V O TA M AT E R S K E J Š K O LY
Opäť vám chcem priblížiť aktivity, ktoré sa udiali v našej materskej škole od posledného vydania tohto časopisu.
Život v MŠ sa nezastavil aj napriek epidemiologickej situácií, ktorá
si vyžadovala neustálu dezinfekciu rúk, hračiek, inventáru školy,
nosenie rúšok. Pravidelne sa celá budova MŠ predezinfikovala, ktorú
zariadil p. starosta. O to, aby bola na zariadení takáto hygiena sa
starala aj p. školníčka, p. upratovačka dezinfikovali častejšie hračky, prostredie aj dvakrát denne.
V januári bola MŠ zatvorená pre Covid-19 nariadením MŠVaV
SR a RÚVZ. Do škôlky sme sa vrátili 8. februára, za prísnych opatrení, ale sme fungovali naplno. Zorganizovali sme karneval, každá trieda
samostatne, lebo
sa nemohli spájať
skupiny. Deti sa
veľmi tešili, dostatočne si zatancovali, zasúťažili a za
pekné masky boli
všetky deti odmenené darčekom.

s rozprávkami, príbehy o deťoch, zvieratách, ktoré sme čítali deťom.
Deti sa pochválili akú majú obľúbenú knihu doma.
22.marec je aj deň vody, kde sme robili aktivity s vodou ako kolobeh vody, dažďová kvapka. Skúmali vodu jej farbu, chuť, na čo sa
používa a pozorovali sme potok pod cintorínom.
Apríl tu sa najviac rozprávame o čistej prírode. Rôzne aktivity
máme zamerané čo do prírody patrí a nepatrí, cez zážitkové učenie
sa deti oboznamujú so skutočnosťou. S deťmi čistíme okolie MŠ
zberom odpadkov. Do MŠ zavítala teta Vajdová, ktorá rozprávala
deťom o čistej zeme. Predviedla príbeh slimáčika, ktorý videl veľa
odpadkov na lúke, pozbieral ich a deti triedili odpadky. Spoznávali
planétu Zem.

Marec je mesiac knihy. Intenzívnejšie sme sa zamerali na knihy,
V našej MŠ prebehol dňa 13. apríla zápis do ZŠ. Bol to významktoré máme v triedach-knižnice. Deti spoznávali, kto knihu píše,
ný deň pre predškolákov na ktorý sa veľmi tešili a prežívali tento
kreslí, z čoho sa vyrába a aké druhy kníh máme. Oboznamovali sa
deň.
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Pre Covid bola zatvorená trieda včielok od 26. apríla do 6. mája.
Máj – Druhú májovú nedeľu slávime Deň matiek, ale sme nemohli pozvať mamky do škôlky. Deti sa naučili básničky, piesne,
ktoré povedali svojim mamičkám doma a obdarovali ich darčekom,
ktorý vlastnoručne vyrobili.
Jún bol bohatý na aktivity. Prvý týždeň sme sa venovali deťom
a ich sviatku. Robili sme športové hry, súťaže po triedach, všetci
sme boli na zmrzline. Deti boli obdarené pekným darčekom a sladkosťami. V tomto mesiaci sme mali aj pekné vychádzky do okolia
a spoznávali sme Rabčice.
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ky. Predškoláci nastúpili od septembra na povinné predprimárne
vzdelávanie. Na predškolákov bol schválený projekt „Predškoláci“
a z financií sa celá trieda sa zariadila novým nábytkom, lavicami,
stoličky, koberec, didaktické aj učebné pomôcky.

P. učiteľka Ivanka urobila s predškolákmi rozlúčku s MŠ, kde si
zatancovali, zaspievali a lúčenie bolo smutné, veď sme s niektorými trávili aj niekoľko rokov.

