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Vianočné trhy v Rabčiciach
Na II. ročníku vianočných trhov, 3. decembra 2016, vládla
pravá vianočná atmosféra aj
vďaka bohatej snehovej nádielke a silnému mrazu, ktorý nám
pripomenul, aké zimy tu bývali
kedysi. Adventné vence,
stromčeky, oblátky, medovníčky a množstvo iných výrobkov
ponúkali ich výrobcovia v jednotlivých stánkoch. O sviatočnú náladu sa zasa postarali
naše ľudové hudby, ktoré vyhrávali vianočné piesne a koledy. Samozrejme nechýbal
punč, medovina, vianočná kapustnica a guláš, ktoré návštevníkov v tuhej zime príjemne zahriali.

Legenda o zlom pastierovi
Kedysi dávno žil jeden pastier. Mal veľmi
nepríjemnú povahu a dvoch psov, ktorí boli
ešte protivnejší ako on. Žil sám a strážil stádo oviec ďaleko od ostatných pastierov, pretože sa ho báli.
Bol zlostný a pomstychtivý. V jednom kuse
sa na niečo alebo na niekoho hneval. Z očí
mu hľadela nenávisť a tvár mal celú zarastenú strapatými fúzmi. Z úst mu lietali hromy blesky, a snáď nikto ho nevidel usmiať sa. Keď
na jeho dvere omylom zaklopal nejaký žobrák, bol rád, že sa mu podarilo pred jeho psami a hrozbami ujsť.
Nadišla svätá noc a pastierom sa zjavil
anjel, ktorý ohlasoval Ježišovo narodenie.
Len zlý pastier zvrčal: „To je zasa nejaký podvod pre hlupákov.“ Po týchto slovách sa otrávene zamotal do svojho plášťa, čierneho ako
jeho myšlienky. Lenže práve v tú noc sa stalo
niečo nezvyčajné.
Akýsi muž chodil z domu do domu a pýtal
oheň. Búchal na dvere: „Pomôžte mi, dobrí
ľudia, mojej žene sa narodilo dieťatko a potrebujem zapáliť oheň, aby sa obaja zohriali.“
Bola hlboká noc, všetci spali a nikto ho
nepočul. Muž ďalej putoval od dverí k dverám. Bol to Jozef. Všade naokolo vládla čierno-čierna tma, ale znenazdajky sa kdesi
v diaľke zablysla iskrička. Jozef sa rozbehol
tým smerom. Bol to oheň zlého pastiera, ktorý strážil stádo. Pri nohách mu spali psy
a ovce sa túlili jedna k druhej. Keď sa Jozef
priblížil, psy sa prebudili. Otvorili tlamy, ale
nevyšiel z nich ani hlások. Pastier im prikázal, aby sa vrhli na votrelca. S naježenou srsťou a vycerenými tesákmi, ktoré sa leskli vo

svetle plameňov, sa rozbehli k Jozefovi, ale
namiesto toho, aby na neho skočili, krotko sa
prikrčili a s kňučaním si mu ľahli k nohám.
Pastier nechápal, čo to má znamenať, a rozhneval sa ešte viac. Pevnejšie zovrel palicu
a zo všetkých síl ju hodil do nevolaného hosťa.
Palica však tesne pred cudzím mužom so zasvišťaním odbočila a zmizla kdesi na lúke. Muž
s pokojným výrazom v tvári pristúpil k pastierovi a cestou pohladil niekoľko spiacich oviec
tak jemne, že ich ani neprebudil. „Dobrý človek, daj mi, prosím, trochu ohňa, aby sa moja
žena a dieťa mohli zohriať,“ požiadal Jozef.
Pastier sa mu chystal povedať niečo zlostného, ale potom si pomyslel, že toho cudzinca
nepohrýzli psy, ktorých na neho poštval, palica sa pred ním uhla a ovce, ktoré pohladil, sa
nezobudili. Zneistel a nenabral odvahu odmietnuť. „Vezmi si, čo chceš,“ odsekol. Plamene
už takmer vyhasli, pretože všetky konáre a drevo boli popálené. V pahrebe ostali len žeravé
uhlíky. Muž nemal so sebou žiadnu nádobu,
ani lopatku, ktorou by ich mohol nabrať. Starý
pastier si to všimol a zlomyseľne zopakoval:
„Len si vezmi, koľko chceš... ak to dokážeš.“
Jozef sa zohol, nabral hrsť uhlíkov do ruky,
zabalil ich do cípu svojho plášťa a s poďakovaním odišiel.
Uhlíky mu nepopálili ruky, ani neprepálili
plášť. Odniesol si ich ako hrsť červených jabĺčok. Pastier zostal stáť, akoby ho zasiahol
blesk. „Čo je to dnes za noc,“ hovoril si, „psy
nehryzú, palice nebijú, ovce sa neľakajú a oheň
nepáli?“ Skríkol za odchádzajúcim mužom: „Čo
je to dnes za noc? Prečo sú všetci dobrí?“ Muž
odpovedal rovnako láskavým hlasom, akým

