Kronika obce Rabča 2013

Samospráva obce
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE RABČA
Obecné zastupiteľstvo obce Rabča zasadalo v zložení:
SMER (5): Ján Domin, Mgr. Ľubomír Jagnešák, Ing. Juraj Ratica, Mgr. Pavol
Revaj, Ing. Karol Sahuľ (poslancom – 1. náhradník je od 18. januára 2011
– vo veku nedožitých 60 rokov zomrel dlhoročný aktívny poslanec obce Rabča
Ján Maťuga);
KDH (3): Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Patrik Cubinek
(3. náhradník – od 31. 8. 2012 po písomnej rezignácii poslankyne – 2.
náhradníčky Ing. Anny Kornhauserovej z dôvodu vymenovania za riaditeľku ZŠ
s MŠ Rabča);
NEKA (1): Ing. Jozef Kovaliček – zástupca starostu (zástupcom je od
ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 16. 12.
2011);
SDKÚ-DS, MOST-HÍD (1): Ing. Jaroslav Jagnešák;
SNS (1): Pavol Kobyliak.
Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rabča v roku 2013 zasadali 10-krát.
Jedno zasadnutie
z 22. februára nebolo uznášania schopné, pretože prišli len štyria
poslanci.
Účasť poslancov na zasadnutiach 2013 bola: 100%: Katarína Budzelová,
PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ; ďalší v poradí: 90%: Ing. Jozef
Kovaliček; 80%: Ján Domin, Ing. Juraj Ratica; 60%: Mgr. Pavol Revaj; 50%:
Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Ľubomír Jagnešák; 40%: Pavol Kobyliak
(z dôvodu dlhodobej nemocničnej liečby po páde z motorky). Priemerná účasť
poslancov na zasadnutiach v roku 2013 bola 2013 75,5%.
Najdôležitejšie rozhodnutia
Po piatich rokoch práce poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rabča
31. mája 2013 schválili nový územný plán obce Rabča. Snahou samosprávy obce
bolo čo najviac vyjsť v ústrety budúcim stavebníkom a preto sa schvaľovanie
územného plánu predlžilo o 2 roky.
Z ďalších uznesení:
• voľba hlavného kontrolóra o ktorú bol veľký záujem;
• aj riešenie petície občanov ulice Nad riekou dalo poslancom zabrať;
• vyriešenie prechodu poza dom kultúry na námestie a do školy ako aj
realizáciu stavby: „Prístavba a stavebné úpravy SUPERMARKET 1 – 25 Rabča“;
• rekonštrukcia a stavebné úpravy kuchynky a vestibulu Kultúrneho domu
zvýšili úroveň kvality poskytovaných obecných služieb;
• návrhy Oravskej vodárenskej spoločnosti na prepojenie obecného vodovodu
nenašli pochopenie u obecného zastupiteľstva a Oravská vodárenská zase
neumožnila obecnému zastupiteľstvu realizovať novú výstavbu vodovodu
v hornej Rabči súbežne s pripravovanou kanalizáciou;
• schválenie Centra voľného času v Rabči;
• hľadanie riešení na zlý stav lanovej lavice ako aj havarijného stavu
mostu pri ihrisku v Gaceli;
• dokončenie prvých Jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Adamovka III
pre cca 200 nových rodinných domov;
• vytvorenie mimorozpočtového fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácii;
• prebytkové hospodárenie.
Najdôležitejšie uznesenia
I. Februárové zastupiteľstvo – schválilo:

• vzalo na vedomie veľkú Petíciu 31 občanov obce Rabča proti postaveniu 2poschodového bytového domu s garážami pre nájomníkov na ulici Nad riekou
v obci Rabča z dôvodu úzkej nevyhovujúcej prístupovej cesty; uložilo: aby
Obecný úrad v Rabči z dôvodu podania petície proti výstavbe bytovky
požiadal Ing. Jozefa Pavlíka, Spoločný obecný úrad Zákamenné o písomné
odborné stanovisko k výstavbe bytovky, ktorej výstavbu chce zrealizovať
žiadateľ p. Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková;
• TJ Oravan Rabča žiadosť o dotáciu na rok 2013 vo výške 25 853,86 € za
účelom zabezpečenia športovej činnosti oddielov. Zároveň schválili TJ
Oravan Rabča zvýšenie dotácie o sumu 1400 € (SČK
– 600 €, volejbalisti – 400 € a basketbalisti – 400 €);
• žiadosť Zdeny Dominovej, Rabča, o prenájom obecných nebytových priestorov
v ObZS Rabča na prízemí vedľa Lekárne VIOLA – miestnosť pre hasičov za
účelom zriadenia služby pre obyvateľstvo s termínom využitia od 1. 1. 2013;
• záložnú zmluvu v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, odbore ekonomiky bývania, Námestie slobody 6, P. O. Box 100,
810 05 Bratislava na základe záložnej zmluvy č. 0052-PRB/2011/Z na stavbu 8
b. j.;
• žiadosť COOP JEDNOTA Námestovo, spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11,
029 01 Námestovo na stavbu: „Prístavba a stavebné úpravy SUPERMARKET 1 – 25
Rabča“;
• žiadosť Ing. Karolovi Sahuľovi, trvale bytom Rabča, Hlavná 429 o vydanie
súhlasu na výstavbu Polyfunkčného objektu – prístavba a nadstavba na parc.
CKN č. 4559/4;
• Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice Poľná;
• Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice (Kudjak, Samek);
• Priame zadanie pre RABČAN, obecné služby Rabča, príspevkovú organizáciu
obce Rabča na stavebnú činnosť vo výške rozpočtu 31 000 € s DPH
na rekonštrukciu a stavebné úpravy kuchynky a vestibulu Kultúrneho domu
v Rabči. Zariadenie kuchynky Kultúrneho domu v Rabči vo výške 9 000 €;
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o poskytovaní jednorazového
príspevku pri narodení dieťaťa. Podľa tohto nariadenia sa príspevok
poskytuje rodičom dieťaťa s trvalým pobytom v Rabči, ktorým sa v priebehu
kalendárneho roku narodilo jedno alebo viac detí a ktoré dovŕšili najmenej
28 dní života vo výške 100 €/dieťa.
Uložilo:
• Ing. Kvasniakovej, ekonómke obce Rabča zriadiť podúčet obce Rabča, na
ktorý bude z rozpočtu obce Rabča odvádzať štvrťročne ušetrené finančné
prostriedky;
• Hlavnému kontrolórovi obce Rabča, JUDr. Dušanovi Kriškovi preveriť
faktúru
RABČAN, s.r.o. Rabča, ktorá bola zaslaná obci Rabča za dom smútku
a vyčísliť presne náklady, už uhradené finančné prostriedky a výšku
finančných prostriedkov, ktoré má obec RABČAN, s.r.o. ešte uhradiť;
• Mgr. Kvasničáková – na výstavbe novej hasičskej stanice vznikli
neoprávnené náklady vo výške 70 tis. €; Ing. Jagnešák toto je úloha pre
hlavného kontrolóra; Bc. Cubinek: RABČAN, s.r.o. sa mal držať projektu,
načo je tam stavebný dozor, načo sa to všetko platí, keď sa to aj tak
poruší. František Piták on osobne je za kvalitu, ale ak by sa malo prísť
kvôli väčšej hrúbke sklenej vaty o 70 tis. €, tak si to rozmyslíme, podľa
neho zlyhal stavebný dozor.
II. Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča zvolané na
22. 2. 2013 vo veci vyriešenia petície 31 dotknutých občanov proti
postaveniu bytového domu na ulici Nad riekou sa pre neuznášania schopnosť
neuskutočnilo.

III. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča z 22. 3. 2013 – schválilo:

• Voľba hlavného kontrolóra obce Rabča – Výberové konanie na voľby Hlavného
kontrolóra obce Rabča – kandidáti: Katarína Budzelová, Mgr. Martin Cubinek,
Ing. Pavol Harbut, Anna Iskierková, Ing. Jaroslav Jagnešák – stiahol
prihlášku 22. 3. 2013, Ing. Tomáš Kekeliak, Mgr. Bc. Eva Kornhauserová,
JUDr. Dušan Kriško, Mgr. Michaela Ogureková, Mgr. Janka Prisenžňáková,
Mgr. Mária Tomčíková, Jozef Tvarožek.
Pred voľbou starosta obce poďakoval doterajšiemu hlavnému kontrolórovi
obce, JUDr. Dušanovi Kriškovi za doterajšiu prácu bez ohľadu na to, či bude
zvolený alebo nie. S jeho prácou sme boli veľmi spokojní. Pomohol obci
znížiť pohľadávky voči obci.
V tajnom hlasovaní v I. kole získal JUDr. Dušan Kriško 5 hlasov, Katarína
Budzelová získala 4 hlasy a 1 hlas získal Jozef Tvarožek.
V druhom kole bol za hlavného kontrolóra obce Rabča na ďalších 5 rokov
zvolený JUDr. Dušan Kriško s počtom 6 hlasov. Katarína získala 5 hlasov.
• Florbalistom v zastúpení Peter Adamčík 400 € (požadovali 1100 €).
• Mgr. Martinovi Cubinkovi na podporu deti a mládeže v športových
aktivitách 400 €.
• Žiadosť stavebníka: firma Imobel, s.r.o. Nad riekou Jozef Belkotiak
súhlas na výstavbu Bytového domu „EMU“ a súhlas k trvalému odňatiu
poľnohospodárskej pôdy pre investičný zámer – výstavba bytového domu;
• kúpno-predajnú zmluvu na dovysporiadanie ulice Nad riekou obcou Rabča a
spoluvlastníkmi: Jozef Belkotiak a manželka Katarína, Ján Kozák a manželka
Oľga Kozáková.
• Neschválili žiadosť OVS, a.s., D. Kubín o súhlasné stanovisko
s realizáciou stavby „Sihelné
– Rabča, prepojenie vodovodov“ a to pripokládkou vodovodného potrubia ku
kanalizačnému potrubiu, ktoré bude realizované v stavbe „Zásobovanie vodou
a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2.“
IV. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča z 26. 4. 2013 – schválilo:
• VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných
odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území
obce Rabča – pribudla povinnosť zabezpečiť zber a kompostovanie
biologického odpadu – tzv. zeleného odpadu (tráva, lístie, konáre, zbytky
zeleniny, ovocia, slama); poslanci schválili riešenie, že občania si budú
zelený odpad kompostovať sami.
• Žiadosť Magdalény Mlynarčíkovej, bytom Rabča, o prenájom obecných
priestorov v ObZS Rabča nad lekárňou VIOLA za účelom zriadenia kaderníckeho
salónu.
• Žiadosť Ľudmily Rešutíkovej, bytom Rabča, o prenájom obecných priestorov
v ObZS Rabča, Rabčická 330 vedľa priestoru terajšej kancelárie Allianzu
– slovenská poisťovňa a to za účelom rozšírenia týchto služieb.
• Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie novej ulice medzi obcou Rabča
a p. Ladislavom Oselským, bytom Rabča, p. Jozefom Pikošom a manželku
Katarínou Pikošovou, obaja bytom Rabča, p. Rudolfom Oselským.
• Kúpno-predajnú zmluvu na novú ulicu – Na medzi (Skočík – Uram).
• Žiadosť Mareka Lubasa, bytom Rabča, o poskytnutie dotácie na rok 2013 a
to na účasť v projektoch: Vltavský pohár ČR, Majstrovstvá ČR v práci
s motorovou pílou, Majstrovstvá SR v práci s motorovou pílou – Drevorubač
SR 2013, Majstrovstvá sveta v práci s motorovou pílou Rakúsko – september
2013 a to vo výške 200 €, ktorá je znížená z požadovanej dotácie 800 €.
• Uložilo vedúcemu RABČAN, obecné služby zabezpečiť vykurovacie odtokové
žľaby nad vchodom na Obecný úrad v Rabči, aby nedochádzalo v zimnom období
k padaniu ľadu a snehu a tak sa predišlo možným úrazom.
• Uložilo, aby Obecný úrad v Rabči vyzval všetkých geodetov na Orave, aby
pred vyhotovením geometrického plánu zaslali ich návrh e-mailom na obec
Rabča.
V. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča z 31. 5. 2013 – schválilo:

• Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č. 1/2013;
• Rozbor hospodárenia obce Rabča za rok 2012;
• Rozbor hospodárenia RABČAN, obecné služby za rok 2012;
• Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča;
• Hospodársky výsledok RABČAN, s.r.o. Rabča za rok 2012.
Poslanci hľadali riešenie ako odstrániť stratu z prevádzky obecného
autobusu.
• Záverečný účet obce Rabča za rok 2012
• VZN č. 3/2013 obce Rabča Záväzné časti Územného plánu obce Rabča
• Komisiu na ochranu verejného záujmu: Ing. Jozef Kovaliček, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Pavol Kobyliak, PhDr. Augustín Piták a Bc. Ľubomír Jagnešák.
• Štatút Centra voľného času, Hlavná 426, Rabča. Poslanci odporučili
na návrh starostu obce Rabča, aby túto funkciu dočasne zastával on sám.
• Poslanci neschválili žiadosť Klubu biatlonu Breza na podporu voľnočasových aktivít v CVČ pre ich dvoch členov Juraja Maxu a Michaelu Maxovú,
ktorí sú občanmi našej obce. Zúčastňujú sa pravidelného tréningového
procesu a regionálnych a celoslovenských súťaží, kde dosahujú výborné
výsledky, čím robia dobré meno nie len ich klubu, ale aj obci Rabča.
• AŠK Orava, Rabča, IČO: 42218381
Žiada o dotáciu na rok 2013 vo výške 2500 € na športové aktivity na tieto
projekty: ME Litva, Majstrovstvá Slovenska, Rocheford Belgicko Grand Prix,
Majstrovstvá sveta Sopot a Svetový šampionát profesionálov Nemiroff. Každý
rok žiada OZ aspoň o čiastočnú finančnú pomoc. Z Rabče majú 6 členov
a zvyšok je z ostatných dedín. Celkom 15. Poslanci schválili návrh 1000 €.
• Návrh kúpnej zmluvy – Ul. Osadská na vysporiadanie tejto ulice.
Kúpnopredajná zmluva bude medzi obcou a Ing. Pavel Fric, Rabča a manž. Ing.
Elenou.
• V interpelácii Mgr. Revaj žiadal riešiť protišmykovú ochranu na mramore
pri fontáne. Bc. Jagnešák žiadal riešiť zlý stav lanovej lavice – denne tam
prejde 200 ľudí.
Mgr. Revaj uviedol, že v Gaceli sa čoraz viac túlajú psy. Starosta tento
stav nám do budúcna pomôže možno vyriešiť aj čípovanie psov, do septembra
musí byť začípovaný každý pes, mačka a fredka.
VI. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča z 28. 6. 2013 – schválilo:
• Podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z. z. v platnom znení plat starostu obce
Rabča, Dušana Raticu znížiť o 10 % z doterajších 60% t. j. na 50%
s účinnosťou od 1. júla 2013.
• Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2/2013
• Pre Poľovnícky zväz v obci Rabča finančnú náhradu vo výške 500 € za
prípravu poľovníckeho gulášu na Dni Rabče – 30. 6. 2013 (+ prenájom
tanečnej sály na Poľovnícky ples).
• Znížili o 10% odmenu poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabča z 33 €
na 26,40 €.
• Žiadosť Súkromného centra voľného času, Nižná, o pridelenie dotácie pre
svojich členov s trvalým pobytom v obci Rabča v mesiaci jún 2013, pre
dokončenie činnosti v školskom roku a následne aj pre zabezpečenie
prázdninovej činnosti v mesiaci júl a august 2013, nakoľko je táto činnosť
bohatá a je o ňu veľký záujem a to vo výške 5 €/1 člen CVČ/mesiac od 1. 6.
2013 do 31. 8. 2013.
• Žiadosť o dotáciu pre Mgr. Martin Cubinek, Rabča, Kožušníkova vo výške
2100 € na aktivity deti a mládeže – zorganizovanie tábora pre 60 detí
z Rabče.
• Uložili: pripraviť VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času Rabča vo výške
2 €/žiak/mesiac; pripraviť doplnok č. 3/2013 k VZN č. 61/2009 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ŠK, ŠJ, MŠ a CVČ vo výške
7 €/žiak/mesiac; začať s prípravou stavebného povolenia na opravu mostu pri
bare MIMO cez rieku Polhoranku, projekty a sledovať výzvy, aby Obecný úrad
v Rabči vyzval SVP, š. p. Ružomberok o opätovné vyčistenie Soľného potoka,

vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi zabezpečiť opravu lávky
cez rieku Polhoranka, ...
• Vzalo na vedomie nesúhlasné stanovisko Oravskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Dolný Kubín,
Bysterecká 2180 z 3. 6. 2013 vo veci žiadosti obce Rabča o rozšírenie
a vybudovanie obecného
vodovodu v súbehu s potrubím v správe Oravskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.
• Vzalo na vedomie Plat starostu obce Rabča, Dušana Raticu v zmysle § 3
ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. v platnom znení a to priemerná mzda x násobok
(podľa počtu obyvateľov) t. j. 805 € x 2,17 € = 1746,85 € s účinnosťou od
1. 1. 2013.
VII. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča z 28. 8. 2013 – schválilo:
• Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2013 č. 3/2013. Ekonómka Ing. Dana
Kvasniaková uviedla: „Dnes bola doručená faktúra na sumu 11997,84 € za
projekty na rozšírenie obecného vodovodu, ktoré treba zapracovať do zmeny
rozpočtu o sumu 1998 €, nakoľko došlo o túto sumu k navýšeniu. Ďalej
uviedla, že porovnala príjem poplatkov za vyhlásenie v obecnom rozhlase
a poplatok z miesta a oproti minulému roku nám príjmy klesli o 5 tis. €.“.
Poslanci schválili aj dotáciu vo výške 400 € pre Vladimíra Iskierku
na športové aktivity a o túto sumu treba navýšiť príspevok TJ Oravan Rabča.
Navýšiť treba z rozpočtu aj finančné prostriedky na ul. Soľnú na sumu
19000 €.
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 4/2013 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
s pripomienkou na zvýšenie dotácie zo 7 € na 7,5 €.
• Aby obec Rabča začala majetkovo-právne vysporiadavať Ul. Mokrú na obec
Rabča. Náklady spojené s prevodom a dodatky ku geometrickým plánom bude
hradiť obec Rabča zo svojho rozpočtu.
• Predbežný zámer o výstavbu prístavby Materskej školy pri hornej základnej
školy v Rabči na základe žiadosti Základnej školy s materskou školou,
Rabčická 410 Rabča.
• Žiadosť Moniky Adamčíkovej, Rabča o doplnenie okien v prevádzke Pizzéria
Reštaurácia
• Zníženie poplatku za prenájom verejného priestranstva v k.ú. obce Rabča
a to vo výške
10 €/ deň s účinnosťou od 1. 9. 2013 (doteraz bolo 20 € vrátane jedného
vyhlásenia v obecnom rozhlase).
• Asfaltovanie Ul. Soľná k. ú. obce Rabča vo výške 19 tis. € z rozpočtu
obce Rabča.
VIII. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča z 25. 10. 2013 – schválilo:
• Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2013 č. 4/2013.
Zámer previesť „Stavebné úpravy a udržiavacie práce obecného úradu.“
Starosta uviedol, že už je nevyhnutné previesť stavebné úpravy obecného
úradu, ktoré neboli robené cca 34 rokov.
• Ing. Jaroslav Jagnešák navrhol presun 50000 € na osobitný účet obce Rabča
do konca r. 2013
• Prvý rozpočet pre Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča.
• Poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 500 € pre dolnokubínskú nemocnicu
na zakúpenie
– echokardiografického prístroja, ktorý slúži na diagnostiku srdcovocievnych ochorení a k plnej využiteľnosti tohto prístroja chýba sonda,
ktorou možno realizovať ďalšie a presnejšie vyšetrenia štruktúr srdca cez
pažerák.
• Pamätný list a finančnú odmenu 1 000 €.p. Dušanovi Pitákovi pri
príležitosti veku odchodu do dôchodku a tiež z dôvodu, že p. Dušan Piták
bol starostom obce Rabča 16 rokov a pričinil sa o rozvoj obce Rabča.

