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ROČNÍK 15

Dni obce Rabčice
V

ážení občania, zase ubehol rok ako
voda a máme tu opäť čas najkrajších sviatkov v roku. Vianoce sú časom, kedy sa stretáva pri štedrovečernom stole celá rodina,
sú časom lásky, spokojnosti, súdržnosti a porozumenia, kedy sa snažíme na chvíľu zastaviť a obzrieť sa späť. Dovoľte mi aby som pri
príležitosti ukončenia roka 2017 zosumarizoval, čo sa udialo v našej obci. Obec so svojimi zamestnancami počas celého roka vykonávala údržbu pracovných strojov a majetku
obce, čistila verejné priestranstvá, dokončila
zasypávanie zostávajúcich priekop pri hlavnej ceste, urobila osvetlenie na prístupovej
ceste ku klzisku. V záhrade Základnej školy
sme vybudovali altánok s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorý slúži deťom na výučbu v prírode ako aj na obecné akcie. Rozhodujúcou stavbou je výstavba
Multifunkčnej budovy, ktorú sme začali stavať v máji tohto roku. Výstavbu realizuje Stavebný podnik Námestovo, ale niektoré pomocné práce vykonávajú aj naši zamestnanci. Obec dostala financie od ministerstva vnútra na opravu starej hasičky. Zreparovanú ju
bol osobne odovzdať minister vnútra JUDr.
Róbert Kaliňák našim hasičom. Prioritou do
ďalšieho roka je dostavba budovy podľa finančných možností obce. Budeme aj naďalej
reagovať na výzvy z eurofondov. Do úspešného konca chceme dotiahnuť toho času podané projekty: Sprístupnenie kultúrneho
a prírodného dedičstva medzi obcami Rabčice – Zubrohlava – Bobrov – Weľká Lipnica –
cyklotrasa, Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
prostredníctvom moderného vybavenia učební – vybavenie jazykovej, fyzikálnej a IKT
učebne, Kamerový systém v obci, Šport ako
súčasť komplexného edukačného procesu –
vybudovanie detského ihriska. Aj takýmto
spôsobom posúvame našu krásnu obec dopredu aby nestagnovala a aby naši žiaci mali
najlepšie podmienky na vzdelávanie.
Je potrebné si uvedomiť, že nie vždy je ľahká cesta pri dosiahnutí našich cieľov. Vždy sú
tu prekážky, ktoré sa snažíme spoločne prekonať a tak postupne budovať našu obec na
krajšiu. Aby bola ešte krajšia musíme k tomu
prispieť všetci spoločnými silami, postojmi a
svojimi názormi. Preto zabudnime v tomto vianočnom čase na všetky naše nezhody a nepokoje a skúsme sa tešiť zo všetkých dní, ktoré nás spolu ešte čakajú.
Touto cestou chcem poďakovať všetkým,
ktorí akoukoľvek formou prispeli k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho
i duchovného života, pretože budúcnosť obce
je v rukách jej občanov.
Prajem Vám krásne prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok 2018, plný
zdravia, lásky a porozumenia.
Jozef Slovík
starosta obce

V dňoch 8. a 9. júla sa v našej obci konali Dni obce Rabčice. Program začal v sobotu poobede na futbalovom ihrisku. Poľovníci navarili guláš, na futbalovom ihrisku prebiehali futbalové zápasy a po nich vystupovala
skupina Oldies Band. Nakoľko na tomto programe nebola návštevnosť, program predčasne
skončil. V nedeľu začal program sv. omšou, na
ktorej boli naši folkloristi oblečení v krojoch, čo
vytvorilo krásnu atmosféru. Po sv. omši mali
naši hostia a folkloristi slávnostný obed v telocvični.
Dni obce boli spojené s oslavou 35. výročia
založenia DFS Kašunka. Okolo 13.00 hodiny
začal hlavný program v novom vybudovanom
altánku pri základnej škole. V úvode sa prihovoril občanom a hosťom starosta obce. Program pokračoval rôznymi vystúpeniami našich
folkloristov DĽH Bystrina, FS Jagelkovci, FS
Rabčičanka, ĽH Rovňan a hostia DFS Roháčik zo Zuberca. Po vystúpeniach vystúpil riaditeľ OKS PhDr. Miroslav Žabenský, ktorý sa poďakoval vedúcej folklóru za jej 35-ročnú činnosť a obetavosť zachovávať tradície v našej
obci. Po ňom jej zablahoželal starosta obce a
nasledovalo odovzdanie pamätných medaily
všetkým súčasným aj bývalým členom folklóru. Program zakončili spoločnou piesňou Goraľu, či ti nežaľ...
História rabčického folklóru je zachytená aj
v Pamätnej izbe v miestnej telocvični, kde si ju
môžu priaznivci folklóru kedykoľvek pozrieť.

dovali dospelí heligonkári a hostia z Poľska
a náš rodák Jozef Glombík z Martina, Helizuš
z Námestova a rôzni iní.
Hostí zabávali v závere hostia z Poľska
– FS Spod Kicek, ktorí mali aj kostýmy a rekvizity.
Pre občanov bolo pripravené občerstvenie,
stánky a atrakcie pre deti. Hosťom večera bola

Ďalším vystupujúcim na dňoch obce bolo
divadlo Drak z Prešova, ktoré zahralo ľudovú
veselohru Kubo. Účastníkom sa toto vystúpenie veľmi páčilo a zožali veľký potlesk.
Po technickej prestávke nastúpila na scénu Rabčická heligónka. Začali naši najmenší
heligonkári a svoje kolo zakončila skupina Mladý heligón spoločnou piesňou. Potom nasle-

skupina Orions z Hlohovca. Skupina má troch
členov – saxofón, klávesy a gitara. Zahrali piesne pre všetky vekové kategórie a mnohých tak
roztancovali, že umelé ihrisko bolo plné tanečníkov – od detí až po seniorov.
Záver bol okolo polnoci, ale ešte sa nikomu
skončiť nechcelo, tak pokračovala diskotéka.
(r)
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Via nočný dar

„Veď Boh tak miloval svet, že
dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezhynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život.“ Jn 3,16

Táto asi najznámejšia aj najkrajšia veta zo Svätého Písma nám pripomína pravú podstatu Vianoc.
K Vianociam neodmysliteľne patria darčeky. Poteší nás, keď nás
niekto obdaruje, snažíme sa potešiť svojimi darmi my našich blíz-

kych, trápime sa premýšľaním nad
tým, čím by sme im urobili najväčšiu radosť. Zmyslom toho všetkého je uvedomiť si, ako sme všetci
obdarovaní Pánom Bohom.
Keď sa povie Boh, tak väčšinou
si predstavíme, čo všetko od nás
žiada. Chce, aby sme v neho verili, aby sme ho oslavovali, aby sme
ho poznávali, aby sme zachovávali
jeho prikázania... Ale Vianoce nám
pripomínajú, že Boh je ten, ktorý
v prvom rade dáva, nie žiada. Ktorý dáva život, so všetkým, čo
k nemu patrí, ktorý dáva druhých,
aby sme sa mohli tešiť zo spoločenstva, ktorý dáva duchovné dary,
milosti, ale ktorý dáva hlavne seba.
Posiela na svet svojho Syna,
aby sa on sám stal darom pre nás.
Aby nás učil správne žiť, aby nám
ukázal cieľ nášho života, aby nám
ponúkal pomoc, aby bol s nami
v každej chvíli. On chce byť našou
Cestou, Pravdou i Životom. Preto
prežiť dobre Vianoce znamená
uvedomiť si, čo všetko mi Boh dal
a stále dáva. Kým on pre mňa je.
Vianoce nás učia vďačnosti za
všetky dary veci aj neveci. Nech
počas týchto sviatkov Pán Boh aj
ľudia okolo nás pocítia našu vďačnosť za to, čo pre nás znamenajú.
S prianím sviatkov naplnených
vďačnosťou vás žehná
d.o. Blažej Dibdiak
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Výmena kňazov v našej farnosti
Po dlhých 12 rokoch sme sa rozlúčili s našim
p. farárom Mgr. Jaroslavom Humeným, ktorého p. biskup preložil do obce Poľanovce. Posledná sv. omša s ním bola v nedeľu 2. júla, kde mu
bol poďakovať starosta obce a menoval ho za čestného občana obce Rabčice. Bola to ťažká rozlúčka, nakoľko 12 rokov je dlhé obdobie a každý farník vychádzal z kostola so slzou v oku.
Vdp. Jaroslav Humený

4. júla bola prvá sv. omša s novým správcom farnosti vdp. Blažejom Dibdiakom. Starosta obce ho medzi nami privítal a poprial mu veľa síl a hojnosť Božieho
požehnanie v kňazskej službe v našej farnosti.

Liturgické slávenia počas vianočných sviatkov 2017
dátum

sv. omše

24.12. nedeľa

8.00, 10.30
24.00 – polnočná
8.00, 10.30
14.00 – jasličková
8.00, 10.30
8.00
8.00
17.15
8.00
8.00, 10.30
16.00 – poďakovanie
8.00, 10.30
8.00, 10.30

25.12. pondelok
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
6.1.

utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
sobota

koleda

14.00 – 19.00
9.30 – 19.00
9.30 – 19.00
9.30 – 16.00
9.30 – 18.00
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Výstavba multifunkčnej budovy
Dňa 23. mája sa uskutočnil prvý výkop
novej multifunkčnej budovy obce Rabčice,
v ktorej sa bude nachádzať nový obecný
úrad a tiež kultúrny dom. Práce realizuje
Stavebný podnik.

Stavanie mája
Posledný aprílový deň už tradične
patrí stavaniu mája. Tohtoročné stavanie bolo skomplikované silným dažďom,
ale naši chlapi to zvládli. Máj sa celý
mesiac hrdo týčil na parkovisku pri
Obecnom úrade a pripomínal nám dávne tradície, keď sa slobodným dievčatám stavali máje.