Na záver školského roka sme urobili diskotéku pre deti v triedach, obdarované boli darčekom a sladkosťou.
September – Tento mesiac bolo treba deťom prekonať adaptačné obdobie, zvyknúť si na nové prostredie, kamarátov a p. učiteľky.
V hrách sa deti navzájom spoznávali a vytvárali si priateľstvá. Naučili sme ich orientovať sa v priestoroch škôlky aj blízkom okolí. Bezpečne sa pohybovať po ceste, chodníku a spoznávali dopravné znač-

Október – Deti vyrábali šarkana, ktorého púšťali na ihrisku. Tradične tento mesiac je zameraný na starých rodičov, ktorým vyrobili
deti darček s básničkou. Naučili sme sa piesne a básničky pre starkých a zahrali sme divadlo „Ako dedko ťahal repku“.
Pekné počasie v októbri nám dovolilo tráviť viac času vonku. Zorganizovali sme vychádzky do širšieho okolia, kde pozorovali krásy
jesennej prírody. Naučili sa pohybové hry s jesennou témou pod
názvom: Kozička je v záhrade... a iné.
V rámci environmentálnej činnosti deti zbierali šípky, listy, šišky,
tento materiál využili v pracovných a výtvarných činnostiach. Pekný
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nie. Dôležité je ochraňovať si telo, pozor na úrazy. V hrách sa naučili dievčatá ošetrovať bábiky a hneď boli lekárky. Mali sme bábkové divadlo na tému: Abeceda zdravia. Poznávali potraviny, ktoré sú
zdravé, ale aj ktoré sú nezdravé. Urobili sme si pyramídu zdravia.

zážitok mali deti pri aktivite ako sa sušia šípky, kde sme uvarili šípkový čaj a deťom veľmi chutil.
November – Tento mesiac spoznávali ľudské telo rôznymi spôsobmi sme kreslili, maľovali, počúvali tlkot srdca, pozorovali dýcha-
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Mikuláš v škôlke

December – Celý mesiac je plný očakávaní. Hneď na začiatku bol deti obdariť sladkosťami Mikuláš. Deti mu povedali básničky
a pesničky a tešili sa z darčekov. Pripravili
sme adventný kalendár, ktorý deti každý deň
otvárali okienko prekvapenia. Nezabudli sme
ani na ľudové tradície, staré obyčaje na Luciu, Barboru. Deti vyrábali ozdoby na stromček, v triede sme si pripravili betlehem. Pri
ktorom deti povedali básničky, zaspievali
sme si pieseň roľničky, zatancovali s hudbou tak sa ukončil vianočný čas v MŠ.
Na záver, by som chcela verejne poďakovať sponzorom, ktorí nás podporili finančne, alebo sladkosťami. Poďakovanie patrí aj
rodičom MŠ za veľmi dobrú spoluprácu, za
pochopenie a pomoc a za slová vďaky.
Prajem Vám šťastné a požehnané vianoce, veľa zdravia, pekných dní strávených
s deťmi pri vianočnom stole a úspešný krok
v novom roku.
Za kolektív MŠ vypracovala
Elena Vajdečková – zást. RZŠ pre MŠ
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AKTIVITY A ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Zdravé maškrtenie
Jablko je jedným z najzdravších druhov
ovocia. Každý jeho šťavnatý kúsok zásobuje telo energiou. Nie nadarmo je 21. október
Svetový deň jablka. Deň jablka sme si pripomenuli aj v 3.A triede. Celé predpoludnie
sa nieslo v príjemnej a voňavej atmosfére.
Hravé vyučovanie sme si spestrili prezentá-

ciou, v ktorej sme sa dozvedeli zaujímavosti koláče, jablká v župane, výživu z jabĺk.
o jablku, hrali sme sa a súťažili sme. Jablká Ochutnali sme aj sušené jablká. Zistili sme,
sa dajú pripraviť na množstvo spôsobov. Deti že maškrtiť sa dá aj zdravo.
triedna učiteľka Mgr. Renáta Hadárová
spolu s rodičmi pripravili výborné jablkové

Didaktické hry
Dňa 18.11. mali žiaci 1.-4. ročníka Didaktické hry. Cieľom hier bolo doplniť a utvrdiť
vedomosti a praktické zručnosti žiakov získané pri výučbe učiva Ochrana života a zdravia prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov a zručností.
Je dôležité, aby deti rozpoznali nebezpečné situácie, pochopili dôležitosť poskyt-

nutia prvej pomoci v prípade ohrozenia života a zdravia a osvojili si základné činnosti
súvisiace s pohybom a pobytom v prírode.
Žiaci 3.ročníka sa oboznámili s varovnými

signálmi, učili sa poskytnúť jednoduchú prvú
pomoc, doplnili si vedomosti o zdravej výžive a precvičili si orientáciu podľa kompasu.
Mgr. Renáta Hadárová