predtým pýtal od pastiera oheň: „To musíš
pochopiť sám, svojím srdcom. Ja ti to nemôžem povedať.“ Starý pastier sa rozhodol, že
toho zvláštneho človeka nespustí z očí a obďaleč ho sledoval, kam pôjde.
A tak zistil, že ten muž nebýva v s rodinou
v dome, ani v chatrči, ale v akejsi jaskyni,
v ktorej sú vydaní napospas zime a chladu.
Keď pastier uvidel dieťa, jeho studené a zatrpknuté srdce sa trochu rozohrialo. Temnota, prázdnota a zloba, ktoré boli usadené hlboko v duši, sa pomaličky roztápali. Otvoril
vak a vytiahol z neho biele a mäkučké ovčie
rúno. Podal ho žene, aby mala dieťa do čoho
zavinúť. Potom vzal chlieb a syr a ponúkol
rodičov. V tej chvíli sa mu otvorili oči a uvidel
to, čo do tej doby nemohol vidieť, a počul to,
čo nemohol počuť.
Všimol si, že všade dookola sú zástupy anjelov a spievajú o tom, že sa narodil Spasiteľ, Mesiáš, ktorý oslobodí svet od zla.
Vtedy pochopil, prečo v tú noc nebol nikto
zlý. Anjeli neboli len okolo neho, ale boli všade na skalách, na nebi aj na ďalekých horách, prichádzali v zástupoch, aby sa poklonili Ježiškovi. Všade bolo plno radosti, šťastia, hudby a spevu. Všetko to videl aj pastier,
ktorému tá noc pripadala čierna pustá, kým
sa mu skutočne neotvorili oči. Zaplavil ho
pocit šťastia a celé telo sa vznášalo radosťou. Akoby sa premenil na harfu, na ktorú hrali
anjeli.
Padol na kolená a ďakoval Bohu. Prvýkrát
v živote sa jeho oči naplnili slzami šťastia.
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UZNESENIE č.5/2016
zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 28.10.2016 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Dodatok správy audítora o overení súhlasu
konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou uzávierkou za rok 2015.
3. Informáciu zo zasadnutia Valnej hromady Rabčice STRED s.r.o. o paušálnom poplatku za
každú vodovodnú prípojku 6,-Eur/ročne.
4. Informáciu o možnosti vybudovania optickej
siete v obci – firma ORANET s.r.o, a firma
DSIDATA.
5. Informáciu Rady mládeže Žilinského kraja (poslanec Jozef Halka podal informáciu, že
p. Karin Grobarčíková je ochotná prísť našich
občanom vysvetliť a podať informácie o získaní finančných prostriedkov v rámci vypracovaných projektov. Termín je 12. novembra 2016
v telocvični o 16.00 hod.)
6. Informáciu, že vianočné trhy v obci sa budú
konať v sobotu, 3. decembra 2016, stánky budú
umiestnené na klzisku.
7. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 8/2016 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy na sumu:
1 474 420,00 €
(+27793,00 €)
z toho – obec: 1 473 420,00 € (+27 793,00 €)
– ZŠ s MŠ Rabčice:
1 000,00 €
(+ 0,00 €)
Celkové výdavky na sumu:
1 474 420,00 €
(+27 793,00 €)
z toho: – obec: 839 911,00 € (+20 954,00 €)
– ZŠ s MŠ Rabčice:
634 509,00 €
(+ 6 839,00 €)
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Klinovský Milan,
Chromeková Oľga.
2. Overovateľov zápisnice: Káziková Veronika,
Borová Margita.
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ
s MŠ za šk. rok 2015/2016 .
5. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre originálne
kompetencie Základnej školy s materskou školou Rabčice, Rabčice č. 194 o 6 % (+ odvody)
na mesiace september až december 2016, na
základné platy pre pracovníkov MŠ a ŠJ (originálne kompetencie) v sume 2000,- Eur.
6. VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, na žiaka ŠJ, na
žiaka ŠKD so sídlom na území obce Rabčice
a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce.
7. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 9/2016 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
Celkové príjmy na sumu:
1 474 420,00 €
(+0,00 €)
z toho – obec:
1 473 420,00 € (+ 0,00 €)
– ZŠ s MŠ Rabčice: 1 000,00 €
(+ 0,00 €)
Celkové výdavky na sumu:

1 474 420,00 €
(+0,00 €)
z toho – obec:
832 609,00 € ( -7 302,00 €)
– ZŠ s MŠ Rabčice:
641 811,00 €
(+7 302,00 €)

8. Kroniku obce za rok 2015.
9. Odmenu kronikárke za vypracovanie kroniky
za rok 2015 vo výške 386,- Eur.
10. Žiadosť SZŠI v Námestove o finančný príspevok alebo vecný dar do tomboly vo výške 30 €.
11. Kúpnu zmluvu o vysporiadanie cesty na Obec
Rabčice, medzi predávajúcimi:
– Vojtašák Peter a Marta Vojtašáková, rod.
Murínová, obaja bytom Or. Polhora č. 912
– Kolčák Miroslav, Rabčice č. 314
– Kolčák Ján, Rabčice č. 314
– Živčák Jozef, Rabčice č. 379
– Živčáková Jolana, rod. Vronková, Rabčice
č. 379
– Tomáš Bublák, Rabčice č. 471
– Milan Vojtašák a Ľudmila Vojtašáková, rod.
Živčáková, obaja bytom Rabčice č. 378
– Augustín Stelina, Rabčice č. 382
– Turacová Margita, rod. Tatarková, Rabčice
č. 342
– Kolčák Dušan, Rabčice č. 331
– Kozáková Božena, rod. Kolčáková, Rabčice č. 332
– Elena Sučáková, rod. Kolčáková, Oravská
Polhora č. 527
– Rudolf Lach, Rabčice č. 89
– Emília Stelinová, rod. Bandíková, Rabčice
č. 381
– Štefan Stelina, Rabčice č. 381
a kupujúcou Obcou Rabčice, Rabčice
č. 196 za cenu 1,- Eur.