Deň matiek

Druhú májovú nedeľu, sme si pripomenuli
sviatok Dňa matiek. V kultúrnom dome v Rabčiciach, sa konal program, ktorý začal príhovorom starostu obce. Po ňom nasledovali vystúpenia heligonkárov a folkloristov. Žiaci

zarecitovali básničky a vystúpili gitaristi pod
vedením p. uč. Lubasovej.
Každá mamička bola obdarovaná kvietkom a tiež srdiečkom, ktoré vyrobili deti zo
základnej školy.
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Výsledky volieb do orgánov žilinského samosprávneho kraja v obci Rabčice
konané dňa 4.11.2017
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov.............. 1479
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní................................................................... 444
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku.................................................................................. 444
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva................... 431
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosp. kraja........ 430
Volebná účasť na voľbách v obci................................................................................. 30,02 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu:
Erika Jurinová
OĽANO ..................................................... 202
Marián Murín
NEKA ........................................................ 123
Juraj Blanár
Smer –sociálna demokracia ...................... 49
Anton Martvoň
NEKA .......................................................... 31
Peter Sagan
Kotleba – ĽS ............................................... 23
Ján Mikolaj
SNS .............................................................. 2
Peter Cibulka
NEKA ............................................................ 0
Stanislav Pirošík
KSS ............................................................... 0
Kristián Hoffmann
Smer- sociálna demokracia .............. odstúpil

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľby do zastupiteľstva:
Igor Janckulík
Albín Maslaňak
Július Piták
Michal Strnál
Rastislav Zanovit
Mária Olešová
Jozef Slovík
Ján Kadera
Danica Hollá
Jozef Straka
František Plevják
Viera Mazúrová
Milan Vrábeľ
Ľubomír Meško
Vladimír Lubas
Alojz Strýček
Emil Kupčík
Dávid Romaňák
Milan Bugan
Anna Sumegová
Peter Socha
Marek Noga
Milan Rypák
Jozef Vajdiar
Peter Paško

NEKA ........................................ 293
SaS ........................................... 246
Smer- soc.demokracia ............. 233
NEKA ........................................ 179
KDH, OKS, Nova ...................... 127
NEKA .......................................... 79
NEKA .......................................... 74
Smer- sociálna demokracia ....... 70
KDH, Nova, OKS ........................ 58
NEKA .......................................... 54
NEKA .......................................... 51
NEKA .......................................... 50
Smer- sociálna demokracia ....... 34
Kotleba – ĽS ............................... 30
KDH, OKS, Nova ........................ 27
NEKA .......................................... 26
Kotleba- ĽS ................................. 25
SNS ............................................ 25
SNS ............................................ 23
SNS ............................................ 15
SNS ............................................ 13
Vzdor – strana práce ................... 9
SNS .............................................. 9
Nový parlament ............................ 6
Most - Híd ..................................... 5

UZNESENIE č.2/2017
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 28.4.2017 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Správu inventarizačnej komisie o inventarizácii za rok 2016.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016.
4. Správu zo zasadnutia finančnej komisie k Záverečnému účtu obce za rok 2016.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 3/2017 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:
Celkové príjmy – na sumu:
1984745,00 €
z toho: - obec:
1983745,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1984745,00 €
z toho: - obec:
1327127,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
657618,00 €
6. Správu hlavného kontrolóra o kontrolách vykonaných v roku 2016.
7. Sťažnosť p. Kormanovej Margity, Rabča 100 a
p. Dušana Kolčáka, Rabčice 331
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Milan Klinovský,
Ľubomír Bublák
Overovateľov zápisnice: Veronika Káziková

a Oľga Chromeková
2. Zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad.
4. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia
obce za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu
vo výške 449203,46 €.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 4/2017 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:
Celkové príjmy – na sumu:
1986807,00 €
z toho: - obec:
1985807,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1986807,00 €
z toho: - obec:
1329189,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
657618,00 €
6. Dodatok č. 2 k VZN obce Rabčice č. 1/2012 o
určení postupu, podmienok a výške úhrady za
poskytované sociálny služby.
7. Nových členov valnej hromady spoločnosti
Rabčice STRED s.r.o. (Zlaticu Krumpovú nahrádza Anna Huráková, Ľubomíra Motyku nahrádza Jozef Hálka)
8. Zmenu audítorskej spoločnosti (Ekoaudítor
nahrádza Makroaudit)
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce posunúť sťažnosť p. Kormanovej Margity a Dušana Kolčáka poriadkovej
komisií.
2. Starostovi obce dať vyhlásiť v obecnom rozhlase reláciu o KO a možnosť občanom zakúpiť si smetné nádoby na obecnom úrade.
3. Poriadkovej komisií, zvolať komisiu na
12.5.2017 na tvar miesta k p. Kormanovej a k
p. Kolčákovi aj s geodetom a susednými spoluobčanmi.

D/ Deleguje:
1. Členov rady školy ZŠ s MŠ Rabčice 194: Ondrej Kubík a Milan Klinovský

UZNESENIE č.3/2017
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 30.6.2017 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 5/2017 v súlade s § 14 zákona č.583/2004
Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov nasledovne:
Celkové príjmy – na sumu:
1989962,00 €
(+3155,00 €)
z toho: - obec: 1988962,00 € (+3155,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky na sumu:
1989962,00 €
(+3155,00 €)
z toho: - obec: 1332344,00 € (+ 3155,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
657618,00 €
3. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2016.
4. Informácie starostu obce - ohľadom sťažnosti
p. Ogureka Karola a Žanety Košútovej
- ohľadom sťažnosti p. Kolčáka Dušana
- o prípravách na slávnosti dni obce Rabčice
- o možnosti predaja budovy Kasárne a tým pokrytia finančných prostriedkov na výstavbu nového kultúrneho domu a obecného úradu v obci
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B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika, PaedDr. Borová Margita
2. Overovateľov zápisnice: Huráková Anna, Chromeková Oľga
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva
4. VZN obce Rabčice č. 1/2017 o umiestňovaní
volebných plagátov na území obce Rabčice
5. Dodatok č. 1 k VZN obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
6. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 6/2017 v súlade s § 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: 1989962,00 €
z toho:
- obec: 1988962,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1989962,00 €
z toho: - obec:
1332344,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
657618,00 €
7. Čerpanie rezervného fondu na:
- realizáciu projektu „Zberný dvor“ vo výške
15554,00 €
- rozšírenie cintorína vo výške 5000,00 €
- realizáciu stavby „Multifunkčný obecný úrad
a multifunkčná sála v obci Rabčice“
8. V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP- PO1SC111-2016-10/01 zo dňa 18.01.2017
/ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“/ a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĹADÁVKY 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+:
310011A847.
Zároveň poveruje starostu obce Jozefa Slovíka podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve
k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na
zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
9. Vypracovanie znaleckého posudku na budovu Kasárne
10. Kúpnu zmluvu o vysporiadanie pozemku parcela C-KN č. 4425/12, trvalé trávnaté porasty
o výmere 30 m2 na Obec Rabčice, medzi predávajúcimi: Ľubomír Kuchta, nar. 8.2.1984, trvale bytom Rabčice 550 a Lucia Kuchtová,
rodená Čierniková, nar. 18.3.1989, trvale bytom Rabčice 498 a kupujúcou Obec Rabčice,
Rabčice 196 za cenu 1,- €.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce pozvať na Obecný úrad Karola Ogureka a Žanetu Košútovú ohľadom vzájomných sťažností jeden na druhého
Z: starosta T: na budúci týždeň
2. Starostovi obce napísať žiadosť na Farský
úrad Rabčice o prenájom pozemku pri ihrisku
okolo p. Bejdáka, ktorý bude slúžiť ako prístupová cesta na ihrisko aj z druhej strany.
Z: starosta T: čo najskôr

UZNESENIE č.4/2017
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.8.2017 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.

Hlas Rabčíc
2. Výročnú správu Obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016.
3. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 7/2017 a č. 8/2017 v súlade s § 14 zákona
č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nasledovne:
(na základe priloženej prílohy), pričom sa upravujú:
Celkové príjmy – na sumu:
2006594,00 €
z toho: - obec: 2005594,00 € (+16632,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 2006594,00 €
z toho: - obec: 1327976,00 €
(-4464,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 678618,00 € (+ 21000,00)
4. Internú smernicu č. 1/2017 Verejné obstarávanie v podmienkach Obce Rabčice v súlade
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Monitorovaciu správu Obce Rabčice ku
30.6.2017.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Anna Huráková,
Ondrej Kubík
Overovateľov zápisnice v zložení: Ľubomír
Bublák, Veronika Káziková
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Návrh na vypracovanie kúpnej zmluvy p. Anny
Vorčákovej, trvale bytom Rabčice 274 podľa
GP č. 41962249-87/2017, vyhotoveným Ing.
Jozefom Revajom dňa 19.6.2017, na vysporiadanie pozemkov (parcely C-KN č. 6502/1,
6502/2 a parcely č. 6502/3) a ich následný prevod na Obec Rabčice – prístupová cesta.
4. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ vo výške 5 % z vlastných
prostriedkov, čo činí 1.557,13 Eur z celkovej
požadovanej dotácie 31.142,57 Eur z rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR
podľa zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 9/2017 v súlade s § 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:
2080994,00 €
z toho: – obec: 2079994,00 €(+74400,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 2080994,00 €
z toho: - obec: 1402280,00 € (+74400,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
678714,00 €
6. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia
ústredného kúrenia v Telocvični“ vo výške 10
% z vlastných prostriedkov, čo predstavuje
2.600,- € z celkových nákladov projektu.