1-2/ 2021

Hlas Rabčíc

Školský výlet
Koniec školského roka prináša so sebou
výlety, hry v prírode, turistiku. Žiaci ročníkov
1.-4. spojili všetko dohromady. Aj keď protipandemické opatrenia nám neumožnili ísť na
výlet mimo Rabčíc, spoznávali sme krásy
a zaujímavosti našej obce. Príjemné letné
predpoludnie sme strávili pri fare a jej blízkom okolí.
Boli sme na vychádzke pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, cestou sme si
pozreli jednotlivé zastavenia krížovej cesty.
Po návrate sme opekali rôzne dobroty. Neskôr sme sa zabavili pri rôznych hrách a súťažiach.
Naše poďakovanie patrí aj pánovi farárovi, ktorý nám poskytol priestory a všetkých
nás pozval aj na výbornú zmrzlinu.
Mgr. Renáta Hadárová

Koncoročné odmeňovanie
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Základná škola s materskou školou Rabčice 194

úspešná vo výzve Projektový šprint

Hlavným cieľom projektu je testovať a spoluvytvárať riešenia na
zmysluplné zavádzanie a využívanie digitálnych technológii do vzdelávacieho procesu.

Projekt umožní lepšie nastavenie reforiem Plánu obnovy
a odolnosti SR. Podpora digitalizácie spoločne s kurikulárnou
reformou by mala viesť k získavaniu zručností potrebných pre
21. storočie.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spolu
s odborníkmi zo Svetovej banky vybralo do experimentálneho projektu tri základné školy zo Slovenska.
Tri vybrané školy už naplno pracujú na tom, aby za dva
mesiace dokázali zlepšiť vzdelávanie pre svojich žiakov. Počas celej doby im pomocnú ruku dáva Inštitút vzdelávacej
politiky, ktorý pôsobí na ministerstve školstva. Projektový
tím inštitútu vedie Zuzana Baranovičová, ktorá je jeho riaditeľkou.
Každá škola sa môže kedykoľvek obrátiť na svojho koordinátora a konzultovať s ním svoje napredovanie v programe.
Základnej škole v Rabčiciach je oporou Richard Varga.
Učitelia zo základnej školy v Uhrovci spolupracujú s Paťko
Štúr a základnej škole z Laboreckej ulice v Humennom pomôže Petra Jankovská.
Odborníci z IVP a ministerstva budú so svojimi skúsenosťami ich partnermi na ich ceste k lepšiemu vzdelávaniu.
(zdroj: facebook, projektový šprint)

Zľava: Patrik Štúr, Zuzana Baranovičová, Petra Jankovská, Richard Varga

MEMORANDUM o spolupráci
MŠVVa Š SR (p. minister Mgr. B. Gröhling) a p. riaditeľka ZŠ
s MŠ Rabčice 194, (PaedDr. V. Baláková) podpísali dňa 26.10. 2021
Memorandum o spolupráci.
Oblasť vzájomnej spolupráce je deklarovaná nasledovne:
Strany memoranda sa dohodli na koordinácii vzájomnej spolupráce v Projekte.
Vzájomná spolupráca spočíta v tom, že:
a.) ministerstvo v spolupráci s expertmi zo Svetovej banky podporí
vybrané ZŠ pri efektívnom využívaní digitálnych technológií vo
výchovno-vzdelávacom procese,
b.) základná škola bude participovať na Projekte, ktorým získa skúsenosti a informácie od expertov zo zahraničia a bude zdieľať

získané skúsenosti a informácie s ďalšími základnými školami.
Celé znenie Memoranda si môžete prečítať na stránke:
http://www.zsrabcice.sk/domain/zsrabcice/files/memorandum.pdf

Mgr. Peter Pallo u nás v škole
V rámci našich aktivít v Projektovom šprinte sa uskutočnilo
stretnutie s p. Mgr. Petrom Pallom prostredníctvom MSTeams
s pedagogickými zamestnancami našej školy.
Cieľom stretnutia bola Best Practices (dobrá prax) z implementácie digitálnych technológií do výučby.
Mgr. Peter Pallo pracuje v sekcii informatizácie MŠVVa Š SR
a potešil nás informáciou o novej didaktickej technike, ktorú by
sme mali obdržať začiatkom roka 2022.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
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1-2/ 2021

MAKS = celoslovenská, osem mesiacov prebiehajúca
matematická súťaž s účasťou našich ôsmakov