• Bc. Ivan Trabalík, Námestovo prenájom nebytového priestoru obce Rabča
v budove ObZS Rabča za účelom využívania tohto priestoru ako kancelársky
priestor pre poisťovňu Generali Slovensko.
• Vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Rovňovej z dôvodu, že je tu
postavených viacero rodinných domov a v tejto časti obce chýba, a po
zotmení je tento úsek v dôsledku slabej viditeľnosti nebezpečný.
• Odkúpenie spoluvlastníckych podielov od Ján Korman a manželka Margita
Kormanová, Rabča, k nehnuteľnostiam .... uvedené pozemky sú obcou Rabča
využívané ako dielňa a sklad materiálov. Spoluvlastnícky podiel je
1143,70 za cenu 6,60 €/m2.
• Vysporiadanie Ul. Rozvoja do celku. Zámenu pozemkov: Obec Rabča a Jozef
Kornhauser a manželka Ing. Anna Kornhauserová, obaja bytom Rabča.
• Neschválili OVS, a.s. stavbu na prepojenie vodovodov „Sihelné – Rabča
– Oravská Polhora, prepojenie vodovodov“.
• Zobralo na vedomie Konsolidovanú účtovnú závierku obce Rabča
k 31. 2. 2012 bez výhrad.
Starostu obce Rabča o schválení projektu „Hľadajme možnosti na spoločné
aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí, reg. č. P“SK/ZA/IPP/III/046 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre
mikroprojekty, ktoré obec predložila na VÚC Žilina v rámci Programu
Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 –2013.
Informáciu starostu obce Rabča o umiestnení KIOSKU pred hlavným vchodom do
kultúrneho domu na internet – ide o informačný systém cez združenie BABIA
HORA, tiež o príprave vydania mapy regiónu s popisom jednotlivých obcí
združenia.
Informáciu konateľa RABČAN, s.r.o. Rabča, Rabčická 334 o možnosti kúpy
nového HMK 102 S so zľavou 15% a možnosti jeho zálohovania starým HMK.
IX. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča z 20. 11. 2013 – schválilo:
• „Stavebné úpravy a udržiavacie práce obecného úradu“ priamym zadaním cez
RABČAN, s.r.o..
• Úhradu faktúry č. 13000220 od RABČAN, s.r.o. Rabča vo výške 3 223,24 € za
NN prípojku na Zbernom dvore Rabča.
• Uhradiť faktúru za vyorávanie ulíc v rámci projektu: Jednoduché pozemkové
úpravy, lokalita Adamovka III, ktoré predloží RABČAN, s.r.o. Rabča
z rozpočtu obce z položky JPÚ.
• Zobralo na vedomie Informácie starostu obce Rabča o odovzdávaní pozemkov
vlastníkom v rámci Jednoduchých pozemkových úprav Rabča v lokalite
Adamovka III.
X. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča z 20. 11. 2013 – schválilo:
• Zvýšenie nájmu nebytových priestorov u nájomcov v Kultúrnom dome v Rabči,
ambulancii v ObZS (detská, všeobecná, gynekologická a zubná) a lekárne
v ObZS a to na výšku 23 € /m2/rok s tým, že ostatné nájmy ostanú nezmenené
s účinnosťou od 1. 1. 2014.
• Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2013 č. 5/2013.
• Programový rozpočet obce Rabča na rok 2014. Súhrny rozpočet 2014: bežné
príjmy 2 393 980 € (oproti r. 2013 zvýšené o 1,6%), kapitálové príjmy
42 732 €; bežné výdavky 2 093 282 €, kapitálové výdavky 136 000 €; finančné
operácie výdavkové 46 560 €; príjmy spolu 2 436 712 €; výdavky spolu
2 275 842 €; očakávaný výsledok hospodárenia + 160 870 €.
• Komisiu športu v zložení: Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek,
Mgr. Pavol Revaj, Bc. Ľubomír Jagnešák a Pavol Kobyliak.
• Žiadosť SČK o poskytnutie dotácie na r. 2014 vo výške 800 €.
• Žiadosť TJ ORAVAN Rabča o poskytnutie dotácie na r. 2014 vo výške
26 000 €.
• Žiadosť Lesného združenia obce Rabča, IČO: 37812408 o poskytnutie dotácie
na r. 2014 vo výške 1 500 € na zlepšenie životného prostredia.
• Žiadosť Bc. Ivana Trabalíka, Štefánikova 236/58, 02901 Námestovo
o prenájom nebytového priestoru obce Rabča v budove ObZS Rabča za účelom

využívania tohto priestoru ako kancelársky priestor pre poisťovňu Generali
Slovensko.
• Žiadosť Márie Rusnákovej, 02944 Rabča, Hlavná 236 o prenájom nebytového
priestoru obce Rabča v budove ObZS Rabča za účelom zriadenia kaderníctva.
• Žiadosť Aleny Turacovej, 02944 Rabča, Hlavná 241 o prenájom nebytového
priestoru obce Rabča v budove ObZS Rabča za účelom zriadenia predajne
textilu a to nebytový priestor umiestnený na prízemí Obvodného zdravotného
strediska v Rabči.
• Žiadosť PD Magura Rabča o prenájom plochy o výmere 15 m2 z dôvodu
umiestnenia mliečneho automatu.
• Predaj podielov žiadateľov Jozef Kornhauser a manželka Ing. Anna
Kornhauserová, obaja trvale bytom Rabča, Kostolná 864 za 1 € kupujúcej obci
Rabča a to: v ulici Konečnej ...
• Návrh Komisie ŽP v obci Rabča, ktorý predložila z jednania
so žiadateľom Mariánom Chutňákom, bytom Rabča, Soľná 400 o zachovanie
protipovodňového kanála ...
• Zobralo na vedomie predloženú Koncepciu financovania športu v obci Rabča.
HOSPODÁRENIE OBCE RABČA
Záverečný účet obce Rabča za rok 2013
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Používa sa na verejné účely
a na výkon samosprávy obce.
Rozpočtové plnenie za rok 2013
Rozpočtové plnenie bolo vynikajúce: príjmy na 99,95%, výdavky na 93,2%,
výsledok 187 990 € bol prebytkový až o 152587 € viac ako v roku 2012.
Príjmy: 2 439 181 € (99,95%) z toho: bežné príjmy: daňové príjmy
1 224 708,93 € (99,9%), výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
1 106 852,81 € (100%), daň z nehnuteľnosti 41 440,25 € (100,3%): dane
z pozemkov 17717,33 €, zo stavieb 23372,20 €, z bytov 350,72 €; daň za psa
1 864,93 €, daň za užívanie verejného priestranstva 4 217,20 €, poplatok za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad 70 333,74 €;
z toho bežné nedaňové príjmy: 148 302,57 € (98,6%) – príjem z prenajatých
bytových a nebytových priestorov (RABČAN, obecné služby) vo výške
89 943,97 €, príjem z prenájmu pozemkov pod garáže 648,89 € a príjem
z prenajatých priestorov v Dome kultúry vo výške 20 568 € (svadby, zábavy,
predajné akcie);
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby: z rozpočtovaných
29 382 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 v sume 27 750,07 € (94,4%);
...
obec prijala nasledovné granty, transfery a dotácie – rozpočet
1 056 698 €.
Kapitálové príjmy boli len z projektu „Zberný dvor Rabča“ vo výške 8550 €
(100%).
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou vo výške
57 880 € tvorili: základná škola 23 243,78 €, materská škola 21 065,22 €,
školská jedáleň 10 840,80 €, školský klub detí 2 730 €.
Výdavky: 2 300 287 € (93,2%), z toho bežné: 775 529 € (91,9%):
výdavky verejnej správy 277 708,19 € (94,9%) z toho mzdové náklady sú
132 275,18 €;
rozvoj obcí 186 035,53 € (93,1%) z toho 171 557,64 € je príspevok pre
RABČAN, obecné služby;
kultúra – MKS 68 322,80 €, obecná knižnica 18 195,39 €, rôzna činnosť
v kultúre – najmä kultúrne akcie 21 277,74 €, ... transfer pre CVČ (Nižná,
Námestovo) 7 204 €, TJ ORAVAN 28 853,86 € ...;
nakladanie s odpadmi 42 611,84 €; údržba komunikácií 30 457,13 €;
opatrovateľská služba 16 073,49 €, ... .
Kapitálové výdavky: 184 846 € (97,6%) z toho: MOST – nižný koniec
107 522,67 €, Dom kultúry
– kuchynka rekonštrukcia 32 332 €, asfalt. cesty Západná, Mokrá (pri novom
moste) 10 983,23 €, PD odkanalizovanie ul. Radová 1 290 €, Územný plán obce
Rabča 2 075 €, PD Rozšírenie vod. III. etapa 11 998 €, PD Prestavba ZŠ pri

kostole 1000 €, Dom smútku – stavebné práce 9 978,40 €, výkup pozemkov
(prevádzkareň obecných služieb na družstve) 7 667 €.
Výdavkové finančné operácie: 46 138 € (99%) – rozpočtovaných 46 560 € na
splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013
vo výške 46 138,15 €.
Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ
1 286 328 € (101,2%) z toho: základná škola 983 080,80 €, materská škola
198 844,63 €, školská jedáleň 71 858,25 €, školský klub detí 21 703,34 €.
Kapitálové výdavky 10 841 € boli použité na nákup elektrickej panvice,
elektrický kotol a robot do školskej jedálne.
Výdavky na Centrum voľného času Rabča boli vo výške 7 445,15 € (40,7%
– centrum sa iba rozbiehalo a bez plateného vedúceho).
Obec v porovnaní s rozpočtom dosiahla prebytok 187 990 € čo je o 93 227 €
viac.
Zostatky na bežných účtoch obce k 31. 12. 2013 boli vo výške 210 989,04 €
kým na konci roku 2012 tvorili 45654 €.
Obec k 31. 12. 2013 evidovala tieto záväzky – voči bankám – nesplatené
úvery spolu 673342,86 € z toho: zmluva č. 21/085/05 – úver Športová hala
186277,82 €, zmluva č. 507/620/2007 úver ŠFRB – 12 bytový dom 253158,78 €,
zmluva č. 507/283/2011 úver ŠFRB – 8 BJ 233906,26 €; záväzky voči
dodávateľom – neuhradené faktúry 9525,90 €. Obec v roku 2013 splácala
dlhodobý úver mesačne 2330,21 €, ktorý bol poskytnutý na výstavbu Športovej
haly vo výške 398327,03 € s dobou splatnosti do r. 2020, , úver zo ŠFRB na
výstavbu 12-bytového domu s mesačnou splátkou 1056,13 € a úver zo ŠFRB na
výstavbu 8 BJ. s mesačnou splátku 808,83 €.
Obecné zastupiteľstvo z prebytku v sume 187 990,49 € schválilo 18799,05 €
do rezervného fondu.
Hospodársky výsledok obce Rabča za rok 2013 (súvaha, výsledovka)
Obec dosiahla plusový hospodársky výsledok vo výške 292 372 € (2012:
139 785 €)
K 31. 12. 2013 obec disponovala majetkom vo výške 9020687,21 € čo je nárast
oproti roku 2012 o 76644,79 €. Najviac majetku tvorí dlhodobý neobežný
nehmotný majetok – najmä budovy 4737066 €. Dlhodobo nehmotný majetok tvorí
nový územný plán obce vo výške 37440€ – oproti roku 2012 poklesol
o 879 0128. Dlhodobý finančný majetok tvorí vklad RABČAN, s.r.o. (100%
účasť obce) vo výške 475 038 €, cenné papiere v OVS a.s., 22487 ks
x 25,891257 menovitá hodnota =582 217 €) celkom spolu 1 057 254,86 €
a oproti roku 2012 sa nezmenil. Krátkodobé pohľadávky boli 25258 € a oproti
2012 stúpli o 10691 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Programový rozpočet obce Rabča 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016
Pokračuje sa v zmysle memoranda ZMOSu s vládou z predchádzajúceho roka
v úspornom vynakladaní finančných prostriedkov obcí v záujme zabezpečenia
plánovanej konsolidácie verejných financií. Východiskom rozpočtu obce je
preto rozpočet obce Rabča 2013 v ktorom sa premietli záväzky z memoranda
o spolupráci (dosiahnuť úsporu 15% bežných výdavkov). Rozpočet obce Rabča
pre rok 2014 je opäť prebytkový vo výške 160870 €.
S investičných aktivít realizovaných obcou pre rok 2014 je schválené len
rozšírenie hornej školy vo výške 82430 € (s DPH) a projekt dolného ihriska
vo výške 34194 € (s DPH). Najväčšiu investičnú aktivitu začne v roku 2014
realizovať z fondov EÚ Oravská vodárenská spoločnosť (cca 5 mil. eur) a tou
je dokončenie kanalizácie v Rabči.