UZNESENIE č.5/2017
zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
konaného dňa 27.10.2017 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:
A/ Berie na vedomie:
1. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016.
2. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 10/2017 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004
Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
1779493,00 € (-301501,00)
z toho: - obec: 1778493,00 € (-301501,00 )
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1779493,00 € (-301501,00)
z toho: - obec: 1091847,00 € (-310433,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 687646,00 € (+8932,00)
3. Informácie starostu obce o:
- odstúpení Slovenskej agentúry životného
prostredia Bratislava od Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. OP-
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- pokračovaní prác na multifunkčnej budove,
- Anne Tropekovej, Rabčice č. 477 a jej finančných a zdravotných problémoch,
- žiadosti Rady školy o odstránení nedostatkov,
- projekte MŠ,
- konaní Vianočných trhoch a dátume konania: 9.12.2017.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Margita Borová a
Jozef Hálka, overovateľov zápisnice v zložení: Veronika Káziková a Ondrej Kubík.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva a
doplnenie bodu programu.
3. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 11/2017 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice v súlade
s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy – na sumu:
1784043,00 € (+4550,00)
z toho: - obec: 1783043,00 € (+4550,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu:
1784043,00 € (+4550,00)
z toho: - obec: 1096397,00 €
(+4550,00)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
687646,00 €
4. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017
o podmienkach nájmu bytov postavených
s podporou štátu.
5. Bezpečnostnú politiku prevádzkarne IOM Rabčice.
6. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 o
zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
7. Všeobecne záväzné nariadenia obce Rabčice
č. 4/2017 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp.
8. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy za školský
rok 2016/2017
9. Kroniku obce za rok 2016.
10. Kúpnu zmluvu na cestu na nižnom konci – ku
Rudolfovi Lachovi, trvale bytom Veterná č. 151/
17, Námestovo, podľa GP č. 41962249-93/
2014, vyhotoveným Ing. Jozefom Revajom zo
dňa 12.6.2014, na vysporiadanie pozemkov CKN č. 412/2, 412/3, 455/3, 467/5 na obec Rabčice medzi predávajúcimi: Kolčáková Angelína rod. Kolčáková, nar. 3.12.1932, bytom Rabčice č. 10, Kormanová Marta rod. Slovíková,
nar. 21.3.1934, bytom Rabčice č. 28, Samešová Magdaléna rod. Slovíková, nar.
31.7.1949, bytom Pažitie 516/41, Žilina-Bytčica, Kubalová Elena rod. Slovíková, nar.
20.8.1966, bytom Mutné č. 401, Slovík Jaroslav rod. Slovík, nar. 5.5..1970, bytom Rabčice č. 588, Slovík František rod. Slovík, nar.
9.4.1972, bytom Rabčice č. 19, Bencúrová
Katarína rod. Slovíková, nar. 5.9.1978, bytom
Slanická 457/2, Námestovo, Slovík Pavol rod.
Slovík, nar. 21.8.1976, bytom Riečna 861,
Rabča, Vedel Ferdinand rod. Vedel, nar.
2.12.1949, bytom Rabčice č. 59, Boldovjak
Jozef rod. Boldovjak, nar. 12.8.1957, bytom
Rabčice č.24, Boldovjaková Jana rod. Turacová, nar. 25.2.1967, bytom Rabčice č. 24,
Slovík Milan rod. Slovík, nar. 10.10.1959, bytom Lermontova 8, Martin, Slovík Igor rod. Slovík, nar. 21.6.1963, bytom Vladina 777, Tvrdošín, Košútová Emília rod. Slovíková, nar.
13.4.1944, bytom Rabčice č. 43, Kolčáková
Vilma rod. Živčáková nar. 5.6.1936, bytom
Rabčice č. 6, Slovík Kornel rod. Slovík, nar.
5.2.1940, bytom Rabčice č. 57, Fider Milan rod.
Fider, nar. 27.2.1954, bytom Hlavná č. 788,
Rabča, Piták Milan rod. Piták, nar. 12.9.1952,
bytom Rabčice č. 72, Pitáková Ľudmila rod.
Klinovská, nar. 10.9.1951, bytom Rabčice č.
72, Klinovský Milan rod. Klinovský, nar.
21.7.1954, Rabčice č. 127, Glombíková Janka rod. Klinovská, nar. 23.10.1951, Rabčice č.
408, Košút Ferdinand rod. Košút, nar.
25.9.1942, bytom Rabčice č. 38, Slovík Drahotín rod. Slovík, nar. 18.3.1948, bytom Rabčice č. 1, Košút Ľudovít rod. Košút , nar.
25.6.1935, Rabčice č. 14, Slovík Alojz rod. Slovík nar. 21.12.1953, Rabčice č. 22, Lach Rudolf rod. Lach, nar. 23.4.1939, bytom Rabčice

Hlas Rabčíc
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č. 86, Lach Rudolf rod. Lach, nar. 16.2.1964,
bytom Veterná č. 151/17, Námestovo, Vedjelová Johana rod. Košútová, 27.10.1929, trvale bytom Rabčice č. 70, Košút Alojz rod.Košút,
nar. 14.1.1941, bytom Rabčice č. 29, Ing. Turác Jozef rod. Turác, nar. 27.4.1962, bytom
Rabčice č. 66, Košút Ľuboš rod. Košút, nar.
12.2.1973, bytom Rabčice č. 40, Košút Jozef
rod. Košút, nar. 29.4.1987, bytom Bernoláková 415/42, Námestovo, Bublák Vladimír rod.
Bublák, nar. 22.11.1943, bytom Rabčice č. 40,
Papay Milan rod. Papay, nar. 19.1.1952, bytom Rabčice č. 41, Fider Rudolf, nar.
19.8.1955, bytom Rabčice č. 11, Lašťáková
Margita rod. Vedelová, nar. 14.12.1962, bytom
Rabčice č. 171 a kupujúcou obec Rabčice,
Rabčice č. 196 za cenu 1 €.
11. Spolufinancovanie projektu „Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva medzi obcami
Rabčice – Bobrov – Zubrohlava a Lipnica Wielka – cykloturistický chodník vo výške 5 %
z vlastných prostriedkov, čo činí 10177,49 € €
z celkového rozpočtu 203549,76 €.
12. Tombolu na 17-ty reprezentačný školský ples
v hodnote do výšky 30 € pre Spojenú školu
internátnu Námestovo.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce zabezpečiť pre poslancov obhliadku stavby multifunkčnej budovy.
D/ Zamieta:
1. Žiadosť Roľníckeho družstva „Babia hora“
Rabčice o navrátenie pozemkov.

Upozornenie k 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, kolaudač-

né 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.

Usmernenie k užívaniu
poľnohospodárskej pôdy
Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie upozorňuje všetkých občanov,
ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie

Práce na obci
– osvetlenie prístupovej cesty na klzisko
a výmena elektrickej rozvodne
– stavba altánku v areáli základnej školy
s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia
– pomocné práce na stavbe kultúrneho domu
– zakrytie zostávajúcich priekop na vyšnom
konci
– údržba verejného priestranstva a obecného majetku
– upratovanie po povodni v máji
– kosenie krížovej cesty

3-4/2017

vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez
pozemkový úrad resp. pozemkový odbor
okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby
v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na
pozemkový a lesný odbor príslušného
okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci
odboru upresnia aké doklady je potrebné
doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.
V kocke o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov t.j. že neužívate
vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol
odovzdaný pozemkovým úradom resp. odborom pozemkovým a lesným príslušného
okresného úradu v období od roku 1991
do roku 2008. Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách
(slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku). Takéto vyčleňovanie vyplynulo z veľkej rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli obrábania schopné ich podiely čo
v jednotlivých parcelách mali. Pre názornosť priemerný gazda na Slovensku mal
pôdu rozdrobenú v 15 až 36 pozemkoch
pri celkovej výmere niekoľko málo ha poľno- hospodárskej pôdy. Keďže po roku 1989
bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa
to riešilo náhradným užívaním s garanciou
štátu. Tento § 15 bol v roku 2008 zrušený
a preto je potrebné vydať nové rozhodnutie pre tých vlastníkov, ktorí užívajú takýto
(cudzí) pozemok, pričom nemusia byť podnikatelia a chcú tento pozemok užívať aj
naďalej. Je potrebné aby do 28.2.2018 sa
takto dotknutí občania ohlásili a dali žiadosť na príslušný okresný úrad odbor pozemkový a lesný. Pracovníci odboru následne usmernia čo je potrebné doložiť ku
žiadosti. Lesných pozemkov by sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali len
vlastníkom lesa a vo vlastníckych hraniciach príslušných parciel. No niekde sa
môže aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli
porastené lesným porastom bývalé pasienky prípadne orná pôda a nikto druh pozemku (kultúru) nezmenil.
Podrobnosti si môžu občania naštudovať prípadne v zákone č. 504/2003 Z.z.
o nájme poľnohospodárskej pôdy,... a konkrétne v § 12b a §24 c.
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Hlas Rabčíc
Všeobecné záväzné nariadenie
obce Rabčice č. 1/2017