UZNESENIE č.6/2016
zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 15.12.2016 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Rozpočet obce na roky 2018 a 2019 na úrovni
programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie (vrátane rozpočtu Základnej
školy s MŠ Rabčice).
3. Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 10/2016 a č. 11/2016 v súlade s § 14 ods.
2 písm. b/zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne
(súčasťou je aj úprava rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice):
Celkové príjmy na sumu: 1 467 346,00 €
(-252,00 €)
z toho – obec:
1 466 346,00 € (- 252,00 €)
– ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
( + 0,00 €)
Celkové výdavky na sumu:

1 467 346,00 €
(-489,00 €)
z toho – obec:
832 372,00 € (-237,00 €)
– ZŠ s MŠ Rabčice: 634 974,00 €
(-252,00 €)
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Borová Margita
a Kubík Ondrej.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Komunitný plán obce Rabčice.
4. Plán zasadnutí OZ na rok 2017.
24. 2. 2017
28. 4. 2017
30. 6. 2017
25. 8. 2017
27. 10. 2017
14. 12. 2017
Zasadnutie bude zvolané v posledný piatok
každého druhého kalendárneho mesiaca,
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s výnimkou mesiaca december, kedy bude
zvolané vo štvrtok, o 15.30 hod. V prípade potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien aj predpisov, zvolané aj v inom termíne.
5. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2017.
6. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. č.3/2016 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
na žiaka školskej jedálne, žiaka školského klubu detí so sídlom na území obce Rabčice a na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce.
7. Programový rozpočet obce na rok 2017 (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice)
na úrovni programov a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie (súčasťou je aj rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice).
– príjmy vo výške ......................... 1 977 316 €
v tom:bežné príjmy
1 261 222 €
kapitálové príjmy
295 540 €
príjmové finančné operácie 420 554 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške
1 000 €
– výdavky vo výške ...................... 1 977 316 €
v tom:bežné výdavky
1 261 222 €
kapitálové výdavky
716 094 €
výdavkové finančné operácie
0€
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške
648 984 €
8. Starostovi obce v priebehu rozpočtového roka
vykonať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného rozpočtu, a to
v rámci jednotlivých kapitol (funkčnej klasifikácie) a položiek (na úrovni kategórií) v rámci
jednotlivých programov a podprogramov, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky, ale
len v rámci bežných výdavkov, o čom oboznámi poslancov na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
9. Štatutárovi RO – ZŠ s MŠ Rabčice v priebehu
rozpočtového roka vykonať zmeny rozpočtu
rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného rozpočtu, a to v rámci jednotlivých kapitol
(funkčnej klasifikácie) a položiek (na úrovni
kategórií) v rámci jednotlivých programov
a podprogramov, pričom sa nemenia celkové
príjmy a výdavky, ale len v rámci bežných výdavkov, o čom oboznámi starostu obce a starosta o tom oboznámi poslancov na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
10. Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 12/2016 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (súčasťou zmeny
rozpočtu je úprava rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice) podľa skutočnosti.
11. Nájomnú zmluvu uzavretú podľa ust. § 663
a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších platných právnych predpisov, medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť
Rabčice a Obcou Rabčice na prenájom
nehnuteľnosti, a to pozemkov KN parc.
č. E-KN 1246/1, druh pozemku záhrada o výmere 439 m2, KN parc. č. E-KN 1245/2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 441 m2, KN parc. č. E-KN 1243/2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvoria o výmere 2938 m2, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2927, za účelom využívania ako pohrebisko na pochovávanie ľudí a na zabezpečenie výkonu správy a údržby miestneho cintorína na náklady nájomcu.
12. Prihlášku Obce Rabčice za člena združenia
Regionálneho vzdelávacieho centra Martin na
rok 2017.
13. Prihlášku Základnej školy s MŠ Rabčice za
člena združenia Regionálneho vzdelávacieho
centra Martin na rok 2017.
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Úľavy pre ZŤP, dôchodcov
a študentov – komunálny odpad
V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad sú aj naďalej v platnosti úľavy.
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.
Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a po predložení
dokladov za osoby, ktoré sa viac ako 90 dní nepretržite zdržujú
v zahraničí. Správca určuje za prijateľné nasledovné doklady
s uvedením doby platnosti:
U osôb pracujúcich v zahraničí:
a) potvrdenie zamestnávateľa, alebo predloženie pracovnej
zmluvy, prípadne potvrdenie agentúry, ktorá prácu sprostredkovala
b) potvrdenie o návšteve školy v zahraničí
c) potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí v zahraničí.
Všetky tieto doklady musia byť predložené v origináli a tiež
preložené (nemusí byť úradne overený preklad). Úľava je vo
výške 100 % sadzby.
Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a po predložení
dokladov aj za osoby, ktoré sa viac ako 90 dní zdržiavajú na inej
adrese (musia však doložiť doklad, že tento poplatok si zaplatili
v mieste iného pobytu). Ide o fyzické osoby s trvalým pobytom
v obci Rabčice, ktoré sú na prechodnom pobyte prihlásené
a obývajú byt v mieste tohto pobytu. V nájomnej, prípadne inej
zmluve o prenajatom byte, ubytovni, však musí byť formulovaná
klauzula o platení poplatku za komunálny odpad. Úľava je vo
výške 100 % sadzby.
Správca môže poplatníkom, ktorí nemajú nedoplatky na
daniach znížiť poplatok a to:
1. fyzickej osobe staršej ako 62 rokov, pokiaľ nežije v spoločnej
domácnosti s inou osobou, ktorá je zárobková činná vo výške 50 % sadzby (údaje o dosiahnutí veku – na základe evidencie obyvateľstva)
2. študentom študujúcim mimo obce. U študentov požadujúcich
zníženie je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy
mimo obce (platí pre študentov, ktorí sú ubytovaní na internáte, netýka sa študentov dochádzajúcich domov denne),
prípadne potvrdenie o ubytovaní poplatníka. Výška úľavy je
vo výške 50 % sadzby.
3. Držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP), prípadne držiteľovi preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ZŤP-S)
vo výške 50 % sadzby po predložení preukazu.
V ostatných prípadoch:
a) potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby z príslušného obecného úradu a súčasne potvrdenie, že si poplatok zaplatil v príslušnom mieste
b) potvrdenie o ústavnom liečení alebo dlhodobej hospitalizácií
(viac ako 90 dní nepretržite)
c) čestné prehlásenie s dodatkom o právnych dôsledkoch pri
nesprávnych údajoch namiesto dokladov – pri osobách pracujúcich v zahraničí, ak nie je možné predložiť potvrdenie
s uvedením dôvodu nemožnosti získať platné potvrdenie.
Výška poplatku ostáva nezmenená, a to 18 € na osobu a rok.
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Poplatok za vodomer
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v zmysle vyhlášky
č. 225/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby,
distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovom a odvádzania
a čistenia odpadovej vody verejnou vyhláškou zaviedol dvojzložkovú cenu vodného. Od budúceho roku na faktúre za vodu pribudne
občanom nový fixný poplatok (zložka) za vodomer. Fixná zložka sa
uplatní (fakturuje) na každé odberné miesto s osadeným vodomerom alebo aj bez vodomera, na ktoré je uzatvorená zmluva o dodávke pitnej vody a to bez ohľadu na to, či bola odobratá pitná voda,
teda aj pri nulovom odbere. Celková suma za dodávku pitnej vody
už bude zložená z poplatku za spotrebovanú vodu a z poplatku za
vodomer (6,- € ročne). Odberateľ po novom bude okrem variabilného platiť aj fixný poplatok. Jeho výška bude závisieť od veľkosti vodomeru, a to bez ohľadu na to, koľko vody odberateľ skutočne spotreboval. Druhá zložka bude naďalej závisieť od nameranej spotreby
vody.
Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o. oznamuje odberateľom, že výška fixnej zložky v Rabčiciach je 6 € ročne na každé odberné miesto,
tak ako je uvedené vyššie. Keďže sa voda fakturuje dvakrát ročne,
fixná zložka sa bude fakturovať tiež dvakrát, a to výške 3,- €. Zavedenie dvojzložkovej ceny zabezpečí objektívnosť rozloženia úhrady
nákladov vynaložených na vykonávanie regulovaných činností a tiež
spravodlivejšie podieľanie sa všetkých pripojených odberateľov na
celkových nákladoch.