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
A. UZNESENIE č. 1/2013
1. februára 2013

Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 8/2012,
ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
2. Petíciu občanov obce Rabča zaslanú na Obec Rabča 3. 1. 2013 pod č. sp.:
2013/6 proti postaveniu bytového domu na ulici Nad riekou v obci Rabča.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Katarína Budzelová – členovia:
PhDr. Augustín Piták a Bc. Patrik Cubinek, poslanci OZ; overovateľov:
Ing. Jaroslav Jagnešák a Ján Domín, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva
Grancová.
2. Zmenu program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča a to tak, že
za bodom
3) bude nasledovať bod 6). Ostatné body programu ostávajú nezmenené.
3. Žiadosti o dotácie nasledovne:
a) TJ Oravan Rabča, IČO 142220156 – žiadosť o dotáciu na rok 2013 vo výške
27 000 € za účelom zabezpečenia športovej činnosti oddielov TJ Oravan Rabča
v pravidelných dlhodobých súťažiach športových zväzov, organizovanie
krátkodobých športových akcii zníženú o sumu 1146,14 €, ktorú nevyčerpali
z r. 2012 t. j. dotácia na rok 2013 bude vo výške
25 853,86 € za podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 31. 12. 2013.
Zároveň sa TJ Oravan Rabča navyšuje dotácia o sumu 1400 € (SČK – 600 €,
volejbalisti – 400 € a basketbalisti – 400 €).
b) Slovenský červený kríž v Rabči – žiadosť o dotáciu na rok 2013 vo výške
800 € za účelom zvýšenia počtu darcov krvi, podpory súčasných darcov,
poskytovania zdravotnej pomoci pri športových a kultúrnych podujatiach obce
Rabča, zvýšiť počet návštev starých a opustených ľudí v obci a poskytovať
darcom transfúznu stanicu priamo v obci a to zníženú na sumu 600 € za
podmienky, že táto žiadosť bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 cez TJ
Oravan Rabča.
c) Jozef Tvarožek, Rabča, Horská 1153 – žiadosť o dotáciu obce Rabča na rok
2013 vo výške 500 € za účelom rozvoja volejbalu v Rabči a to zníženú
na sumu 400 € za podmienky, že táto žiadosť bude riadne zúčtovaná do
15. 12. 2013 TJ Oravan Rabča.
d) Ján Korman, Pod Magurou 1046 o dotáciu na rozvoj basketbalu v Rabči vo
výške 400 € s tým, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 TJ
Oravan Rabča.
e) Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti (ďalej sa uvádza len
skratka SŠSZČ), Hattalova 471, 027 43 Nižná, IČO 42067162 – žiadosť
o pridelenie dotácie v zmysle zákona č. 352/2012 Z. z. , ktorý je
v platnosti od 1. 1 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní škôl a školských zariadení, o pridelenie dotácie na záujmovú
činnosť na deti s trvalým pobytom v obci Rabča z výnosu dane obciam od
januára 2013. Súčasťou ich dokumentácie je prihláška dieťaťa s vyhlásením
súhlasu rodiča na započítanie údajov v šk. roku 2012/2013 do zberu údajov,
rozhodnutie o prijatí dieťaťa na činnosť v SŠSZČ s prideleným číslom
rozhodnutia. k žiadosti je priložená: zriaďovacia listina, doklad
o pridelení IČO, doklad o pridelení DIČ, zaradenie do siete škôl
a školských zariadení, menný zoznam detí – členov SŠSZČ Nižná. Obec Rabča
poskytne dotáciu vo výške 5 €/1 člen CVČ/mesiac po dovŕšení 5 rokov do 15
rokov od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 za podmienky, že žiadateľ do 10. dňa
v mesiaci predloží obci Rabča rozvrh a podpísanú dochádzku členmi
a až následne mu bude uvoľnená dotácia z obce Rabča najneskôr však do 12.
dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.
f) Žiadosť Mesta Námestovo, Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo
ako zriaďovateľ CVČ Maják o pridelenie dotácie na záujmovú činnosť od
1. 1. 2013 na základe zákona č. 352/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. k žiadosti zároveň prikladajú zoznam detí. Obec Rabča
poskytne dotáciu vo výške 5 €/1 člen CVČ/mesiac po dovŕšení 5 rokov do 15
rokov od

1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 za podmienky, že žiadateľ do 10. dňa v mesiaci
predloží obci Rabča rozvrh a podpísanú dochádzku členmi a až následne mu
bude uvoľnená dotácia z obce Rabča najneskôr však do 12. dňa v mesiaci za
predchádzajúci mesiac.
4. Žiadosť Zdena Dominová, Rabča, Hlavná 20 o prenájom obecných nebytových
priestorov v ObZS Rabča na prízemí vedľa Lekárne VIOLA – miestnosť pre
hasičov za účelom zriadenia služby pre obyvateľstvo s termínom využitie od
1. 1. 2013. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce
priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo
porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik
Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8;
PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0.
Obec Rabča má 11 poslancov. Obec zámer prenajať majetok zverejnila v zmysle
zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce a to od 30. 11. 2012 do 17. 12. 2012.
5. Žiadosť Ján Maťuga, trvale bytom Rabča, Hlavná 1196 o preplatenie
nákladov pri výmene plastových okien v prenajatých obecných priestoroch vo
výške 130 €. Celkové náklady na výmenu okien predstavujú podľa FA č. 1/2013
sumu 130 €.
6. Záložnú zmluvu v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, odbore ekonomiky bývania, Námestie slobody 6, P. O. Box 100,
810 05 Bratislava na základe záložnej zmluvy č. 0052-PRB/2011/Z na
Stavba 8 b. j., ktorá sa nachádza v k. ú. Rabča na parcele registra „C“
parc. č. 5106/15 o výmere 576 m2 zastavanej plochy, súp. č. 336, zapísanej
na LV č. 5628 a to
Byt č. 25, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4999/148198;
Byt č. 26, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5121/148198;
Byt č. 27, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4860/148198;
Byt č. 28, vchod 1, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4978/148198;
Byt č. 29, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4999/148198;
Byt č. 30, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 5121/148198;
Byt č. 31, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4860/148198;
Byt č. 32, vchod 2, 4.N.P., spoluvlastnícky podiel 1/1; podiel priestoru
na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 4978/148198 do
katastra nehnuteľností – Správa katastra Námestovo. ZA hlasovali:
Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček,
PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová , Bc. Ľubomír
Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
7. Žiadosť Coop Jednota Námestovo, spotrebné družstvo, Hviezdoslavova 1/11,
029 01 Námestovo na stavbu: „Prístavba a stavebné úpravy SUPERMARKET 1 – 25
Rabča“, snímok z katastrálnej mapy zo 16. 1. 2013 vydaný Správou katastra
Námestovo, list vlastníctva č. 390.
8. Žiadosť Dávid Boldovjak a manželka Zdenka Boldovjaková, Grúňanská 982,
Rabča
o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu a súhlas k trvalému odňatiu
poľnohospodárskej pôdy pre investičný zámer – výstavba rodinného domu podľa
§ 17 ods. 5 zák. č. 220/2004 Z. z. na parc. CKN č. 14484/12 – orná pôda
o výmere 789 m2 , LV č. 5666, kópia katastrálnej mapy zo dňa 21. 1. 2013
vydaný Správou katastra Námestovo.

9. Žiadosť Ing. Miroslav Jurinec a manželka Mgr. Gabriela Jurincová, obaja
trvale bytom Hlavná 279, Rabča o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu
na parc. CKN
č. 5496/1 – zastávané plochy a nádvoria o výmere 917 m2 , LV č. 1522, kópia
katastrálnej mapy zo dňa 22. 1. 2013 vydaný Správou katastra Námestovo za
podmienky, že vlastníčka pozemku Mgr. Gabriela Jurincová prevedie na obec
Rabča odčlenenú časť parc. CKN 5496/1 pod ulicu Šviderkovu, ktorú
na základe reklamácie odčlení geodet Ing. Jozef Revaj.
10. Žiadosť Miroslav Somsedík a manželka Marta Somsedíková, obaja trvale
bytom Rabča, Bystrá 335 o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu
na parc. CKN č. 3813/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 a parc.
CKN č. 3813/17 – zastávané plochy a nádvoria o výmere 204 m2 , LV č. 5651,
geometrický plán č. 41962249-184/2012, vyhotovený Ing. Jozef Revaj, A.
Bernoláka 375/1, Námestovo 19. 11. 2012, overený Správou katastra
Námestovo, Ing. Františkom Dzurekom, 28. 11. 2012 pod č. 950/2012.
11. Žiadosť Ing. Karol Sahuľ, trvale bytom Rabča, Hlavná 429 o vydanie
súhlasu na výstavbu Polyfunkčného objektu – prístavba a nadstavba na parc.
CKN č. 4559/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 103 m2, 4559/3
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 101 m2, 4559/1 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 102 m2 , 4559/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
151 m2 , LV č. 849, geometrický plán č. 31562388-30/02, vyhotovený Geodézia
Žilina, a.s., Dolný Kubín 11. 4. 2002, overený Správou katastra Námestovo
23. 4. 2002 pod č. 234/2002 Ing. Mariánom Matušákom.
12. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice Nad riekou k. ú. obce
Rabča medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi: Jozef Belkotiak a manželka
Katarína Belkotiaková, obaja trvale bytom Nad riekou 1232, Rabča, Ján Kozák
a manželka Oľga Kozáková, obaja trvale bytom Nad riekou 292 a Mária
Kvasňáková, trvale bytom Hlavná 287, Rabča. Ide o predaj pozemkov z LV č.
1515 vedený pod B1 na meno Jozef Belkotiak v podiele 1/1-nina a to parc.
CKN č. 5490/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 154 m2; z LV č. 5563
pod B1 vedený na meno Katarína Belkotiaková, rod. Šurinová v podiele 1/9tina účasti a pod B15 Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele
1/12-tina účasti a to parc. CKN č. 5416/1 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 92 m2; z CKN parc. č. 5490/25
– orná pôda o výmere 165 m2 z LV 1515 pod B1 na meno Jozef Belkotiak
v podiele 1/1-ina úč. a to len tú časť novovytvorenej CKN parcely č.
5490/123 – orná pôda o výmere 11 m2; z CKN parcely č. 5490/22 – zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 115 m2 z LV č. 1515 pod B1 na meno Jozef
Belkotiak v 1/1-nine úč. a to len tú časť novovytvorenej CKN parcely č.
5490/124 – orná pôda o výmere 4 m2; z CKN parcely č. 5490/26 – orná pôda
o výmere 430 m2 z LV č. 2250 pod B1 na meno Jozef Belkotiak a Katarína
Belkotiaková v podiele 1/1-nina úč. a to tú časť novovytvorenej CKN parcely
č. 5490/125 – orná pôda o výmere 6 m2; z CKN parcely
č. 5490/43 – orná pôda o výmere 84 m2 z LV č. 2753 pod B3 na meno Jozef
Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina účasti a to tú časť
novovytvorenej CKN parcely
č. 5490/127 – orná pôda o výmere 12 m2; z CKN parcely č. 5360/42 – TTP
o výmere 138 m2 z LV č. 2756 pod B1-2 na meno Katarína Belkotiaková
v podiele 1/1-nina účasti a to tú časť novovytvorenej CKN parcely č.
5360/126 – TTP o výmere 31 m2 k. ú. obce Rabča podľa geometrického plánu č.
41962249-271/2008 vyhotovený Ing. Jozef Revaj, Námestovo, 1. 12. 2008
a overený Správou katastra Námestovo 12. 12. 2008 Ing. Mariánom Matušákom,
pod č. 1195/08. Pozemok CKN parcela č. 5416/3 – zastavaná plocha a nádvoria
o výmere 112 m2 z LV č. 5568 pod B1 na meno Kvasňáková Mária v podiele
5/24-tin účasti a pod B2 na meno Ján Kozák a Oľga Kozáková v podiele 5/48min účasti k. ú. obce Rabča. Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča
vysporiadava ulicu Nad riekou do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu v k.
ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí Jozef Belkotiak
a manželka Katarína Belkotiaková. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín

Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8
z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
13. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice Poľná k.ú. obce Rabča
medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi – dedičmi po neb. Márii Stašovej,
rodenej Tyrolovej, Anton Sivka, Jana Tatiková, Mária Tatiková a Jozef
Sučák. Ide predaj pozemkov z LV č. 4908 CKN parcela č. 1878/33
– orná pôda o výmere 576 m2, CKN parcela č. 1878/34 – orná pôda o výmere
434 m2, CKN parcela č. 2233/2 – ostatné plochy o výmere 910 m2, CKN parcela
č. 2233/6 – ostatné plochy o výmere 178 m2 a CKN parcela č. 2233/7
– ostatné plochy o výmere 14 m2 vedených pod B1 na meno Stašová Mária rod.
Tyrolová v podiele 1/72-tin účasti; pod B2 na meno Anton Sifka v podiele
1/42-tin účasti; pod B4 na meno Jana Tatiková v podiele 1/12-tina účasti,
pod B5 na meno Mária Tatíková v podiele 1/6-tina účasti a pod B8 na meno
Jozef Sučák v podiele 1/9-tina účasti; z LV č. 4764 CKN parcela č. 2233/1
– ostatné plochy o výmere 371 m2 vedených pod B1 na meno Stašová Mária rod.
Tyrolová v podiele 1/72-tin účasti; pod B9 na meno Anton Sifka v podiele
1/42-tin účasti; pod B13 na meno Jana Tatiková v podiele 1/12-tina účasti,
pod B14 na meno Mária Tatíková v podiele 1/6-tina účasti a pod B21 na meno
Jozef Sučák v podiele 1/9-tina účasti; z LV č. 4909 CKN parcela č.1878/35 –
orná pôda o výmere 5 m2 a CKN parcela č. 2233/8 – ostatné plochy o výmere
6 m2 vedených pod B1 na meno Stašová Mária rod. Tyrolová v podiele 1/24tina účasti. Kúpno-predajná zmluva bola schválená z dôvodu, že obec Rabča
vysporiadava ulicu Poľná do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu v k. ú.
obce Rabča. Poslanci kúpno-predajnú zmluvu schválili 3/5-tinovou väčšinou
za cenu 0,03 €. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján
Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek,
Katarína Budzelová, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 8; PROTI: 0;
ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
14. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice (Kudjak, Samek) k. ú. obce
Rabča medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi Vendelín Samek, Ján Samek, Anna
Kovaličková, Justína Pilarčíková, Margita Bandíková, Lukáš Domin a Katarína
Dominová, Jozef Labudjak, Miroslav Šteťár, Ladislav Pidík, Pavol Kudjak,
Ľudovít Kvasniak, Jozef Budzeľ, Mária Plevjáková, Mária Grobarčíková. Ide
o predaj pozemkov z LV č. 5639 CKN parcela č. 1799/6 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 58 m2, CKN parcela č. 1799/11 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 8 m2, CKN parcela č. 1799/13 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 55 m2, CKN parcela č. 1799/14 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 78 m2, CKN parcela č. 1820/25 – orná pôda o výmere
84 m2, CKN parcela č. 1820/26 – orná pôda o výmere 141 m2, CKN parcela č.
1820/48 – orná pôda o výmere 69 m2, CKN parcela č. 1820/49 – orná pôda
o výmere 95 m2 vedené pod B1 na meno Vendelín Samek v podiele 3/10-tin
účasti, pod B2 na meno Ján Samek v podiele 1/10-tina účasti, pod B3 Anna
Kovaličková v podiele 1/10-tina účasti, pod B4 Justína Pilarčíková
v podiele 1/5-tina účasti, pod B5 Margita Bandíková v podiele 1/5-tina
účasti, pod B6 Lukáš Domin a Katarína v podiele 1/10-tina účasti; z LV č.
4551 CKN parcela č. 1799/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2
vedené pod B2 na meno Jozef Labudják v podiele 1/3-tina účasti, pod B3
Miroslav Šteťár v podiele 19/360-tin účasti, pod B5 Ladislav Pidík
v podiele 19/180-tin účasti, pod B6 Pavol Kudjak v podiele 19/180-tin
účasti, pod B8 Ľudovít Kvasňák v podiele 7/20-tin účasti; z LV č. 5520 EKN
parcela č. 688/2 – orná pôda o výmere 176 m2 vedené pod B1 na meno Jozef
Budzeľ v podiele 19/180-tin účasti, pod B2 Jozef Labudják v podiele 1/3tina účasti, pod B3 Mária Plevjáková v podiele 19/180-tin, pod B4 Miroslav
Šteťár v podiele 19/360-tin účasti, pod B6 Ľudovít Kvasňák v podiele 7/20tin účasti; z LV č. 2987 EKN parcela č. 685/2 – orná pôda o výmere 86 m2
vedená pod B1 na meno Vendelín Samek v podiele 3/10-tiny účasti, pod B2
Justína Prisenžňáková v podiele 1/5-tina účasti, pod B3 Milan Samek
v podiele 1/10-tina účasti, pod B4 Ján Samek v podiele 1/10-tina účasti,
pod B5 Anna Kovaličková v podiele 1/10-tina účasti, pod B6 Justína
Pilarčíková v podiele 1/5-tina účasti; z LV č. 2986 CKN parcela č. 1820/24
– orná pôda o výmere 69 m2 vedená pod B4 na meno Mária Grobarčíková

v 1/1-nine účasti. Kúpno-predajná zmluva bola schválená z dôvodu, že obec
Rabča vysporiadava ulicu (Kudjak, Samek) do celku pre ďalšiu plánovanú
výstavbu v k. ú. obce Rabča. Poslanci kúpno-predajnú zmluvu schválili 3/5tinovou väčšinou za cenu 0,03 €. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín
Piták, Bc. Patrik Cubinek, Katarína Budzelová, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8
z prítomných 8; PROTI: 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
15. Aby obec Rabča naďalej ponechala zmluvu s firmou ELMA na zabezpečenie
bezpečnostného systému na Obecnom úrade v Rabči.
16. Priame zadanie pre RABČAN, obecné služby Rabča, príspevkovú organizáciu
obce Rabča na stavebnú činnosť vo výške rozpočtu 31 000 € s DPH
na rekonštrukciu a stavebné úpravy kuchynky a vestibulu Kultúrneho domu
v Rabči.
17. Zariadenie kuchynky Kultúrneho domu v Rabči vo výške 9 000 €.
C. Neschvaľuje
1. Žiadosť Miroslava Golčáková, Rabča, Gaceľovská 422 o prenájom obecných
priestorov v ObZS Rabča nad lekárňou VIOLA za účelom zriadenia kaderníckeho
salónu s termínom otvorenia
– február 2013. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok
obce priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste
obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov. Obec zámer prenajať majetok zverejnila
v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce a to od 30. 11. 2012 do
17. 12. 2012. z dôvodu, že žiadateľka telefonicky oznámila vedúcemu RABČAN,
obecné služby Rabča, že svoju žiadosť ruší.
D. Ukladá
1. Prednostovi OcÚ, Ing. Vladimírovi Brišovi pripraviť voľby na funkciu
hlavného kontrolóra obce Rabča v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkom s dva dni pred
zverejnením poslať e-mailom poslancom OZ na schválenie vypísania výberového
konania. Z: v texte
2. Aby Obecný úrad v Rabči z dôvodu podania petície proti výstavbe bytovky
požiadal Ing. Jozefa Pavlíka, Spoločný obecný úrad Zákamenné o písomné
odborné stanovisko k výstavbe bytovky, ktorej výstavbu chce zrealizovať
žiadateľ p. Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková, resp. prizvať
Ing. Jozefa Pavlíka na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
3. Mgr. Eve Grancovej predložiť, ak bolo schválené, uznesenie o účasti
Komisie ŽP, VP a výstavby v Rabči o ich účasti na stavebných konaniach
v obci Rabča. T: budúce OZ, Z: v texte.
4. Aby Obecný úrad v Rabči vyzval Coop Jednotu Námestovo na zabezpečenie
lapačov snehu na Supermarkete 1-25 v Rabči v časti medzi Supermarketom
a Kultúrnym domom v Rabči.
UZNESENIE č. 1/2013 Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 1. februára 2013
A. Schvaľuje
1. VZN č. 1/2013 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení
dieťaťa.
B. Ruší
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 57/2008 o poskytovaní
príspevku pri narodení dieťaťa schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabči
dňa 12. 12. 2008.
Sp. zn.. 1, zápisnica zo zasadnutia, www.rabca.sk
UZNESENIE č. 2/2013
Uznesenie nie je, lebo OZ nebolo uznášania schopné.
UZNESENIE č. 3/2013
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 22. marca
2013