o umiestňovaní volebných plagátov
na území obce Rabčice
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach v zmysle § 6, ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie č .1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Rabčice
Čl. 1 Predmet
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o vymedzení miest
na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane upravuje
osobitný postup kandidujúcich politických strán alebo koalícii a nezávislých kandidátov pri umiestňovaní volebných plagátov na verejných
priestranstvách v obci v čase volebnej kampane:
a) pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
b) pre voľby do Európskeho parlamentu
c) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov
d) pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2. Podľa § 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani volebná kampaň začína
dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len vyhlásenie volieb) a končí 48 hodín pred dňom
konania volieb.
3. Volebnou kampaňou sa pre účely tohto VZN rozumie činnosť politickej
strany, koalície alebo nezávislého kandidáta na podporu umiestňovania
plagátov na verejných priestranstvách v obci. Podrobnosti o podmienkach volebných kampaní podľa článku 1 ustanovuje platná legislatíva SR.
Čl. 2 Miesto na umiestňovanie volebných plagátov
1. Umiestňovať volebné plagáty v čase volebnej kampane možno na
– verejne prístupnej tabuli umiestnenej na oplotení pri kultúrnom
dome v obci – autobusová zastávka pri Jednote
2. Umiestňovanie volebných plagátov na iných verejných priestranstvách
v obci nie je dovolené a je dôvodom na vyvodenie sankcii voči porušiteľovi tohto VZN. Zároveň je neprípustné umiestňovať volebné plagáty na
akomkoľvek majetku obce, okrem vyhradených miest určených v tomto
VZN.
3. Na umiestňovaní volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach, súkromných objektoch a objektoch vo vlastníctve právnických
osôb sa toto VZN nevzťahuje.
Čl. 3 Zabezpečenie zásady rovnosti
1. Každý kandidujúci subjekt má možnosť umiestniť volebný plagát na plochu určenú na umiestňovanie volebných plagátov na to určenú. Reálne
rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec
až potom, čo jej budú volebnou komisiou doručené zoznamy zaregistrovaných kandidátov. Následne na to obec rozdelí plochu na rovnaké diely,
podľa počtu zaregistrovaných kandidátov pre voľby podľa čl.1 ods. 1 tohto
VZN
2. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidátom
až do skončenia volebnej kampane.
3. Ak kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu,
ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta
prázdne. Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát iného
kandidáta.
Čl. 4 Umiestňovanie volebných plagátov
a údržba plôch na to určených
1. Umiestňovanie a lepenie volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách na to určených, vyhradených týmto VZN zabezpečí
každý kandidujúci subjekt na svoje náklady.
2. Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci
subjekt.
3. Umiestňovanie volebných plagátov na vyhradených miestach, odstránenie volebných plagátov a očistenie plagátovej plochy si každý kandidujúci
subjekt zabezpečí sám na vlastné náklady.
Čl. 5 Sankcie
1. Porušenie ustanovení tohto VZN možno v zmysle § 86 písm. b) zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a doplnkov
uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33,- Eur.
2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
poruší toto VZN môže starosta obce v súlade s § 27b) zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov
uložiť pokutu do výšky 6.638,- Eur.
Čl.6 Kontrola dodržiavania VZN
1. Kontrolu na dodržiavanie tohto VZN vykonávajú:
a) starosta obce
b) hlavný kontrolór obce
c) poverení zamestnanci obce
Čl. 7 Záverečné ustanovenia
1. Tomuto VZN je nadradený zákon č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani
a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
2. Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach dňa 30.6.2017 Uznesením č. 3/2017 pod B) Schvaľuje bod č. 4.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom po schválení obecným zastupiteľstvom.
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4. Týmto VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov sa ruší predchádzajúce VZN

Všeobecné záväzné nariadenie
obce Rabčice č. 2/2017
o podmienkach nájmu bytov postavených
s podporou štátu
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky
nájmu bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu v rámci stavby nájomný bytový dom „10 bytová jednotka, Rabčice“
2. Pri určení podmienok nájmu bytov v nájomnom bytovom dome postavenom s podporou štátu sa postupuje v súlade so zákonom NR SR č. 443/
2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov
3. Jednotlivé byty v bytovom dome sa nemôžu odpredať, a to ani jednotlivo,
ani celý bytový dom 30 rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. Správu nájomných bytov zabezpečuje vlastník nájomných bytov.
Čl. 2 Spôsob užívania a správy nájomného bytového domu
1. Prenajímateľom bytov v bytovom dome je Obec Rabčice – vlastník.
2. Obec uzatvára nájomné zmluvy s prenajímateľom bytu.
3. Byty v bytovom dome je možné užívať len v rámci nájomného vzťahu.
4. Byty v bytovom dome je možné prenechať do nájmu len fyzickým osobám
za podmienok určených v tomto VZN a v zmysle zákona NR SR č. 443/
2017 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení
neskorších predpisov
5. Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu v nájomnom bytovom dome eviduje
obec Rabčice.
6. Správca pred uzatvorením nájomnej zmluvy na užívanie bytu v bytovom
dome vyzve žiadateľov na aktualizáciu údajov pre zdokumentovanie splnenia podmienok, za ktorých podľa tohto VZN možno s občanom uzatvoriť nájomnú zmluvu.
7. Správca je oprávnený vyradiť zo zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu
žiadosti tých žiadateľov, ktorí na základe výzvy správcu neaktualizujú údaje
v termín do 30 dní odo dňa doručenia výzvy
8. Najviac 10% bytov, minimálne jeden byt, prenajme obec osobám, ktoré
zabezpečujú spoločenské, kultúrne, zdravotnícke, ekonomické a sociálne potreby obce, a to bez ohľadu na výšku ich príjmu. V prípade, že sa
takýto nájomca nenájde, môže byt prideliť ďalšiemu nájomníkovi v poradí.
9. Najviac 40% bytov prenajme obec osobám, a to bez ohľadu na výšku ich
príjmu, ak sa na území vytvárajú nové pracovné miesta a výstavba bytov
súvisí s realizáciou významnej investície.
10.Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok, s výnimkou ak sa
zmluva uzatvára s občanom so zdravotným postihnutím. V tomto prípade
bude nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú, najviac na 10 rokov.
Čl. 3 Nájomca bytu a nájomné
1. Nájomná zmluva na užívanie bytu v bytovom dome môže byť uzatvorená
len s tou fyzickou osobou, ktorej mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich,
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom
minime v znení neskorších predpisov) neprevyšuje trojnásobok životného minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá.
2. Za užívanie bytu v bytovom dome je nájomca povinný platiť nájomné
a cenu služieb poskytovaných s užívaním bytu v lehotách a spôsobom
dohodnutým v nájomnej zmluve.
3. Pri výpočte nájomného za užívanie bytu v bytovom dome je prenajímateľ
povinný dodržať postup opatrenia MF SR z 26.1.2001 čísl R-1/2001 tak,
že nájomné za kalendárny rok je najviac 5% z obstarávacej ceny bytu,
ročné odpisy maximálne 2,5 %, náklady na fond opráva a údržby maximálne 1,5 %, náklady na správu vrátane daní a poistného maximálne
0,5 % a zisk maximálne vo výške 0,5 % obstarávacej ceny bytu.
4. Pri výpočte ceny služieb poskytovaných s užívaním bytu sa postupuje
podľa platných cenových predpisov.
5. Konkrétna výška nájomného bude stanovená samostatne pre nájomný
bytový dom po jeho protokolárnom prevzatí.
6. Podrobnejšie podmienky platenia nájomného budú rozpísané v nájomnej
zmluve.
Čl. 4 Spôsob prideľovania bytov
1. Obec Rabčice bude pri prideľovaní nájomných bytov okrem podmienok
určených v čl. 2,3 tohto VZN prihliadať na celkové sociálne pomery žiadateľa o byt a dátum evidencie žiadosti o nájomný byt.
2. Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu musí mať trvalé bydlisko v obci
Rabčice. V prípade neobsadeného bytu je možné byt prideliť aj inej osobe, ktorá nemá trvalý pobyt v obci a bude spĺňať podmienky v zmysle
tohto VZN.
3. Pred uzavretím nájomnej zmluvy je žiadateľ povinný umožniť nájomcovi
prehliadku nájomného bytu.
Čl. 5 Náležitosti nájomnej zmluvy
1. Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie
sú upravené v tomto VZN a zákone č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na
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Hlas Rabčíc
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, sa
vzťahujú ustanovenia Občianského zákonníka.
Nájomná zmluva musí mať písomnú formu.
Nájomná zmluva musí obsahovať:
a/ začiatok nájmu
b/ dobu nájmu
c/ výšku mesačného nájomného
d/ podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy
e/ výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo
spôsob ich výpočtu
f/ opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu
g/ podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného
bytu
h/ skončenie nájmu
j/ zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu
Nájomnú zmluvu možno s nájomcom opakovane uzatvoriť ak:
a/ nájomca požiadal prenajímateľa o opakované uzatvorenie nájomnej
zmluvy najneskôr 3 mesiace pred uplynutím dohodnutej doby nájmu
b/ nájomca nemá vlastný byt na území obce Rabčice
c/ naďalej spĺňa podmienky nájomcu určené v tomto VZN
d/ nie je dôvod na vypovedanie nájmu bytu zo strany prenajímateľa podľa par. 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka
e/ nájomca nemá žiadne záväzky voči prenajímateľovi súvisiace s
nájmom bytu
Pred uzatvorením nájomnej zmluvy na užívanie bytu v bytovom dome je
budúci nájomca povinný prenajímateľovi zdokumentovať splnenie podmienok, za ktorých podľa tohto VZN možno s občanom uzatvoriť nájomnú zmluvu.
Vlastník nájomného bytu obstaraného podľa tohto zákona je povinný počas lehoty uvedenej v par 11 ods. 1 písm. a/ zák. č. 443/2010 Z.z. štvrtého bodu umožniť po predchádzajúcom oznámení, na nevyhnutný čas a v
nevyhnutnej miere vstup do nájomných bytov zamestnancom ministerstva, príslušného úradu a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu
kontroly technického stavu nájomného bytu: to platí aj pre nájomcu a
osoby tvoriace jeho domácnosť, ktoré nájomný byt užívajú na základe
nájomnej zmluvy podľa zákona č. 443/2010 Z.z.
Vlastník tvorí fond prevádzky, údržby s opráv ročne minimálne vo výške
0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa čl. 5 bod 4 môže žiadateľ uzavrieť nájomnú zmluvu aj s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s
mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu
a/ nie je vyšší ako triapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa par. 22 ods. 3 písm. a) zák. č.443/2010 Z.z.
b/ nie je vyšší ako štyriapolnásobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa par. 22 ods. 3 písm. b) zák. č. 443/2010 Z.z.
Čl. 6 Záverečné ustanovenia
Všetky nedostatky v predchádzajúcich nájomných zmluvách, ktoré neobsahujú podmienky v zmysle prijatého VZN ako aj zákona č. 443/2010
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov budú odstraňované, doplňované a zosúladené priebežne
pri opakovanom uzatvorení nájomnej zmluvy s nájomcom.
Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2009 o podmienkach nájmu bytov
postavených s podporou štátu schválené na OZ pod B/8 dňa 29.05.2009.
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rabčiciach Uznesením č. 2/2017 pod B/4 zo dňa .27.10.2017 s platnosťou
od 01.01.2018