Digitálna televízia
v Rabčiciach AirFlexiTV
Kompletné pokrytie Rabčíc digitálnou televíziou (Digitálna televízia
v Rabčiciach)
Už aj obyvatelia našej obce môžu využívať modernú digitálnu televíziu, AirFlexiTV, ktorú prevádzkuje spoločnosť DSiDATA. Televízia
je dostupná rovnakým spôsobom ako internetové pripojenie, teda
vzduchom cez anténu. Na prevádzku postačuje tá istá anténa ako
na internetové pripojenie AirMAX flexi Net. Televíziu vám teraz ponúka spoločnosť DSiDATA na 6 mesiacov na vyskúšanie, bez ďalších
záväzkov. Po pol roku sa rozhodnete buď pokračovať v službe, alebo
nie. Teraz dostanete cca 65 televíznych staníc, pričom na 21 najsledovanejších staniciach máte k dispozícii až 7 dňový archív, nahrávanie, sledovanie relácií od začiatku a množstvo iných funkcií. Zariadenie, ktoré potrebujete na príjem tejto televízie - Set-top box vám tiež
na 1/2 roka bezplatne zapožičajú.
Kontaktovať môžete spoločnosť DSIDATA na ich zákazníckej linke
0850 888 019 alebo na www.flexi.sk

Upozornenie
k miestnym daniam
Január je mesiac, v ktorom sa podávajú daňové priznania k dani
z nehnuteľnosti po prvýkrát. Daňovníci, ktorí doteraz nepodávali daňové priznanie, a v priebehu uplynulého roka získali stavebné povolenie, sú povinní podať daňové priznanie k dani zo stavieb a pozemkov. K podaniu daňového priznania sú povinní predložiť LV, GP
a stavebné povolenie. Taktiež daňovníci, ktorí v roku 2016 skolaudovali dom, sú povinní zmeniť daňové priznanie zo stavebného pozemku na daň so stavieb. K podaniu DP sú povinní predložiť LV na
pozemok, GP osadenie stavby, kolaudačné rozhodnutie. Daňovníci,
ktorí v uplynulom roku získali dom, prípadne pozemok kúpou alebo
dedičstvom, sú tiež povinní podať DP a doložiť kúpnu zmluvu alebo
osvedčenie o dedičstve.
Daňovník, ktorý si zaobstaral psa v roku 2016 je povinný na obecnom úrade podať taktiež DP k dani za psa. Pri dani za psa je potrebné každú zmenu (predaj, úhyn, kúpa alebo zámena) do 30 dní ohlásiť na OcÚ v Rabčiciach. Pri dani z nehnuteľnosti je taktiež potrebné
hlásiť každú zmenu. Akákoľvek zmena sa priemetne k 1.1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.
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Údaje z evidencie obyvateľov