A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 1/2013,
ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
2. Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2012.
3. Stanovisko Ing. Jozefa Pavlíka zo Spoločného obecného úradu Zákamenné,
pracovisko stavebného úseku Námestovo zo dňa 18. 2. 2013 č. 13/0013/RA,
ktoré zaslal na základe žiadosti Obce Rabča 6. 2. 2013 pod č. 2013/155
na základe uznesenia č. 1/2013 písm. D) ods. 2) Obecného zastupiteľstva
obce Rabča z riadneho zasadnutia 1. 2. 2013 k výstavbe bytového domu
žiadateľov Jozefa Belkotiaka a manželky Kataríny Belkotiakovej, obaja bytom
Rabča, Nad riekou 1232.
4. Informácie starostu obce Rabča o kontrole Správy finančnej kontroly
Zvolen na projekt „Revitalizácia centra obce Rabča – námestie Gaceľ“.
5. Oznámenie COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo, Hviezdoslavova
1/11, Námestovo zo dňa 15. 2. 2013 č. 2013/154 o vybudovanie lapačov snehu
na Supermarkete
1 – 25 Rabča v časti medzi obchodom a kultúrnym domom pri modernizácii
objektu predajne
v 2. štvrťroku 2013.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: predseda: Ján Domin – členovia:
PhDr. Augustín Piták a Mgr. Pavol Revaj, poslanci OZ; overovateľov:
Ing. Jaroslav Jagnešák a Bc. Patrik Cubinek, poslanci OZ; zapisovateľku –
Mgr. Eva Grancová.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanými
zmenami.
3. Žiadosti o dotácie na rok 2013 nasledovne:
a) Peter Adamčík, Rabča, Radová 478 vo výške 400 € (z požadovanej dotácie
1100 €) na založenie florbalovej ligy v Rabči v r. 2013 a účasť
na turnajoch v Trstenej, Nižnej, Čadci, Brne, Rožňave, ako aj účasť
na najkvalitnejšej halovej lige v Trstenej v r. 2014
3. liga za podmienky, že žiadateľ dotáciu riadne zúčtuje do 15. 12. 2013 TJ
ORAVAN Rabča.
b) Mgr. Martin Cubinek, Rabča, Kožušníkova 773 vo výške 400 € na podporu
deti a mládeže v športových aktivitách za podmienky, že žiadateľ dotáciu
riadne zúčtuje do 15. 12. 2013 TJ ORAVAN Rabča.
4. Žiadosť stavebníka: firma Imobel, s.r.o. Nad riekou 1232, 029 44 Rabča,
IČO: 47 043 563, konateľa firmy: Jozef Belkotiak, ktorá žiada o vydanie
súhlasu na výstavbu Bytového domu „EMU“ a súhlas k trvalému odňatiu
poľnohospodárskej pôdy pre investičný zámer –výstavba bytového domu podľa §
17 ods. 5 zák. č. 220/2004 Z. z. na parc. CKN č. 5490/43 – orná pôda
o výmere 84 m2, CKN č. 5490/44 – orná pôda o výmere 115 m2, CKN č. 5490/46
– orná pôda o výmere 302 m2, CKN č. 5490/48 – orná pôda o výmere 74 m2, CKN
č. 5490/49 – orná pôda o výmere 78 m2, CKN č. 5490/50 – orná pôda o výmere
225 m2 vedené na LV č. 2753 pod B3 na mená Jozef Belkotiak a Katarína
Belkotiaková v podiele 1/1-nina úč. a CKN č. 5490/45 – orná pôda o výmere
124 m2, CKN č. 5490/47
– orná pôda o výmere 71 m2 k. ú. obce Rabča vedené na LV č. 3912 pod B3
na mená Jozef Belkotiak a Katarína Belkotiaková v podiele 1/1-nina úč. k.
ú. obce Rabča geometrický plán č. 37048201-39/2004 vyhotovený Ing. Jaroslav
Genšor, Geodetická kancelária, Námestovo 14. 4. 2004, overený Správou
katastra Námestovo 22. 4. 2004 pod č. 248/2010 a kópia katastrálnej mapy
z 13. 3. 2013 vystavená Správou katastra Námestovo (doložené perspektívne
pohľady vyhotovené Ing. arch. C. Abonyi, Ružomberok zo 17. 3. 2013).
5. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie ulice Nad riekou k. ú. obce Rabča
medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi: Jozef Belkotiak a manželka Katarína
Belkotiaková, obaja trvale bytom Nad riekou 1232, Rabča, Ján Kozák
a manželka Oľga Kozáková, obaja trvale bytom Nad riekou 292. Ide o predaj
pozemkov z LV č. 5670 vedený pod B4 na meno Jozef Belko-tiak a Katarína
Belkotiaková v podiele 5/784-tin úč. a to parc. CKN č. 5360/120 – TTP

o výmere 25 m2; z LV č. 761 pod B1 na meno Ján Kozák a manželka Oľga
Kozáková v podiele 1/1-nine úč. a to parc. CKN č. 5360/26
– TTP o výmere 53 m2, parc. CKN č. 5490/134 – orná o výmere 2 m2; CKN parc.
č. 5490/92 – orná pôda o výmere 74 m2 a parc. CKN č. 5490/83 – orná pôda
o výmere 49 m2 ; z LV č. 5669 vedený pod B2 na meno Jozef Belkotiak
a Katarína Belkotiaková v podiele 37/49-tin úč. a to z EKN parc. č. 1837
novovy-tvorená CKN parc. č. 5360/121 – TTP o výmere 8 m2 k. ú. obce Rabča
podľa geometrického plánu
č. 41962249-271/2008 vyhotovený Ing. Jozef Revaj, Geodetická kancelária,
Námestie A. Bernoláka č. 375/1, Námestovo 1. 12. 2008 a overený Správou
katastra Námestovo 12. 12. 2008 Ing. Mariánom Matušákom, pod č. 1195/08.
Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu
0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava ulicu Nad riekou do celku pre
ďalšiu plánovanú výstavbu v k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené
s prevodom uhradí Jozef Belkotiak a manželka Katarína Belkotiaková. ZA
hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ t. j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ;
ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
6. Návrh kúpno-predajnej zmluvy a to: medzi obcou Rabča a Mgr. Gabrielou
Jurincovou, trvale bytom Rabča, Hlavná 279. Ide o predaj pozemku z LV č.
1522 vedený pod B2 na meno Gabriela Jagnešáková v podiele 1/1-nina úč. a to
z CKN parc. č. 5496/1 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 917 m2
novovytvorená CKN parc. č. 5496/6 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere
70 m2 k. ú. obce Rabča podľa geometrického plánu č. 41962249-223/2008
vyhotovený Ing. Jozef Revaj, Geodetická kancelária, Námestie A. Bernoláka
č. 375/1, Námestovo 13. 10. 2008 a overený Správou katastra Námestovo 22.
10. 2008 Ing. Ma-riánom Matušákom, pod č. 1010/08. Kúpno-predajná zmluva
bola schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že
obec Rabča vysporiadava ulicu Šviderkovu do celku pre ďalšiu plánovanú
výstavbu v k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom uhradí
obec Rabča. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján
Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová,
Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ t. j. 9
z prítomných 9 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
7. Doplnok č. 1/2013 k Zásadám odmeňovania starostu obce Rabča, poslancov
obecného zastupiteľstva obce Rabča a obecných komisií s účinnosťou od 22.
3. 2013.
8. Predložený splátkový kalendár Dávida Vojtěcha, bytom Rabča, Bystrá
1169/4 na splatenie nedoplatkov na nájomnom bytu č. 4 v bytovom dome č.
1169, Bystrá, Rabča, ktorý sa zaväzuje splatiť do konca roku 2013 za
podmienky, že v prípade nezaplatenia splátky alebo nájomného za dva po sebe
nasledujúce mesiace bude obec voči nájomcovi postupovať v zmysle platných
právnych predpisov.
C. Neschvaľuje
1. Zatiaľ žiadosť Jána Maťugu, Rabča, Hlavná 1196 o výmenu vchodových dverí
v priestoroch, ktoré má prenajaté v budove kultúrneho domu. Žiadosť bude
opätovne prejednaná na budúcom zasadnutí OZ.
2. Zatiaľ žiadosť OVS, a.s., Dolný Kubín o súhlasné stanovisko
s realizáciou stavby „Sihelné – Rabča, prepojenie vodovodov“ a to
pripokládkou vodovodného potrubia ku kanalizačnému potrubiu, ktoré bude
realizované v stavbe „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu,
etapa 2“. Žiadosť bude opätovne prejednaná na budúcom zasadnutí OZ.
D. Doporučuje
1. Na základe žiadosti Magdalény Mlynarčíkovej, bytom Rabča, Hlavná 664,
ktorá žiada o prenájom obecných priestorov v ObZS Rabča nad lekárňou VIOLA
za účelom zriadenia kaderníckeho salónu. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou
odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo najmenej za nájomné,
za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu
na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci podľa zák.

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom
obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili. ZA
hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Karol Sahuľ, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ;
ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
2. Na základe žiadosti Ľudmily Rešutíkovej, bytom Rabča, Konečná 879, ktorá
žiada o prenájom obecných priestorov v ObZS Rabča, Rabčická 330 vedľa
priestoru terajšej kancelárie Allianzu
– slovenská poisťovňa a to za účelom rozšírenia týchto služieb.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok
obce priamo najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste
obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu
alebo porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť
– zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení
najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce. Poslanci predmetný zámer schválili. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček,
Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ, Bc. Ľubomír
Jagnešák t. j. 9 z prítomných 9 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
E. Volí
1. Na základe tajného hlasovania za hlavného kontrolóra obce Rabča p.:
JUDr. Dušana Krišku s nástupom do funkcie 1. 4. 2013 s úväzkom 0,25/mesiac.
F. Ukladá
1. Komisii pre Verejné obstarávanie obce Rabča, aby vyhodnotila predložené
cenové ponuky na zabezpečenie zákazky na projekt s názvom „Kamerový systém
2013“ a výsledok vyhodnotenia predložila na budúcom zasadnutí OZ.
Z:predseda Komisie pre VO, Ing. Jaroslav Jagnešák; T: do budúceho OZ.
2. Komisii pre Verejné obstarávanie obce Rabča, aby prejednala návrh OVS,
a.s. Dolný Kubín o súhlasné stanovisko s realizáciou stavby „Sihelné
– Rabča, prepojenie vodovodov“ a to pripokladkou vodovodného potrubia ku
kanalizačnému potrubiu, ktoré bude realizované v stavbe „Zásobovanie vodou
a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“ a výsledok jednania predložiť
na budúce zasadnutie OZ. Z:predseda Komisie pre VO, Ing. Jaroslav Jagnešák;
T: do budúceho OZ.
3. RABČAN, obecné služby Rabča, zistiť akou formou sa zabezpečovala výmena
vchodových dverí s inými nájomcami v budove Kultúrneho domu v Rabči. Z:
Štefan Ratica,
vedúci RABČAN, obecné služby; T: do budúceho OZ.
4. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanovi Raticovi pravidelne
informovať poslancov o dodržaní splátkového kalendára p. Vojtěcha Dávida
a mesačne starostu obce Rabča. Z: v texte; T: každé OZ.
5. Ekonómke obce Rabča, Ing. Kvasniakovej pripraviť do budúceho OZ návrh
zmeny rozpočtu obce Rabča na r. 2013. Z: v texte; T: budúce OZ.
Dušan Ratica, starosta obce Rabča
Zapísal: Ján Domin, poslanec OZ a predseda návrhovej a volebnej komisie.
Sp. zn. 1, zápisnica zo zasadnutia, www.rabca.sk
UZNESENIE č. 4/2013
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 26. apríla
2013
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 3/2013,
ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
2. Výsledok vyhodnotenia cenových ponúk s nízkou hodnotou na projekt
„Kamerový systém. 2013“ pod č. sp. 2013/205, ktorú vyhrala firma: PC
Slovakia, s.r.o. v zastúpení Ing. Ján Blažek, Malý rad 129/20, Trstená.