Všeobecné záväzné nariadenie
obce Rabčice č. 3/2017
o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb
Obecné zastupiteľstvo Obce Rabčice, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov, a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa 27.10.2017 na tomto všeobecne
záväznom nariadení č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“):
§1 Predmet úpravy
1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a
fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností,
vo vzťahu k Obci Rabčice elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu
verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Rabčice voči
právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Rabčice podľa
osobitných predpisov.
2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Rabčice prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://
www.slovensko.sk.
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3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Rabčice poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch
uvedených v bode 2.
§2 Osobitné ustanovenia
1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.
2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce
Rabčice vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad
§ 17 a nasl. zákona o eGovernmente).
§3 Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Rabčiach svojim uznesením č. 5 / 2017 dňa 27.10.2017
2. VZN č. 3 /2017 bolo vyvesené dňa 11.10.2017 na úradnej tabuli obce a
nadobúda účinnosť dňa 1.11.2017

Všeobecné záväzné nariadenie
obce Rabčice č. 4/2017
o spôsobe náhradného zásobovania pitnou
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Obec Rabčice v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zák. č.
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36
ods. 7, písm. b/ a c/ zákona č. 442/2002 Zb. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zák. č. 276/2001 Zb. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 442/2002 Zb.“) vydáva pre územie obce Rabčice toto všeobecne záväzné nariadenie
Čl. 1 Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN) upravuje na
území obce Rabčice
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v
čase jej nedostatku
b) spôsob náhradného zásobovania vodou
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
Čl. 2 Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody
1. Obec Rabčice v súčinnosti so spoločnosťou Rabčice STRED s.r.o., prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne obmedziť, alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených v
zákone č. 442/2002 Z. z.
2. Obmedzenie, prerušenie dodávky, zákaz užívania pitnej vody, ako aj ich
ukončenie sa vyhlási miestnym rozhlasom, oznámením na úradnej tabuli
obce a na internetovej stránke obce.
3. V čase obmedzenia užívania pitnej vody je zakázané používania pitnej
vody na polievanie záhrad, ihrísk a verejných priestranstiev, na umývanie
áut, napúšťanie bazénov, na stavebné účely a upratovanie, a to od vyhlásenia obmedzenia až do jeho zrušenia.
Čl. 3 Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Náhradné zásobovanie pitnou vodu sa vykonáva v prípade prerušenia
alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov:
a) mimoriadnej udalosti
b) pri poruche na verejnom vodovode
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
d) pri obmedzení zásobovania vodou
2. Náhradné zásobovanie distribúcie pitnej vody v rámci núdzového zásobovania pitnou vodou sa vykonáva:
- cisternami
- dodávkami balenej pitnej vody
- inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody
3. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne v
čase od 7:00 do 21:00 hod.
4. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na odberných miestach oznámi
obec obecným rozhlasom, na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.
5. Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je
15 litrov na osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5
litrov na osobu denne, najviac na tri po sebe idúce dni (§ 4 ods. 1 vyhl. č.
220/2012 Z. z.)
6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom
zásobovaní pitnou vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí
spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody.
Čl. 4 Náhradné odvádzanie odpadových vôd
1. Obec Rabčice nemá vybudovanú kanalizáciu a vývoz žúmp je realizovaný vlastníkmi podľa potreby a to prostredníctvom fekálnych vozidiel SEVAK-u Námestovo do čističky. V prípade prerušenia tohto procesu z akéhokoľvek dôvodu je obec povinná zabezpečiť náhradné odvádzanie odpadových vôd spôsobom, na ktorom sa dohodne s vlastníkom verejnej
kanalizácie (SEVAK) v medziach možností a miestnych podmienok.
2. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd bude verejnosť informovaná prostredníctvom úradnej tabule obce, webového sídla obce a
miestnym rozhlasom.

Hlas Rabčíc
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Čl. 5 Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Prijatím tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2015 o
spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp ktoré bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 27.2.2015 pod B/ Schvaľuje bod č. 3/
2015.
2. Návrh VZN bol - vyvesený na úradnej tabuli obce Rabčice dňa: 13.10.2017
zverejnený na internetovej stránke obce Rabčice od: 13.10.2017 do
27.10.2017 zvesený z úradnej tabule obce Rabčice dňa: 27.10.2017
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Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 27.10.2017
Doručené pripomienky (počet): 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 27.10.2017
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
27.10.2017
3. VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabčiach dňa 27.10.2017
uznesením č. 5/2017 pod bodom B/ Schvaľuje č. bodu 7.
4. VZN nadobúda účinnosť 15-nástym dňom po schválení obecného zastupiteľstva.

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 (ZŤPS) 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 práv-

nych 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 Eur na osobu a rok.

Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2017
Názov

Rozpočet
(po zmene)

Čerpanie

% plnenia

1989962,00

660382,04

33,18

1988962,00

660141,04

33,19

1000,00

241,00

0,24

0,00

28841,28

Výdavky

1989962,00

504432,05

25,34

V tom: – obec

1332344,00

170531,66

12,79

657618,00

333900,39

50,77

Príjmy
V tom: – obec
– školstvo/príjmy – rozpočtované
– nerozpočtované

– školstvo

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných operácií bolo hospodárenie nasledovné:
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky obce

660140,04
241,00
170528,66

Bežné výdavky RO

333900,39

Hospodárenie BR

155951,99

Kapitálové príjmy obce

0,00

Kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové výdavky obce

3,00

Kapitálové výdavky RO

0,00

Hospodárenie KR
Hospodárenie BR+KR

-3,00
155948,99

Finančné príjmy obce

0,00

Finančné výdavky obce

0,00

Hospodárenie FO

0,00

Hospodárenie celkom/prebytok

155948,99

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2017
– bežný účet:
– účet rezervného fondu:
– dotačný účet I:
– dotačný účet II:
– Účet sociálneho fondu:

150250,65 Eur
547633,80 Eur
3718,61 Eur
70,50 Eur
1625,54 Eur

Finančné prostriedky celkom:
+Pokladňa/zostatok

703299,10 Eur
1794,38 Eur

Poznámka: Podrobnejšie čerpanie ku 30.6.2017 je na internetovej stránke obce:
www.rabcice.sk – zverejňovanie-hospodárenie-monitorovacia správa ku 30.6.2017

Hlas Rabčíc
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Hasiči v našej obci
Družobná súťaž Klin
Dňa 17. septembra 2017 sa DHZ Rabčice zúčastnil súťaže v Kline.
Súťažilo sa v požiarnom útoku a štafete.

Družobná súťaž pri príležitosti 140 rokov založenia
DHZ Námestovo

Odovzdanie
hasičky
Dňa 8. októbra bol v našej obci podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý prišiel odovzdať
našim hasičom repasovanú hasičku.
Sám ju osobne odšoferoval a potom
poslal na skúšobnú jazdu našich hasičov.
Po slávnostnom príhovore starostu obce a ministra vnútra sa konalo
pokrstenie vynovenej hasičky šampanským. Potom sa urobila spoločná fotografia a p. minister sa stretol s našimi občanmi.

3-4/ 2017
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Posedenie
dôchodcov
Dňa 19. októbra 2017 sa z príležitosti úcty
k starším konalo posedenie dôchodcov.
Program začal sv. omšou a po nej sa dôchodci presunuli do kultúrneho domu. Pri vstupe
sa podpísali do pamätnej knihy obce. Po slávnostnom príhovore starostu obce, privítal
medzi nimi prvýkrát aj nového p. farára Blažeja Dibdiaka. Ten sa spoločne s dôchodcami pomodlil pred jedlom a začal sa kultúrny

program, počas ktorého sa dôchodcovia naobedovali. Vystupovali gitaristky a heligonkári, súbor Kašunka a DĽH Bystrina. Deti si pripravili aj malú scénku s náboženskou tematikou. Prekvapením bolo vystúpenie nevidiaceho speváka Mariana Banga.

90 rokov života
Dňa 10. mája sa krásneho životného jubilea dožila naša spoluobčianka Jozefína
Kocúrová. Srdečne blahoželáme. Želáme
veľa zdravia a Božieho požehnania.

Uvítanie detí
V mesiacoch jún a október sa konalo ďalšie uvítanie detí do života. Našich najmenších spoluobčanov privítal starosta obce, ktorý im odovzdal finančný príspevok.