Mladý Heligón

Za obdobie od 1. 9. 2016 do 12. 12. 2016 sa v našej obci
narodilo 8 detí:

Mladému Heligónu sa v roku 2016 veľmi dobre darilo a vystupoval
na rôznych akciách a podujatiach – oslavy 450. výročia založenia
Jablonky, vystúpenie v Trenčíne, posedenie dôchodcov, vystúpenie
na dožinkách v Lipnici a iné.
Vystupovali sme v Krompachoch, kde sme hrali pre nadáciu, ktorá
pomáha chorým deťom na onkológii. Takéto vystúpenie nás čaká
ešte aj v decembri, budeme hrať v Košiciach.
Najväčšiu radosť nám urobilo, že sme v tomto roku nahrali CD. Sú
to vianočné koledy, ktoré si môžete už v decembri vypočuť aj vy.

Sára Bejdáková
Alica Huráková
Oliver Tropek
Markus Kolčák
Emma Kormanová
Miroslava Bubláková
Emma Fitáková
Dávid Pienčák
Spolu sa od 1. 1. 2016 v obci narodilo 27 detí.
Zomreli 2 spoluobčania:
Vladimír Briliak 52 r.
Ján Sivoň 72 r.
V roku 2016 zomrelo 15 spoluobčanov.
Prisťahovali sa 3 občania, odsťahovalo sa 11 občanov.
Celkom sa za rok 2016 prisťahovalo 17 občanov,
odsťahovalo sa 27 občanov.
K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
90 rokov Jozef Skočík
85 rokov Ferdinand Slovík
80 rokov Anton Bubliak
75 rokov František Gluch
70 rokov Milan Branický
Margita Borová

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým našim
fanúšikom, a popriať šťastné a veselé vianočné sviatky, hlavne
veľa zdravíčka, a v novom roku 2017 všetko len to najlepšie.
Miroslav Tropek

Poďakovanie sponzorom

Bolo uzavretých 5 manželstiev,
z toho 1 mimo našej obce.
Celkom bolo za rok 2016 uzavretých 29 manželstiev,
z toho 13 mimo obce.
Za druhý polrok do štatistiky pribudli 3 rozvody.
V roku 2016 boli v obci 4 rozvody.
K 12.12.2016 má obec Rabčice 1995 obyvateľov.

DHZ RABČICE ĎAKUJE za pomoc a podporu v roku 2016
vedeniu Obce Rabčice a všetkým sponzorom:
Q Support
Martin Vons
Tlačiareň Kubík, s.r.o
Miloš Briliak
Autodoprava Anton Bublák
Autoservis Ján Bubliak
Dvojka, Karol Sahuľ
Peter Stelina
Jozef Stelina.

Krásne jubileum
– 90 rokov života – oslávil bývalý starosta Rabčíc, Jozef Skočík

Pri tejto príležitosti mu starosta obce Jozef Slovík poprial
veľa zdravia a životnej energie do ďalších rokov života.

4 / 2016

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu

5

Uvítanie detí

Mikuláš

Miestna samospráva organizuje uvítanie detí v priebehu roka niekoľkokrát. Po krátkom kultúrnom programe a príhovore starostu obce je priestor
na malé posedenie. Deti dostanú finančný príspevok vo výške 60 €.

Na stretnutie s deťmi prišiel Sv. Mikuláš do nášho kostola v nedeľu,
4. decembra, a priniesol aj sladké darčeky. Deti netrpezlivo čakali na
jeho príchod. Zarecitovali mu básničku alebo modlitbičku, tie odvážnejšie sa s ním aj odfotili.

Posedenie dôchodcov

S našimi seniormi sme sa stretli 20. októbra v kultúrnom dome, kde
sme pre nich pripravili kultúrny program spojený so slávnostným pohostením a malým darčekom. V programe vystúpili DFS Kašunka, Mladí heligonkári, DĽH Bystrina a tiež sólistka Dominika Mordelová, ktorú
na harmonike sprevádzal Anton Mordel.

Volejbalový turnaj
Na volejbalovom turnaji sa 19. novembra zúčastnilo päť družstiev.
V telocvični sa medzi sebou stretli tri družstvá z Rabčíc – družstvo
Františka Grobarčíka, Dávida Boldovjaka a Mareka Bandíka, jedno družstvo z Rabče a jedno z Hruštína. Na prvom mieste sa umiestnili hráči
z družstva Dávida Boldovjaka, druhé miesto obsadilo družstvo Františka Grobarčíka a tretie skončilo družstvo z Hruštína. Súťažiaci si mohli
pochutiť na výbornom kotlíkovom guláši aj na vianočnom punči.
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2017