3. Informáciu hlavného kontrolóra obce Rabča o vykonanej kontrole
na RABČAN, s.r.o. Rabča na vyberanie poplatkov za vodu a stočné.
4. Informáciu starostu obce Rabča o jednaní Komisie pre verejné
obstarávania za účasti zástupcov OVS, a.s. Dolný Kubín, starostu obce Or.
Polhora – Ing. Petra Horvátha a starostu obce Sihelné – Mgr. Jozefa
Gabriela z 19. 4. 2013 vo veci prejednania žiadosti OVS, a.s., D. Kubín
„Sihelné – Rabča, prepojenie vodovodov“ – o súhlasné stanovisko
s realizáciou stavby „Sihelné – Rabča, prepojenie vodovodov“ a to
pripokládkou vodovodného potrubia ku kanalizačnému potrubiu, ktoré bude
realizované v stavbe „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu,
etapa 2“ s tým, že obec sa vyjadrí až po predložení zmluvy OVS, a.s. D.
Kubín a čí budú v zmluve zapracované požiadavky obce Rabča.
5. Žiadosť p. Jána Maťugu, bytom Rabča, Hlavná 1196 o výmenu vchodových
dverí v priestoroch, ktoré má prenajaté v budove kultúrneho domu s tým, že
keď bude obec Rabča vymieňať vchodové dvere do kancelárie prvého kontaktu
na Obecný úrad v Rabči bude aj žiadateľovi zabezpečená výmena vchodových
dverí.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: predseda: Bc. Patrik Cubinek
– členovia: PhDr. Augustín Piták a Katarína Budzelová, poslanci OZ;
overovateľov: Ján Domin a Mgr. Pavol Revaj, poslanci OZ; zapisovateľku –
Mgr. Eva Grancová.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanými
zmenami.
3. Žiadosť Magdalény Mlynarčíkovej, bytom Rabča, Hlavná 664 o prenájom
obecných priestorov v ObZS Rabča nad lekárňou VIOLA za účelom zriadenia
kaderníckeho salónu.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo
najmenej za nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle
prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo
porovnateľné veci podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0
s podmienkou, že termín prenájmu je od 1. 5. 2013. Obec zámer prenajať
majetok zverejnila v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na dobu 15
dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce a to od 26. 3.
2013 do 10. 4. 2013.
4. Žiadosť Ľudmily Rešutíkovej, bytom Rabča, Konečná 879 o prenájom
obecných priestorov v ObZS Rabča, Rabčická 330 vedľa priestoru terajšej
kancelárie Allianzu
– slovenská poisťovňa a to za účelom rozšírenia týchto služieb. Poslanci
3/5-tinovou väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo najmenej za
nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu
na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci podľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0
s podmienkou, že termín prenájmu je od 1. 5. 2013. Obec zámer prenajať
majetok zverejnila v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na dobu 15
dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce a to od 26. 3.
2013 do 10. 4. 2013.
5. Kúpno-predajnú zmluvu na vysporiadanie novej ulice medzi obcou Rabča
a p. Ladislavom Oselským, bytom Rabča, Hlavná 225, p. Jozefom Pikošom
a manželka Katarínou Pikošovou, obaja bytom Rabča, Hlavná 591, p. Rudolfom
Oselským, bytom Rabča, Hlavná 226 a to pozemky z LV č. 5483 vedený pod B1
a B3 v podiele 1/3-tine úč. a to parc. CKN č. 6317/4 –zastavaná plocha
o výmere 176 m2; z LV č. 2664 pod B2 a B3 v podiele 2/3-tiny úč. a to parc.
CKN č. 6320/9

– ostatná plocha o výmere 282 m2; z LV č. 5337 vedený pod B1 a B2 v celosti
a to parc. CKN č. 6264/6 – ostatná plocha o výmere 81 m2 a parc. CKN č.
6320/39 – TTP o výmere 304 m2 k. ú. obce Rabča. Kúpno-predajná zmluva bola
schválená 3/5-tinovou väčšinou poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec
Rabča vysporiada novú ulicu – prepojenie Vyhňová do celku pre ďalšiu
plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom
a vyhotovením geometrického plánu uhradí obec.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
6. Kúpno-predajnú zmluvu medzi obcou a Ján Ďubek, Rabča, Hlavná 793. Ide
o predaj pozemkov z LV č. 4788 vedený pod B20 v podiele 1/1-nine úč. a to
z parc. CKN č. 990/71 –orná pôda o výmere 51 m2 novovytvorená CKN č. 990/76
– orná pôda o výmere 29 m2; z CKN parc. č. 990/72 – orná pôda o výmere
647 m2 novovytvorená CKN parc. č. 990/77 –orná pôda o výmere 26 m2
vytvorené podľa geometrického plánu č. 41962249-35/2013, vyhotovený
Ing. Jozefom Revajom, A. Bernoláka 375/1, Námestovo 13. 3. 2013, overený
Správou katastra Námestovo 25. 3. 2013 Ing. Františkom Dzurekom pod č.
204/2013. Ďalej z LV č. 5607 pod B24 v podiele 91/768-min úč. a to EKN
parc. č. 286/1 – zastavaná plocha o výmere 450 m2 novovytvorená CKN parc.
č. 731/1 zastavaná plocha o výmere 447 m2; z LV č. 5096 pod B21 v podiele
57/256-tin úč. EKN parc. č. 286/2 – zastavaná plocha o výmere 837 m2
novovytvorená CKN parc. č. 990/84 – orná pôda o výmere 837 m2. Celkovo
o výmere 294 m2. Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou
poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiada novú ulicu
– okolo JALUMY do celku pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča
s tým, že náklady spojené s prevodom a náklady na GP uhradí obec.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
7. Kúpno-predajnú zmluvu na novú ulicu – na medzi (Skočík – Uram)
medzi obcou Rabča a spoluvlastníkmi z LV č. 3017, 3018, 1907, 5513, 5255,
5682, 4326, 5683, 5681, 5680, 5679, 5684 a to CKN parcely zamerané podľa
geometrického plánu č. 37048201-102/2012 vyhotovený Geodetická kancelária,
Ing. Jaroslav Genšor, Námestie A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo z 9. 10.
2012, overený Správou katastra Námestovo 29. 10. 2012 Ing. Františkom
Dzurekom pod č. 832/2012. Kúpno-predajná zmluva bude medzi obcou
spoluvlastníkmi Kúpno-predajná zmluva bola schválená 3/5-tinovou väčšinou
poslancov za cenu 0,03 € z dôvodu, že obec Rabča vysporiada novú ulicu –
na medzi pre ďalšiu plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady
spojené s prevodom uhradí obec.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
8. Aby starosta obce Rabča, Dušan Ratica poveril od 2. 5. 2013 jednu osobu
zriadením CVČ v Rabči na dohodu s tým, že od 1. 9. 2013 bude dočasne
poverený ako riaditeľ CVČ do 31. 12. 2013.
9. Žiadosť Mareka Lubasa, bytom Rabča, Hlavná 149 o poskytnutie dotácie rok
2013 a to na účasť v projektoch: Vltavský pohár ČR, Majstrovstvá ČR v práci
s motorovou pílou, Majstrovstvá SR v práci s motorovou pílou – Drevorubač
SR. 2013, Majstrovstvá sveta v práci s motorovou pílou Rakúsko – september
2013 a to vo výške 200 €, ktorá je znížená z požadovanej dotácie 800 € za
podmienky, že dotácia bude riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 TJ Oravan
Rabča.
10. Aby obec Rabča požiadala Slovenský pozemkový fond Bratislava
o odpredaj:
Zberný dvor:

CKN parc. č. 4787/56 – ostatná plocha a nádvoria o výmere 85 m2 vo
vlastníctve SR v podiele 62/1875-tin úč. t. j. 2,81 m2 vedený na LV č.
5133;CKN parc. č. 4787/78 – ostatná plocha a nádvoria o výmere 353 m2 vo
vlastníctve SR v podiele 62/1875-tin úč. t. j. 11,67 m2 vedený na LV č.
5471; CKN parc. č. 4787/79 – ostatná plocha a nádvoria o výmere 6 m2 vo
vlastníctve SR v podiele 62/1875-tin úč. t. j. 0,2 m2 vedený na LV č. 5473
k. ú. obce Rabča celkovo o výmere 14,68 m2, ktoré má obec prenajaté
na základe Nájomnej zmluvy č. 1686/2012-PNZ-P40238/12.00 z 3. 1. 2013 od
Slovenský pozemkový fond, 817 15 Bratislava, Búdková 36 za ročný nájom vo
výške 40 € na dobu určitú do 31. 12. 2027.
Bývalé sklady PD:
EKN parc. č. 1584/2 – orná pôda o výmere 715 m2 a EKN parc. č. 1583 – orná
pôda o výmere 287 m2 k. ú. obce Rabča o celkovej výmere 1002 m2 vedené
na LV č. 2974, ktoré má obec prenajaté na základe Nájomnej zmluvy č.
P46931/08 od Slovesný pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava od 17.
7. 2008 do 31. 12. 2017 za ročný nájom 16,60 €. Tieto parcely žiadala obec
prenajať z dôvodu rozšírenia areálu ZŠ s MŠ v Rabči ako aj využitia týchto
parciel ako verejné priestranstvo v obci Rabča.
Poslanci schválili, aby obec Rabča požiadala o odkúpenie týchto parciel do
vlastníctva obce Rabča. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ,
Ján Domin, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová,
Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov
OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
C. Neschvaľuje
1. Zatiaľ odstránenie protipožiarneho hydrantu z pozemku p. Viery
Bandíkovej, Rabča, Grúňanská 1015 a informovať o tom p. Bandíkovú.
D. Doporučuje
1. Schváliť žiadosť Marty Macekovej, bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34
– žiadosť o prevod pozemku do vlastníctva o schválenie prevodu pozemku do
jej vlastníctva a to parcely CKN parc. č. 16388/8 – zastavaná plocha
o výmere 9 m2, CKN parc. č. 16388/9 –zastavané plochy o výmere 42 m2 a CKN
parc. č. 16387/2 – zastavané plochy o výmere 58 m2 vytvorené z EKN parc. č.
6874/3 celkom spolu o výmere 109 m2 vedené na LV č. 2829 na obec Rabča
v celosti podľa geometrického plánu č. 17883369-37/2010, vyhotovený Jozef
Kupčulák – Geodet, Hatalová 341, Námestovo 12. 5. 2010, overený Správou
katastra Námestovo 9. 6. 2010 pod č. 540/2010 Ing. Mariánom Matušákom.
Poslanci predmetnú žiadosť prerokovali a odporučili schváliť podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Rabča. do výlučného
vlastníctva Marty Macekovej, trvale bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 za
kúpnu cenu vo výške 1 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
žiadateľka odpredala obci Rabča pod miestnu komunikáciu ulica Konečná
162,90 m2 za symbolickú cenu 0,03 €. Obec doporučuje zámer odpredať majetok
v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení zverejneniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Rabča po dobu 15 dní. Náklady s prevodom uhradí
žiadateľka.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
E. Ukladá
1. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanovi Raticovi pripraviť do
budúceho OZ vyčíslenie nákladov na zabezpečenie dvoch priechodov pre
chodcov pri škole pri kostole; vyčíslenie nákladov na prestrešenia: vchodu
do kultúrneho domu, nad Pizzériou a predajňou p. Maťugu v kultúrnom dome
v Rabči. Z.: v texte; T.: do budúceho OZ.
2. Zabezpečiť, aby na každej nádobe na TKO v obci Rabča bol nalepený
informačný leták o separovaní odpadov a prevádzkových hodinách na Zbernom
dvore v obci Rabča. Z.: RABČAN, obecné služby Rabča: T.: do 30. 6. 2013.
3. Zabezpečiť vykurovacie odtokové žľaby nad vchodom na Obecný úrad
v Rabči, aby nedochádzalo v zimnom období k padaniu ľadu a snehu a tak sa