Hlas Rabčíc
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Návšteva detí zo ZŠ u starostu obce
Deti sa práve učia o našej obci a v rámci toho navštívili obecný úrad,
starostu obce, ktorému dávali rôzne otázky. Boli sa pozrieť aj v zasada-

Okrúhle životné
JUBILEÁ
90 rokov
Jozefína Kocúrová
80 rokov
Vilma Glombíková
Ing. Marta Jurgová
Albín Slovík
Ľudmila Bubliaková
Jozef Košút
Mária Bubláková
75 rokov
Ignác Bublák
Augustín Stelina
Mária Turacová
Jana Brenkusová
Ferdinand Košút
Valéria Vojtašáková
Rudolf Slovík
70 rokov
Ferdinand Fider
Jozef Kubík
Jozef Vojtašák
Rudolf Motyka
Ignác Bandík
Ing. Jozef Slovík
Ján Bolibruch
Ján Kocúr
Ľudmila Jagnešáková

Údaje z evidencie
obyvateľov
Za obdobie od 1. apríla 2017
do 14. novembra 2017
sa narodilo 21 detí:
Eliška Strýčková
Peter Kuchta
Peter Lastovka
Oliver Bejdák
Miloš Vargončík
Kristína Lachová
Lívia Iskerková
Timotej Bôžek
Miriam Vnenčáková
Simona Motyková
Marko Vraňák
Tobias Bejdák
Adam Kovačovic
Marko Machajda
Zuzana Slovíková
Mia Lachová
Anežka Teťáková
Tamia Masničáková
Emily Laštáková
Oliver Komperda
Vanesa Kubeková
Zomreli 8 spoluobčania:
Ľudmila Vojtašáková 61 r.
Ing. Marta Jurgová 80 r.
Vojtech Horváth 78 r.
Karol Brišák 48 r.
Valéria Budzeľová 83 r.
Jana Borová 39 r.
František Ďubek 14 r.
Karol Bejdák 61 r.
Prisťahovali sa 7 občania
a odsťahovalo sa 18 občanov.

cej miestnosti, kde si všimli výstavu požiarnych helm, ktoré si chceli aj
vyskúšať. Starosta ich odmenil magnetkou obce.

Šetrite miesto v kontajneri.
Ušetríte aj v peňaženke.
Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.
Nápojové kartóny z džúsov,
mlieka alebo vína a PET fľaše
rôznych veľkostí sú používané
v globálnom meradle. Ročne sa
na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET
fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť
kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.
Skôr než ich
hodíme do triedeného zberu...
Nápojový obal
musí byť čistý,
rozrezaný a rozložený na plocho.
To znamená, pred
vyhodením ho
zdeformujte ruč-

ným stlačením, zlisovaním alebo
zošliapnutím. Kartónovú krabicu
rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.
Aký to má efekt? Zníženie
frekvencie vývozov kontajnerov
na triedený zber a tým úsporu financií.

Harmonogram vývozu v roku 2018
PLASTY
19.1., 22.2., 22.3., 19.4., 21.5., 18.6., 19.7., 21.8.,
20.9., 19.10., 21.11., 20.12., 12.11., 10.12.
SKLO
4.1., 8.2., 8.3., 11.4., 10.5., 4.6., 25.6.,
13.7., 2.8., 24.8., 12.9., 11.10.

3-4/ 2017
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Výstava poľovníkov
Dňa 27. augusta sa konala sv. omša v novom altánku v areáli Základnej školy
v Rabčiciach. Bola pri príležitosti poľovníckeho dňa v našej obci.
Pre občanov bol pripravený poľovnícky guľáš a výstava poľovných trofejí v budove základnej školy.
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Cirkusové
vystúpenie
Dňa 18. júla zavítal do
našej obce Cirkus Magic.
Prišlo sa naň pozrieť okolo
50 detí z našej obce.
Prekvapením večera bol
klokan Jack, s ktorým sa
deti mohli aj odfotiť. Na vystúpení spolupracovali aj
naše deti, ktoré boli vybraté z obecenstva a mali odvahu postaviť sa na javisku.
Deťom sa toto vystúpenie páčilo a cirkusantov odmenili svojím potleskom.

Volejbalový turnaj
o pohár starostu obce
Dňa 18.11.2017 sa v našej obci uskutočnil ďalší ročník volejbalového turnaja. Zúčastnili sa ho štyri družstvá, z ktorých tri boli
z Rabčíc – družstvo Františka Grobarčíka,
Mareka Bandíka a Leoša Bolibrucha.
Posledné družstvo bolo z Hruštína. Úroveň volejbalu sa každým rokom zlepšuje, čo
mohli zistiť aj samotní súťažiaci.
Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo
Mareka Bandíka. Druhé miesto patrilo družstvu z Hruštína a tretie miesto obsadilo družstvo Františka Grobarčíka.
Súťažiaci si mohli pochutiť na výbornom
kotlíkovom guláši a stráviť príjemný deň športovaním.

3-4/2017
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AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY

MDD – deň plný zábavy

Október – mesiac úcty k starším – besiedka pre starých rodičov

Deň materských škôl – aktivity detí

Hlas Rabčíc
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Divadelné predstavenie „Alica a klaun“

Učíme sa o ľudskom tele

Rekreačná činnosť – prechádzky
v prírode.
Ďakujeme
p. Petrovi Vonsovi za
reflexné vesty, ktoré
naše deti každodenne
využívajú.

3-4/2017
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AKTIVITY A ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Pamiatky UNESCO

exkurzia žiakov 3. a 4. ročníka

Slovensko je krajinou s množstvom
prírodných krás a pamiatok. Najcennejšie pamiatky sveta sú v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Práve tieto pamiatky mali možnosť spoznať žiaci tretieho a štvrtého ročníka,
ktorí sa zúčastnili exkurzie konanej
29.9.2017.

Žiaci navštívili Demänovskú jaskyňu Slobody, v ktorej obdivovali bohatú kvapľovú výzdobu, mohutné podzemné siene, priezračné
jazerá.
Krásu ľudovej drevenej architektúry videli
v obci Vlkolínec. Vlkolínec vznikol ako osada
drevorubačov a uhliarov, ktorí mali okrem iného kopať vlčie jamy. Vzácnymi budovami sú
kostol, zvonica, zrubová studňa, galéria s umeleckými predmetmi, roľnícky dom. Deti zaujala
aj ukážka tkania kobercov.
Drevené kostoly obdivujú ľudia z celého
sveta. My sme boli v evanjelickom kostole
v Leštinách. Sprievodkyňa veľmi pútavo rozprávala o stavbe, histórii, výzdobe kostola.
Na exkurzii mali deti možnosť spoznať nové
miesta a domov prišli s množstvom zážitkov.
Mgr. Renáta Hadárová

Hlas Rabčíc
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35. výročie založenia detského folklórneho súboru Kašunka
Tento rok bol pre mnohých Rabčičanov príležitosťou vrátiť sa v myšlienkach dozadu a zaspomínať si na roky, ktoré mnohí z nich strávili
v jubilujúcom detskom folklórnom súbore Kašunka. Veď už 35 rokov uplynulo odvtedy, čo
Valéria Baláková založila DFS Kašunka v snahe zachovať v Rabčiciach tradíciu goralských
ľudových zvykov,
spevov a tancov. Po
svojom otcovi, hudobníkovi Jánovi Kolčákovi, zdedila záľubu v kultúrnom dedičstve a stala sa pokračovateľkou rodinnej tradície.
Práca s deťmi
bola náročná, bolo
treba deti učiť goralské nárečie, ktoré
bolo na ústupe.
V práci s deťmi pomáhali najmä manželia Eva a Jozef Jagelkovci. O prácu
v súbore bol z roka
na rok väčší záujem
a detí pribúdalo.
V roku 1986 bol súbor posilnený o detskú ľudovú hudbu
Studženka. Detský
folklórny súbor Kašunka má v súčasnosti 30 členov. Reprezentuje
našu
obec na rôznych kultúrnych podujatiach,
regionálnych a krajských súťažiach, prehliadkach a festivaloch. Každoročne účinkujú na
Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci, Folklórnych slávnostiach v Sihelnom, ale
aj na vystúpeniach v susednom Poľsku. Najaktívnejší členovia pokračujú vo svojej činnosti vo folklórnej skupine Rabčičanka. V súčas-

nosti v súbore účinkuje aj detská ľudová hudba
Bystrina, ktorá vystupuje aj samostatne. Cieľom detského folklórneho súboru je, aby sa pre
ďalšie generácie zachovala aspoň časť z kultúrneho dedičstva obce. Kašunka natočila aj
CD – koledy a DVD – naše tance a spevy.
Oslavy tohto krásneho výročia sa konali

FS Rabčičanka, ĽH Rovňan, ĽH Jozefa Jagelku a DĽH Bystrina. Vo svojich vystúpeniach
ukázali zachovanie tradičných piesní, zvykov
a tancov, za čo si všetci zaslúžili poďakovanie
a ocenenie, ktoré im odovzdal p. Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne.