Príjmy

Bežné príjmy
100
Daňové príjmy
110
Daň z príjmov FO
111
Daň z príjmov FO
11103
Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve
120
Dane z majetku
121 001
Daň z pozemkov
121002
Daň zo stavieb
121003
Daň z bytov
130
Dane za špecifické služby
133001
Za psa
133 013
Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
200
Nedaňové príjmy-príjmy z podnikania a z vlastn.maj.
210
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
212
Príjmy z vlastníctva
212002
Za úžívanie verejného priestranstva
212 003
Z prenajatých bytov,kult. Domu, Domu smútku, kancelárie, ...
212004
Z prenájmu -Rabčice STRED s.r.o.+miestny rozhlas
220
Administratívne a iné poplatky a platby
221
Administratívne poplatky
221004
Správne popl./Over.podpisu,listiny,registre,SOcU-pov.,osvedč.,reg.,...
222003
Príjjem z pokút
223
Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb
223 001
Teplo/ZŠ,prefotenie,cint.poplatky,popl.za opatr.službu,...
223 004
Predaj prebytočného materiálu
229
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby
229005
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
240
Úroky z účtov finančného hospodárenia
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
243
Úroky z účtov finančného hospodárenia
290
Iné nedaňové príjmy
292
Ostatné príjmy
292027
Zber separovaného odpadu
300
Granty a transfery
310
Tuzemské bežné granty a transfery
311
Granty
311
Sponzorské príspevky
312
Tuzemské dotácie a transfery
312001
ÚPSVaR-prídavky na dieťa/Osobitný príjemca
312001
ÚPSVaR-doplatok rok 2015/Aktivačné práce par.50 i, j
312001
ÚPSVaR/Aktivačné práce par.
312001
Dotácia-bežný grant /Verejné osvetlenie-doplatok 2015-ESF, ŠR
312 001
Hmotná núdza-Strava
312 001
Hmotná núdza-Školské pomôcky
312012
Dotácia zo ŠR/Výrub drevín, ochrana, voda-prenes. Výkon
312012
Dotácia zo ŠR/Cestné hospodárstvo-prenesený výkon
312 012
Dotácia zo ŠR/Matrika-prenesený výkon
312 012
Dotácia/REGOB-reg.evidencie obyvateľov-prenesený výkon
312 012
Dotácia zo ŠR/Školstvo-prenesené kompetencie
312 001
Dotácia zo ŠR/Školstvo-vzdelávacie poukazy
312 001
KŚU/Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
312 001
KŠU/Výchova a vzdelávanie
Bežné príjmy spolu:
Školstvo/RO s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ Rabčice
ZŠ/Bežné príjmy
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy
322001
Dotácia/Zberný dvor - ESF
322 001
Dotácia/Zberný dvor - ŠR
Kapitálové príjmy spolu:
Finančné operácie - príjmy
454001
Prevod z prebytku rezervného fondu
Finančné operácie - príjmové spolu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
PRÍJMY SPOLU

Rozpočet 2017 v EUR
699 846
645 714
645 714
645714
19 162
10554
8433
175
34 970
955
34015
77 167
28 684
28684
250
20300
8134
43 533
3500
3500
0
40 000
40000
0
33
33
950
950
950
4000
4000
4000
483209
483209
0
0
483209
470
0
0
0
2000
500
187
86
3001
660
463291
8147
581
4286
1 260 222
1000
1000
1261222
Rozpočet 2017 v EUR
251209
44331
295540
Rozpočet 2017 v EUR
420554
420554
1261222
295540
420554
1977316
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PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2017
Bežné výdavky
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60

PROGRAM
1
2
3
4
5
PROGRAM
1
PROGRAM
1
2
4
PROGRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
19
20
21
PROGRAM
1
PROGRAM
1
2
3
PROGRAM
1
2
3
4
PROGRAM
1

1: Plánovanie, manažment a kontrola
Činnosť obecného úradu
Členstvo v organizáciach a združeniach
Vnútorná kontrola/Hlavný kontrolór
Audit
Finančná a rozpočtová oblasť
2: Propagácia a prezentácia obce
Propagácia a prezentácia obce
3: Interné služby obce
Činnosť volených orgánov samosprávy/Zastup
Plánovanie obce
Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu
4: Služby občanom
Činnosť matriky-prenesený výkon
Rozvoj obce-aktivačné práce
Evidencia obyvateľstva-prenesený výkon
Cintorínske a pohrebné služby
Odpadové hospodárstvo
Miestny rozhlas
Verejné osvetlenie
Ochrana životn. prostredia-prenesený výkon
Spoločný stavebný úrad
Komunikácie
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Opatrovateľská služba
Teplo/Kotolňa
Zásobovanie vodou/Vodovod
Prídavky na dieťa
Byty - 10 BJ + Drobná prevádzka
Zberný dvor - projekt
Multifunkčná budova
5: Bezpečnosť a ochrana
Požiarna ochrana
6: Šport
Športové súťaže a podujatia
Podpora športových klubov
Športová infraštruktúra
7: Kultúra
Kultúrny dom a kultúrne podujatia
Obecná knižnica
Obč. obrady-uvítanie detí, Posedenie, Zlaté svadby,...
Záujmová činnosť/Obec
8: Vzdelávanie
Základná škola
Záujmová činnosť/ZŠ
2
Materská škola
3
Školská jedáleň
4
ÚPSVaR/Hmotná núdza-strava, školské pomôcky
5
Školský klub detí
Výdavky celkom bežné+kapitálové
Výdavkové finančné operácie
Transakcie verejného dlhu
1
Splátka úveru
VÝDAVKY CELKOM :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdav. finanč.operácie
VÝDAVKY SPOLU

231 480
227 100
1 500
1 000
1 080
800
3 500
3 500
29 880
3 680
25 000
1 200
318 612
3 001
1 000
656
5 000
38 815
1 000
12 000
186
1 400
208 734
1 350
5 500
34 000
2 500
470
3 000
0
0
3 500
3 500
3 600
200
3 100
300
21 666
3 700
1 100
4 000
12 866
648 984
473 019
11 000
100 069
53 000
2 500
9 396
1 261 222
0
0
0
1 261 222
1 261 222
716 094
0
1 977 316