31
Žiaci VIII.A triedy sa zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže, ktorú organizuje Talentitída, n.o., s niekoľkoročnou tradíciou v príprave úloh
rozvíjajúcich kreatívne myslenie mladých ľudí.
Predstavenie súťaže MAKS:
MAKS = Netradičné zaujímavé úlohy, ktoré prebudia zvedavosť aj u tých,
ktorí často odolávajú „školskej“ matematike. Mnohí s prekvapením zistia,
že zdolávanie (nielen) matematických
problémov prináša radosť a uspokojenie.
Rozvíja kreativitu a myslenie
MAKS nehľadá iba matematické talenty. Je určený všetkým, ktorí si chcú
trénovať myslenie a zažiť radosť z objavu a úspechu.
Naši žiaci úspešne vyriešili úlohy
v prvých dvoch kolách súťaže a v súčasnosti si pripravujú riešenia tretieho
súťažného kola. Celkový počet súťažných kôl je osem. Po poslednom ôsmom kole budú vyhlásené výsledky.

Základná škola s materskou školou Rabčice 194
Moderná škola implementujúca koncepciu sociálneho konštruktivizmu, inklúzie a modernej pedagogiky.
Participujúca v celoštátnych kurikulárnych komisiách:
– Ústredna kurikulárna komisia pre
predprimárne a základné vzdelávanie (zriaďovateľ: Štátny pedagogický ústav)
– Expertná skupina pre prípravu podporných opatrení v oblastiach doplňujúcich podporu v učení sa (zriaďovateľ: Štátny pedagogický ústav)
– Expertná skupina pre štandardizáciu
učiteľskej profesie (zriaďovateľ: Metodicko-pedagogické centrum).
Účasť našej školy v uvedených komisiách nám umožňuje aktívne sa zapájať do procesu transformácie školstva
a ovplyvňovať kurikulárne zmeny na celoštátnej úrovni.
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Spoločnosť Support Q, a.s.
Q Spoločnosť Support Q, a.s. spolu
s reštauráciou Stará Tesla v roku 2021
pripravili pre občanov nielen z Rabčíc
množstvo akcii. Mysleli sme nielen na naše
deti, ale aj športovcov a rodiny.
QNa začiatku roka sme za pomoci pána
Jozefa Kubíka pripravili bežkársku trať, ktorá začínala na začiatku Rabčíc a končila,
až na Slanej vode.
Táto bežkárska trať bola plnohodnotne využívaná. Veríme, že touto aktivitou sme
spríjemnili toto zimné obdobie.

la exkurzia po firme Support Q, a.s., kde
spoznávali tajné zákutia našej budovy.
Mohli vidieť ako usilovne pracujú naše oddelenia v administratívnych a výrobných
priestoroch. Po prehliadke bola pre nich
pripravená malá odmena a občerstvenie
z našej reštaurácie Stará Tesla.
Q „Zatiaľ čo my sa snažíme naučiť naše
deti všetko o živote, naše deti nás učia čo
je život.“
V spolupráci so Starou Teslou sme na Deň
detí pripravili sladké odmeny pre tých najmenších.

Q„Deti sú naša budúcnosť“
Keď sme počuli po zazvonení zvončeka
výkrik „huráá prázdniny“, nedalo nám, aby
QPred Veľkonočnými sviatkami k nám za- sme neodmenili deti malým prekvapením.
vítali žiaci z 1. A-B triedy, pomohli s Veľ- Veríme, že sa im bude dariť aj v nasledukonočnou výzdobou, po ktorej nasledova- júcom školskom roku a držíme im palce.

Q V jesennom období sme v reštaurácií
Stará Tesla pripravili špeciálny piatok pod
názvom Kačacie Hody. Podávalo sa kačacie stehno, dusená kapusta a domáca
lokša. Večeru vám mohli spríjemniť muzikanti rod. Štefana Turáca z Rabčíc.
Táto akcia mala veľmi veľký úspech, preto by sme sa chceli poďakovať všetkým,
ktorí sa zúčastnili a týmto spríjemnili atmosféru, ktorá bola vďaka vám perfektná.
Po úspešných Kačacích hodoch nasledovala akcia s názvom STEAK.
Reštaurácia Stará Tesla vám stále
ponúka množstvo služieb, ktoré môžete naplno využívať.
Ďakujeme, že ste nás podporovali
v roku 2021 a dúfame, že na nás nezabudnete ani v roku 2022, ktorý
nám taktiež prinesie množstvo zaujímavých akcii. Radi by sme
za pomoci obce podporili
spoločenské a športové
podujatia.
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