9. júla 2017. Začali svätou omšou, ktorej sa
zúčastnili terajší, ale aj bývalí členovia DFS Kašunka, oblečení v krojoch, čím dokázali, že sú
to všetko milovníci folklóru a nositelia tradícií.
Po jej skončení bol slávnostný obed a nasledoval bohatý kultúrny program. Že sa v našej
dedine veľa spieva a tancuje dokázala aj naša

Hlavným poslaním detského folklórneho
súboru je zachovať čo najviac kultúrneho bohatstva obce a celého regiónu, aby melódie
piesní o radostiach i starostiach poznali mladšie i staršie generácie.
Mgr. Jana Tropeková, Valéria Baláková

Hlas Rabčíc
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Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom
V máji v školskom roku 2016/2017 našu
školu opäť navštívil pán Ray Sikorski, ktorý

overoval vedomosti našich žiakov z anglického jazyka. Týždenný kurz absolvovalo 38 detí

druhého stupňa ZŠ. Americký lektor, pôsobiaci na Slovensku, vedie vyučovanie angličtiny
pomocou zážitkových metód výučby. Jeho úlohou je odbúravať stres z komunikácie v cudzom
jazyku a prostredníctvom hier a zábavy chce
žiakov niečo naučiť, ale ich aj zaujať. Naši žiaci každodenne odchádzali z týchto hodín nadšení a plní elánu väčšmi sa zdokonaľovať
v anglickom jazyku. Dúfame, že toto vyučovanie anglického jazyka sa stane na našej škole
každoročnou tradíciou. Cudzí jazyk je pre
dnešného mladého človeka nevyhnutnou potrebou, ba až samozrejmosťou.
Mgr. Jana Gergišáková

IQ Olympiáda
IQ olympiáda je súťaž, určená pre žiakov
základných škôl a prvého stupňa osemročných
gymnázií, zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Je zostavená ako sada logických úloh. Všetky spomenuté vlohy sú ideálnym predpokladom na vyhľadávanie talentov s nadpriemerným
exaktným myslením a následný rozvoj ich osobností a vlastností.
Aj naša škola sa v školskom roku
2016/2017 zapojila do celoslovenskej
IQ olympiády. Celkovo sa do nej zapojilo 14 114 detí z celého Slovenska.
Dvaja naši žiaci z 9. A Tadeáš Grobarčík a Timotej Bandík postúpili po
školskom kole do regionálneho kola
medzi 80 najlepších. Do finále, postúpilo 60 detí, z našich žiakov postúpil
Timotej Bandík z 9.A . Finále IQ olympiády sa konalo 15.5.2017 na Orav-

skom hrade. Je to pre našich žiakov veľký
úspech, ktorý im priniesol veľa nových zážitkov a skúsenosti.
Ing. Oľga Morozová

Dňa 14. 9. 2017 sme sa s bolesťou
v srdci rozlúčili s naším žiakom

Františkom Ďubekom

ktorý odišiel do večnosti 9. 9. 2017
v bratislavskej nemocnici
vo veku 14 rokov.
Spomienka v srdci nám ostáva
na spoločne strávené chvíle.
V modlitbách odovzdávame Ferka
Božiemu milosrdenstvu.
Úprimnú sústrasť vyslovujeme rodičom
a celej rodine.

28.09. 2017 sa žiaci a žiačky
našej školy zúčastnili
Majstrovstiev okresu v atletickom
štvorboji v Rabči.

Rozmiestnenie žiakov v školskom roku 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 ukončilo školskú dochádzku v ZŠ s MŠ Rabčice
28 žiakov.
Títo žiaci pokračujú vo vzdelávaní na stredných školách:
Gymnázium
10 žiakov
Študijné odbory
13 žiakov
Učebné odbory
5 žiakov
V štúdiu na vybraných školách im prajeme veľa úspechov, úspešné zvládnutie
a ukončenie štúdia.
Ing. Oľga Morozová

V kategórii mladších žiačok v súťaži
jednotlivcov získala IVANA PITÁKOVÁ
s počtom bodov 139 – 2. miesto a MICHAELA VOJTAŠÁKOVÁ s počtom bodov 131 –
3. miesto.
V súťaží družstiev sa mladšie žiačky
IVANA PITÁKOVÁ
MICHAELA VOJTAŠÁKOVÁ
TERÉZIA BRENKUSOVÁ
SOŇA GLOMBÍKOVÁ
umiestnili na vynikajúcom 2. mieste.
Srdečne blahoželáme.
Mgr. Marcela Tropeková

Demografický vývoj žiakov v základnej škole
Školský rok

04/05

07/08

09/10

10/11

12/13

15/16

17/18

Počet žiakov

328

319

289

296

287

269

245
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Regionálna súťaž Šikovný technik v Rabčiciach
Žiaci Amavet klubu 969 z Rabčíc zorganizovali
18.10.2017 regionálnu súťaž Šikovný technik pre žiakov 7. až 9. ročník ZŠ na preverenie zručnosti, logické
myslenia a vedomosti z elektrotechniky, strojárstva, matematiky a aj z Angličtiny. Štyridsať žiakov si prichystalo vedomostné ale aj zábavné súťažné úlohy pre súťažiace dvojice z Oravských škôl. Súťažiacich potrápilo
meranie rozmerov výrobku pomocou digitálneho posuvného meradla ale aj zloženie logického hlavolamu. Praktickú časť – zostrojenie plátového spoja, zvládla len jedna dvojica bez straty bodov. Prvé miesto získali – Ján
Marlenga a Patrik Rusnák zo ZŠ Oravská Polhora,
druhé miesto Margita Tomáňová a Zuzana Šubjaková
zo ZŠ Hruštín a tretie miesto Peter Pilarčík a Martin
Randjak zo ZŠ Rabča. Naši žiaci pohostili súťažiacich
občerstvením, ktoré sami pripravili a aj hodnotili všetky
súťažné úlohy. Súťaž zodpovedne pripravovali niekoľko týždňov s vedúcim Amavet klubu Ing. Angelou Bigošovou a dokázali to bravúrne.
Ing. Angela Bigošová

V mesiaci jún prežili žiaci štvrtého ročníka nezabudnuteľné chvíle
v krásnom prostredí Kysúc v škole
v prírode. Dýchali sme čerstvý vzduch,
smiali sa a učili v penzióne Centrál v Oščadnici. Počasie nám veľmi prialo. Celých päť dní pobytu bolo teplo a slnečno.
Obdivovali sme prírodu, hrali sa
a spoznávali okolie. V jedno popoludnie sme absolvovali výlet na neďalekú
Kalváriu,odkiaľ bol krásny výhľad na lyžiarske stredisko Oščadnica.
Každý deň sme veľa športovali a súťažili, za čo sme boli ohodnotení peknými cenami. Každý večer pani učiteľky
pripravili zábavu ako karneval, diskotéka, aktivity a vedomostný kvíz.
Plní zážitkov sme sa zdraví a oddýchnutí vrátili domov.
Mgr. Júlia Krupová
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Malá technická olympiáda
Dnešná doba praje viac počítačovým typom
detí, ktoré ale nie vždy vedia svoje vedomosti
aj správne použiť. Preto sa členovia klubu
Amavet 969 zo ZŠ s MŠ Rabčice rozhodli zorganizovať už piatu zábavnú regionálnu súťaž
v tomto roku a to Malú technickú olympiádu.
Dňa 23.11.2017 sa v budove školy stretli
súťažné dvojice zo ZŠ s MŠ Rabčice a zo ZŠ
s MŠ Rabča. Súťažilo sa s elektrotechnickými
stavebnicami Boffin a teoretické vedomosti
z elektrotechniky sa preverili pomocou testu.
Vo voľnej časti si súťažiaci vyskúšali ovládanie a navigáciu robota DroidaSphero.

Súťažiaci boli v praktickej časti vyrovnane
zruční, zapojenia elektrotechnických schém
zvládli bez menších problémov. Teoretická časť

bola pre nich náročnejšia a rozhodla o umiestnení súťažiacich dvojíc. Prvé dve miesta obsadili žiaci zo ZŠ s MŠ Rabčice. Víťaznú dvojicu
tvorila Ingrida Vnenčáková z 8. ročníka a Tobiáš Grobarčík z 9.ročníka. Získali spolu 71
bodov, čo bolo o 33 bodov viac ako zisk dvojice na druhom mieste, ktorú tvorili žiaci zo 7.
ročníka a to Peter Tatarka a Jakub Machajda. Na treťom mieste sa umiestnili dve dvojice
zo ZŠ s MŠ Rabča žiaci 9. ročníka Peter Pilarčík a Martin Randjak a žiaci 7. ročníka Dominik Kovalík a Jakub Štefaňák.
O príjemnú atmosféru sa postarali žiaci ôs-

meho a deviateho ročníka, ktorí pripravili pre
súťažiacich pohostenie a predviedli ovládanie
robota DroidaSphero. „Amaveťáci“ mali tento

rok veľmi plodný, keď sa so svojimi vedomosťami podelili aj so žiakmi zo susedných škôl
formou rôznych zábavno-vedomostných súťaží pod vedením Ing. Angely Bigošovej, vedúcej krúžku Amavet 969 v Rabčiciach.
Ing. Angela Bigošová

Vedomostný ostrov
v ZŠ s MŠ Rabčice
Základná škola s materskou v Rabčiciach
je sú časťou nového unikátneho projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, na ktorého realizácii spolupracuje s Agentúrou pre vzdelávanie a vedu SEA.

ZŠ s MŠ Rabčice získala Vedomostný
ostrov – interaktívny kiosk, s tromi dotykovými
obrazovkami, ktorý ponúka množstvo vedomostí obsiahnutých v špeciálnej aplikácii (prepojenie vedomostí s praxou, vedomostné kvízy, test na pomoc pri výbere povolania) a v digitálnych učebniciach (nemecký jazyk, dopravná výchova). Prostredníctvom Vedomostného
ostrova budú mať žiaci ZŠ s MŠ Rabčice novú
pomôcku pre rozvoj záujmov, talentu a získajú
efektívny nástroj pre zjednodušenie procesu
výberu budúceho povolania.
Viac informácií:
http://www.vedomostne-ostrovy.sk/

Výrobky na hodinách Techniky
Sviatok Všetkých svätých je spojený s návštevou cintorínov, kde sa
modlíme za spásu duší našich zosnulých. Zároveň prinášame na hroby
kvety, kríže a inú výzdobu.
Aj žiaci piateho ročníka vyrobili na hodinách techniky kríže. Chlapci
použili prírodný materiál - kôra, bambus, kartón, mach a šišky. Bambus
narezali na potrebnú dĺžku, z kartónu vyrezali kríž a zvyšok dotvorili
pomocou tavnej pištole. Výsledok všetkých veľmi prekvapil, ako z dostupných materiálov, ktoré nájdeme v prírode, môžeme vyrobiť také
pekné výrobky.