Výdavky
Kapitálové výdavky

716

5

311
400

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
094
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
094
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
716 094
0
0
0
716 094
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ZŠ s MŠ Rabčice, v spolupráci s Nadáciou
Volkswagen Slovakia, vyhlasujú súťaž
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Európsky deň jazykov 2016

Zelená pre zmenu
Časový plán súťaže:

Obdobie

Aktivita

December 2016
Január 2017

Vyhlásenie súťaže
Triedne kolá

Február 2017

Školské kolo

Marec 2017
Apríl –jún 2017

Finále
Realizácia víťazného návrhu

Úlohou žiakov zo ZŠ s MŠ Rabčice je nakresliť / vytvoriť (fantázii sa medze nekladú) návrh ekoučebne, ktorá bude na školskom dvore.
Práce, ktoré sa dostanú do finále, budú ocenené sladkou
odmenou a víťazný návrh bude zrealizovaný.
Ďalšie informácie budeme postupne uverejňovať na webovej stránke školy, webovej stránke obce a v regionálnych médiach.
Tešíme sa na Vaše návrhy!
Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice: PaedDr. Viera Baláková
V Rabčiciach, 1. 12. 2017

V Európe sa používa 24 úradných jazykov, patria k nim aj anglický, ruský a slovenský jazyk, ktoré sa vyučujú na našej škole. Žiaci
9. ročníka si posledný deň pred jesennými prázdninami, spolu
s vyučujúcimi, pripravili rôzne aktivity, piesne a hry, cez ktoré sa
snažili žiakom nižších ročníkov bližšie predstaviť jednotlivé cudzie
jazyky. Deviataci boli rozdelení na skupiny a postupne sa striedali
v triedach na druhom stupni. Žiaci boli s takouto formou „vyučovania“ spokojní, zapájali sa do pripravených súťaží.

Mgr. Jana Gergišáková

Folklór
Vážení rodičia a priatelia školy
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Rabčice sa na Vás obracia s prosbou o 2 % z dane aj v tomto roku. Získané finančné prostriedky budú použité na rozvoj vzdelávania (zakúpenie pracovných zošitov, učebných pomôcok a športových
potrieb).
Postup pri poukázaní 2 % z dane:
1. Živnostníci uvedú nasledovné údaje vo svojom daňovom
priznaní:
Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
Sídlo: Rabčice 194, 029 45
Právna norma: Občianske združenie
IČO/ SID: 17319617/966
2. Zamestnanci donesú vyplnené tlačivo vyhlásenie o poukázaní 2% dane + potvrdenie o zaplatení dane do riaditeľne
ZŠ a odtiaľ spoločne odovzdáme na daňový úrad.
Ďakujeme za Váš dar 2 % z dane, ktorým pomôžete svojim
deťom.

Detská folklórna skupina KAŠUNKA pokračuje vo svojich aktivitách po celý rok, zúčastňuje sa na všetkých kultúrnych podujatiach v obci, každý rok účinkuje v programe Oravské Vianoce.
Na súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov v Nižnej
získala strieborné pásmo. Hudobne ich doprevádzala DĽH Bystrina, ktorú vedie Jozef Tropek.
FS RABČIČANKA, ĽH ROVŇAN a ĽH Jozefa Jagelku pripravovali nové programy na viaceré podujatia, ktoré sa uskutočnili
v obci, a tiež na súťaže a folklórne prehliadky v rámci okresu
a kraja.
Na krajskej súťaži získala FS Rabčičanka (ako ženská skupina) zlaté pásmo a postúpila na celoslovenskú súťaž, kde sa
umiestnila v striebornom pásme.
Podujatia, na ktorých sa folkloristi zúčastnili:
Deň matiek
FS v Sihelnom
400. výročie založenia obce Rabčice
FS v Zuberci
Rabčická heligónka
Posedenie dôchodcov
Vianočné trhy.
Ďakujem všetkým členom folklórnych skupín za ich ochotu,
zodpovednú prácu a snahu zachovávať to, čo nám zanechali
naši predkovia.
Valéria Baláková
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Malá Fatra
Aj v školskom roku 2016/17 pokračuje na
našej škole činnosť krúžku „Mladý cestovateľ“.
O veľkom záujme o tento krúžok svedčí aj počet prihlásených žiakov, ktorých je 45.
Cieľom prvých dvoch výletov bolo pohorie
Malá Fatra. Pre nevšedné prírodné krásy a bohatstvo rastlinných a živočíšnych druhov bola
krivánska časť Malej Fatry vyhlásená v roku
1988 za národný park. Rozprestiera sa na ploche 226 km2. Medzi jeho najväčšie pozoruhodnosti patria tiesňavy , rokliny a skalné štíty. My
sme si vybrali Jánošíkove diery a Šútovský
vodopád.
1. 10. 2016 – Jánošíkove diery je sústava
kaňonov a tiesňav, ktoré vytvoril Dierový potok. Majú tri časti – Dolné diery, Horné diery
a Nové diery. My sme si vybrali prvé dve časti.
V Dolných dierach je vybudovaný náučný chodník, kde sme sa dozvedeli o geologickej stavbe územia, vzácnych rastlinách a živočíchoch
tejto oblasti. Adrenalínovým zážitkom boli rebríky pri vodopádoch a reťaze v náročnejšom
teréne, kde hrozilo pošmyknutie. Horné diery
sú východiskom pre turistov pokračujúcich na
vrcholy Malý a Veľký Rozsutec. Možno v budúcnosti zaradíme tieto vrcholy do plánovanej
turistiky. Zaujímavé bolo, že hoci východiskom
turistiky bolo parkovisko pri hoteli Diery, my
sme sa nevracali rovnakou cestou, ale prešli
sme do Štefanovej na druhej strane pohoria.
Zastavili sme sa po náročnej turistike v krásnej reštaurácii a každý si vybral na čo mal chuť.
Unavení, ale obohatení o pekné zážitky z krásnej prírody sme sa v poobedňajších hodinách
vrátili domov.
28. 10. 2016 – Šútovský vodopád bol druhým cieľom našej turistiky. Cesta začínala
v obci Šútovo. Viedla Šútovskou dolinou, ktorou vedie náučný chodník so 6 tabuľami. Pre
deti bolo zaujímavé ako na každej tabuli bola
informácia o vzdialenosti k ďalšej tabuli a vzdialenosti do cieľa našej cesty. Lesné porasty
v celej doline sú súčasťou Národne prírodnej
rezervácie Šútovská dolina s 5. (najvyšším)
stupňom ochrany. Nádherný
slnečný deň a cesta po popadanom lístí z bukov bola pre
všetkých veľmi romantická
a deti si nafotili veľa záberov.
Cieľ našej cesty nás všetkých
ohromil nevšednou krásou a
mohutnosťou. Voda v Šútovskom vodopáde padá z výšky 38 metrov a vodopád sa
nachádza v nadmorskej výške 822 m n. m. Pri vodopáde
sme si dopriali dlhšiu prestávku na občerstvenie a fotenie.
Po skončení turistiky sme sa
zastavili v nákupnom centre
Tulip v Martine . Domov sme
sa vracali spokojní a plní dojmov c celého dňa.
Na záver by som chcela žiakov z krúžku pochváliť za disciplinovanosť a dochvíľnosť,
ktoré sú pri takýchto hromadných akciách potrebné.
Chcem tiež poďakovať
všetkým dospelým účastníkom za pomoc pri organizácii. Verím, že sa v novom roku
stretneme na podobných akciách.
Vedúca krúžku
RNDr. Zlatica Krumpová
a Mgr. Beáta Ogureková
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Rok čitateľskej gramotnosti
Školský rok 2016/2017 je vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. Čítanie a čitateľská gramotnosť sú nevyhnutným predpokladom na zvládnutie učebnej látky v škole, ale tiež na získanie informácií a poznatkov v rôznych oblastiach života. Aj z tohto dôvodu
sme sa 24. októbra zapojili do aktivity „Čítame spolu“, kedy žiaci