Dievčatá zhotovili kríže zo špáradiel a kartónu. Šikovnými jemnými
prštekmi dokázali na vystrihnutý kríž z kartónu naaranžovať a nalepiť
špáradlá do rozmanitých, krásnych tvarov. Výsledný vzhľad dotvorili
postriebrením a pozlátením kríža.
Prácu na precvičenie jemnej motoriky a na presnosť žiaci zvládli
veľmi dobre, takže najbližšie sa odvážime vyrobiť aj náročnejšie výrobky.
Ing. Angela Bigošová
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Tatranskou magistrálou
Žiaci z krúžku „Mladý cestovateľ“ podnikli na začiatku októbra túru
do našich veľhôr – Vysokých Tatier. V predchádzajúcich rokoch sa nám
skoro vždy podarilo zaradiť do plánu nášho krúžku návštevu Tatier.
Pomaly si skladáme mozaiku jednotlivých častí a začíname ich viac
spoznávať. Vždy nás prekvapí množstvo návštevníkov z iných štátov.
Tentoraz to boli turisti z Litvy a Maďarska, turistov z Čiech berieme ako
samozrejmosť.

Trasa nášho výletu bola nasledovná. Z Tatranskej Lomnice sme sa
dostali dvoma lanovkami na Skalnaté pleso s nadmorskou výškou
1751m n. m. Ocitli sme sa pod druhým najvyšším tatranským štítom –

Lomnickým štítom - 2634m n. m. Bohužiaľ pre nízku oblačnosť sme
nevideli na jeho vrchol. Na Skalnatom plese je astronomické a meteorologické observatórium, ktoré bolo založené v roku 1943 jeho súčasťou je hvezdáreň. Po červenej turistickej značke sme pokračovali po
Tatranskej magistrále, ktorá je najdlhším súvislým turistickým chodníkom vo Vysokých a Západných Tatrách. Tento rok sme si vybrali časť,
ktorá viedla zo Skalnatého plesa na Hrebienok. Ako sme zostúpili nižšie, oblačnosť sa roztrhla a naskytli sa nám prekrásne výhľady do Tatranskej kotliny nádherne sfarbenej poslednými lúčmi babieho leta. Po
necelých dvoch hodinách s prestávkami na občerstvenie a fotenie sme
sa dostali na Zamkovského chatu, kde sme si urobili dlhšiu prestávku
na oddych. Odtiaľ, pre nás už známym chodníkom, sme sa dostali k
vodopádom , ktoré nás ohromili svojou krásou. Potom sme pokračovali
na Hrebienok, ktorý sme navštívili v zime, keď tu bola výstava sôch z
ľadu. Ukázali sme si priamo v teréne ľadovcový reliéf – doliny tvaru U a
zopakovali, kde všade vidíme stopy po činnosti horského ľadovca ( vodopády, morény, ostré skalné štíty, jazerá- plesá...).Krásne výhľady
umocnili zmes zážitkov z našich veľhôr. Oddýchnutí a posilnení dobrou
desiatou sme pokračovali zubačkou z Hrebienka do Starého Smokovca, kde nás čakal náš autobus. Cestou domou sme sa zastavili v nákupnom centre v Liptovskom Mikuláši.
Žiakov musíme pochváliť za dochvíľnosť, dobrú turistickú výbavu
celkovú disciplinovanosť, bez ktorej nie je možné takéto hromadné turistické akcie organizovať. Na záver by sme chceli poďakovať pani riaditeľke školy a pánovi starostovi, ktorí nám prispeli na náklady spojené
s dopravou lanovkou.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová a Mgr. Beáta Ogureková

Výlet za zber tetrapakov
Naši žiaci sa každoročne zapájajú do zberu separovaného odpadu. Združenie Biela Orava pre nich za odmenu vždy koncom školského roka pripraví výlet. Toto združenie pripravuje výlety už niekoľko rokov pre deti z celej Hornej Oravy. Naša škola sa takmer
každý rok umiestni na prvom mieste , a tak aj počet žiakov, ktorí idú
na výlet je najväčší. Tak to bolo aj v júni, keď sme s našimi najúspešnejšími zberačmi navštívili Bojnický zámok a tiež ZOO v Bojniciach. Na zámku bol pripravený aj krásny rozprávkový program.
Žiaci mali na výlete zabezpečenú aj teplú stravu. S výletom sme
boli veľmi spokojní. Žiakom sa na hrade aj v ZOO veľmi páčilo.

Hlas Rabčíc

3-4/ 2017

23

Školská družina ako stredisko rozvoja pedagogiky voľného času
Školská družina slúži k výchove, k zážitkovému vzdelávaniu a k oddychu (rekreácii) žiakov, má tiež sociálne poslanie.
V našej družine, zriadenej pri ZŠ s MŠ
Rabčice 194, napĺňame tieto ciele nasledujúcimi činnosťami:
O Oddychové činnosti (ich cieľom je odstrániť
únavu).
O Rekreačné činnosti (cieľom je regenerácia
síl, prevažuje v nich aktívny odpočinok,
spontánna činnosť žiakov).

O

O

Záujmové činnosti (cieľom je rozvoj osobnosti dieťaťa, v rámci týchto činností umožňujeme deťom sebarealizáciu, rozvoj ich talentu).
Zážitkové vzdelávanie (cieľom je rozvoj
kľúčových kompetencií, a to hlavne kritického myslenia, tímovej práce, rozvíjame
schopnosť kooperovať a pracovať na spoločných cieľoch).

Formy výchovy, ktoré aplikujeme v našej
družine sú:
O
Pravidelné, príležitostné a spontánne.
Najčastejšie implementuje
tieto metódy pedagogiky
voľného času:
O
Názorné, slovné, praktické činnosti, otvorená práca, animačný prístup a participácia.
Východiskom, ale aj cieľovým článkom systému výchovy vo voľnom čase sú
jej účastníci (deti a mládež)
a ich individuálne predpoklady, potreby, motivácia,
záujmy a nadanie.

Matejko Kutlák

Autorka článku: Ing. Beáta
Ľubová, pedagogický zamestnanec ZŠ s MŠ Rabčice 194,
externá doktorandka, Pedagogická fakulta KU Ružomberok.

Niekoľko fotografií z bežného dňa v našej družine:
„Družina v teréne“
Letný program v družine

Literárna učebňa Mila Urbana
Slovenská literatúra je bohatá na svojich
velikánov, a práve naša dedina sa môže pýšiť
jedným z nich. Je ním medzivojnový prozaik a
výnimočný talent, Milo Urban. Krásna hornooravská príroda, ľud a kultúra boli zdrojom jeho
umeleckej inšpirácie. Tvoril vo veľmi zložitej
dobe, čo sa pravdepodobne podpísalo pod jeho
dielo, ktoré je výnimočné najmä svojím hlbokým humanizmom. A keďže si myslíme, že
oboznamovanie sa s regionálnou literatúrou by
malo byť súčasťou vzdelávania už na základnej škole, na jeho počesť bola v priestoroch
ZŠ s MŠ Rabčice zriadená učebňa literatúry,
ktorá hrdo nesie jeho meno. Učebňa je spojená so školskou knižnicou. Žiaci majú možnosť
požičať si knihy dvakrát do týždňa, a tým rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť.
Výučba slovenskej literatúry v tejto modernej miestnosti sa realizuje od septembra 2017.
Učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou,
novými modernými lavicami, stoličkami, sedacími vakmi a taktiež regálmi s novými knihami.
Najdôležitejšie údaje zo života autora nám prinášajú 3D mapy, ktoré sú dominantou učebne. Zobrazujú jeho tvorbu a životnú cestu, ktorá bola kľukatá, hrboľatá, ale aj opradená tajomstvom a láskou. Sú užitočné nielen pre ľahšie zapamätanie si najdôležitejších údajov zo
života autora, ale aj ako osvedčená didaktická

pomôcka pri opakovaní. Príjemné prostredie
žiakov motivuje a taktiež zjednodušuje vyučovací proces.

V prvom rade ďakujeme hlavnému sponzorovi p. Petrovi Vonsovi, ktorému záleží na tom,
aby sa edukačný proces realizoval v takých
podmienkach, ktoré čo najbližšie pripomínajú
žiakovi jeho domáce prostredie. Tiež chceme

poďakovať aj p. Tomášovi Slovíkovi, ktorý podľa
návrhu Mgr. art. Renáty Mlynarčíkovej túto
miestnosť vybavil moderným nábytkom, ako aj
netradičnými stolami, ktoré si vyučujúci prispôsobuje podľa aktivít. Za zrealizovanie informačných máp by sme chceli poďakovať sponzorovi p. Martinovi Vonsovi. Vďaka patrí aj
p. Jaroslavovi Kmošekovi, p. Ferdinandovi Vojtašákovi, ako aj pracovníkom obecného úradu, ktorí triedu pripravili tak, aby mohla byť moderne vybavená.
Spoločným úsilím obce, poslancov,
sponzorov
a vedenia školy sa
nám podarilo zrealizovať tento projekt
na pestovanie národného povedomia. Veď prítomnosť
vyrástla na základoch minulosti, preto si osobnosť regiónu, Mila
Urbana, treba vážiť a spoznávať.
Mgr. Veronika Vojtašáková

24

Hlas Rabčíc

3-4/2017

Mladý heligón
Aj tento rok Mladý heligón vystupoval na rôznych vystúpeniach
a súťažiach. Na medzinárodnej súťaži v Liptovskom Mikuláši získali
1. miesto v Súhvezdí hôr. Nechýbali ani na Dni obce Rabčice, Rabčickej
heligónke a posedení dôchodcov. Tiež vítali ministra vnútra pri odovzdávaní hasičky.

Pripravujú na budúci rok nové CD.
Sú pozvaní v roku 2018 dňa 2. júla do Srbska reprezentovať Slovensko. Budeme držať palce.
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