Naši žiaci opäť úspešní
na Technickej olympiáde
VI. ročník Okresného kola Technickej olympiády sa konal 1. decembra 2016 v priestoroch SOŠ technickej v Námestove. Zúčastnilo sa ho 16 družstiev z okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci. V kategórii mladších žiakov našu školu reprezentovala Ingrid Vnenčáková,
žiačka 7. A triedy a v kategórii starších žiakov, kde sa súťažilo
vo dvojiciach, nás reprezentovali Barborka Bandíková z 9. A triedy
a Tobiáš Grobarčík z 8. A triedy.
Už tradične sa na olympiáde súťaží v teoretickej a praktickej časti. Mladší žiaci mali podľa technického výkresu vyrobiť veternú elektráreň. Ingridke sa nepodarilo obsadiť ocenené miesta aj napriek
tomu, že teoretickú časť mala tretiu najlepšiu. Starší žiaci mali zostrojiť z dreva držiak s vĺčikom. Výrobok Barborky a Tobiáša bol
najlepší, teoretickú časť tiež zvládli najlepšie, takže suverénne zvíťazili.
Radosť z víťazstva bola veľká. Odmenou za vynaložené úsilie
a poctivú prípravu na olympiádu pod odborným vedením Ing. Angely Bigošovej im bol víťazný pohár, medaily, diplom a vecné ceny.
Aj my sa pripájame ku gratuláciám a obom želáme veľa úspechov
na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční dňa 2. februára 2017 v Spojenej škole v Martine.
Ing. Angela Bigošová

počas druhej vyučovacej hodiny čítali svoje obľúbené knihy. Napriek prieniku moderných informačných technológií ostáva čítanie
stále základnou formou nadobúdania vedomostí, a preto je potrebné ho rozvíjať.
Mgr. Jana Gergišáková
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PREDVIANOČNÝ ČAS V MŠ
V čase adventu sa pripravujeme na Vianoce, naše príbytky sa
napĺňajú sladkou vôňou koláčikov, láskou a radosťou detí, ktoré
sú plné očakávania. Nie je nič krajšie ako žiariace detské očká!
Aj my v materskej škole sme s pomocou rodičov a našich usilovných škôlkarov napiekli sladké medovníčky. Ich vôňa prilá-

Novoročná vinšovačka
Vinšujem vám vinšujem, samé dobré veci!
Keď sa niečo podarí, radujú sa všetci.
Nech si každý nájde ten svoj zlatý oriešok:
vinšujem vám, vinšujem vám šťastný nový rok!

kala do škôlky sv. Mikuláša s anjelom, ktorí priniesli pre všetky
deti sladké balíčky. Najskôr však Mikulášovi zarecitovali a zaspievali. Pre rodičov si deti pripravili krátku vianočnú besiedku,
aby ich potešili a na ich tvárach vyčarili úsmev plný radosti
a lásky.
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