predišlo možným úrazom. Z.: RABČAN, obecné služby Rabča, T.: do 31. 12.
2013.
4. RABČAN, s.r.o. Rabča, aby v termíne do 31. 12. 2013 vymohol nedoplatok
od PD Magura Rabča za dodávku vody z obecného vodovodu. Z.: v texte; T.: do
31. 12. 2013.
5. Zabezpečiť náter priechodu pre chodcov z parkoviska pred Obecným úradom
k obchodnému domu p. Čučku.
6. Aby Obecný úrad v Rabči vyzval všetkých geodetov na Orave, aby pred
vyhotovením geometrického plánu zaslali jeho návrh e-mailom na obec Rabča.
Z.: OcÚ Rabča, T.: do budúceho OZ.
7. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal OVS, a.s. Dolný Kubín o vydanie
súhlasného stanoviska spolu s náčrtom trasy na rozšírenie a vybudovanie
obecného vodovodu. Z.: OcÚ, T.: do budúceho OZ.
Dušan Ratica, starosta obce Rabča, v.r.
Zapísal: Bc. Patrik Cubinek, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
Sp. zn. 2, zápisnica zo zasadnutia, www.rabca.sk
Uznesenie č. 4/2013
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 26. apríla
2013
A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou poslancov VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných
kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne
a elektroodpadov z domácnosti na území obce Rabča.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
Dušan Ratica, starosta obce Rabča
Zapísal: Bc. Patrik Cubinek, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
Sp. zn. 3, zápisnica zo zasadnutia, www.rabca.sk
UZNESENIE č. 5/2013
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 31. mája 2013
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 4/2013,
ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
2. Stanovisko Obvodného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania – list č. ObÚ–ZA–OVBPI/B/2013/00477KRJ,
Ing. arch. M. Krajčová zo dňa 4. 4. 2013 k preskúmaniu súladu Návrhu ÚPN–O
Rabča podľa § 25 ods. 4 stavebného zákona.
3. Dočasne vymenovanie riaditeľa Centra voľného času, Hlavná 426, Rabča p.
Dušana Raticu do doby riadneho výberového konania na riaditeľa Centra
voľného času, Hlavná 426, Rabča.
4. Správu hlavného kontrolóra obce Rabča, JUDr. Dušana Krišku k Záverečnému
účtu obce Rabča za rok 2012.
5. Správu nezávislého audítora Ing. Igora Šramku, CA č. 609, EKOAUDITOR,
s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava Obecnému zastupiteľstvu obce Rabča za
rok 2012 (audit účtovnej závierky obce Rabča).
6. Rozbor hospodárenia obce Rabča za rok 2012.
7. Rozbor hospodárenia RABČAN, obecné služby Rabča za rok 2012.
8. Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Rabčická 410
Rabča za rok 2012.
9. Hospodársky výsledok RABČAN, s.r.o. Rabča za rok 2012
10. Pripomienku vlastníkov Ul. Javorová zo dňa 15. 5. 2013 pod č. sp.:
2013/590 a to, že na základe plánovaných zmien v územnom plánovaní obce
Rabča, dostupného na stránke www.rabca.sk, v ktorom sa plánuje oproti
rodinnému domu Jozefa Slovíka a manželky Ľudmily, Javorová 113 a nad
rodinným domom Karola Masničáka križovatka na novú prístupovú cestu

s plánovaním individuálnej bytovej výstavby s tým, že podpísaní
na pripomienke nesúhlasia s novovytvorenou ulicou, ktorá sa napája na ulicu
Javorovú a žiadajú o vyjadrenie do 30 dní od doručenia. na pripomienke sú
podpísaní: Jozef Ferletjak, Rabča, Hlavná 118, Terézia Jančeková,
Námestovo, Hattalová 373, Zdenka Ganobjaková, Rabča, Hlavná 26, Ľudmila
Slovíková, Rabča, Javorová 114 a a Mgr. Jana Mikulová, Námestovo,
Plátenícka 875/5.
Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček,
Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák a Ing. Juraj
Ratica t. j.8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
11. Žiadosť Márie Rusnákovej, Rabča, Hlavná 236, IČO: 41728840 o prenájom
nebytových priestorov v ObZS Rabča, Rabčická 330, miestnosť č. 35
na prízemí o výmere 22,58 m2 , LV č. 1283 na obec Rabča (t. č. v prenájme
Mgr. Monika Hvolková) za účelom podnikania v odbore kaderníctvo na dobu
neurčitú a to z dôvodu, že na uvedené nebytové priestory je uzavretá riadna
nájomná zmluva. Žiadosť sa bude viesť v evidencii žiadateľov o prenájom
nebytových priestorov obce Rabča, nakoľko na uvedený priestor je už
uzavretá riadna nájomná zmluva.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú a volebnú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Pavol Revaj
– členovia: Ján Domin a Ing. Karol Sahuľ, poslanci OZ; overovateľov: PhDr.
Augustín Piták a Ing. Jozef Kovaliček, poslanci OZ; zapisovateľku –
Mgr. Eva Grancová.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča.
3. Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie obce Rabča s názvom „Centrum
voľného času, Hlavná 426, Rabča.“
4. Štatút rozpočtovej organizácie obce s právnou subjektivitou s názvom
„Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča.“
5. Územnoplánovaciu dokumentáciu obce Rabča a jej záväznú časť v zmysle VZN
č. 3/2013 so zapracovanými stanoviskami a pripomienkami dotknutých orgánov
samosprávy, štátnej správy, správcov sietí a ich zariadení, obcí,
právnických osôb a verejnosti z verejného prerokovania Návrhu ÚPN–O Rabča.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef
Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák a
Ing. Juraj Ratica t. j.8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI
– 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
6. Žiadosť AŠK Orava, 029 44 Rabča, Adamovka 558, IČO: 42218381 o dotáciu
na rok 2013 vo výške 1000 € (z požadovanej sumy 2500 €) na športové
aktivity a to na projekty: ME Litva, Majstrovstvá Slovenska, Rocheford
Belgicko Grand Prix, Majstrovstvá sveta Sopot, Svetový šampionát
profesionálov Nemiroff za podmienky, že žiadateľ dotáciu riadne zúčtuje do
15. 12. 2013.
7. Záverečný účet obce Rabča a celoročné hospodárenie bez výhrad za rok
2012.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef
Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák a
Ing. Juraj Ratica t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI
– 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
8. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č. 1/2013,
schválené 31. 5. 2013 v zmysle par. 14 ods. 2 písm. b)zákona č. 583/2004
Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2012 so súhlasom
Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových
prostriedkov nasledovne:
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
BEŽNÉ VÝDAVKY
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
642007 KZ 111 Transfer cirkevnej charite + 14 400,00 €
Bežné príjmy
KZ 111 312001 zo ŠR dotácia pre cirk. charitu + 14 400,00 €
Bežné výdavky

01.1.1.6. Obce
632001 KZ 41 Energie + 6 000,00 €
635004 KZ 41 Oprava a údržba strojov, prístrojov + 500,00 €
0.4.5.1. Cestná doprava
635006 KZ 41 Údržba budov, objektov – 6 500,00 €
01.7.0. KZ 41 Poplatky a odvody (úvery) +500,00 €
01.7.0. KZ 41 Úroky z úverov – 500,00 €
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
633006 KZ 41 Všeobecný materiál + 700,00 €
633016 KZ 41 Reprezentačné +100,00 €
06.2.0. Rozvoj obcí
633006 KZ 41 Všeobecný materiál + 50,00 €
06.6.0. Občianska vybavenosť
632001 KZ 41 Energie (námestie EE 2012) + 3 000,00 €
632002 KZ 41 Vodné, stočné + 200,00 €
635006 KZ 41 Oprava a údržba budov, objektov + 1 000,00 €
04.5.1. Cestná doprava
635006 KZ 41 Údržba budov, objektov – 5 050,00 €
08.2.0. Kultúrne služby
632003 KZ 41 Poštové služby a telek. služby + 100,00 €
633010 KZ 41 Pracovné pomôcky, obuv + 2,00 €
633006 KZ 41 Všeobecný materiál – 102,00 €
08.2.0.9. Ostatná činnosť v kultúre
633006 KZ 41 Všeobecný materiál + 800,00 €
637002 KZ 41 Konkurzy a súťaže – 800,00 €
06.6.0. Občianska vybavenosť
641001 KZ 41 Rabčan OS príspevok + 4 150,00 €
Kapitálové výdavky
04.5.1 Cestná doprava
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb
(asfaltovanie pri Novom moste) + 11 000,00 €
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb
(bleskozvod Dom kultúry) + 1 400,00 €
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) – 1 400,00 €
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
717 001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) – 21 000,00 €
717 001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) – 4 150,00 €
08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (dom smútku – okolie) + 10 000,00 €
Bežné príjmy
KZ 111 312001 zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon + 25 000,00 €
KZ 111 312012 zo ŠR na úhradu nákladov preneseného
výkonu ŠS – 27 000,00 €
KZ 41 292017 z vratiek + 2 000,00 €
BEŽNÉ PRÍJMY
KZ 111 312001 zo ŠR dotácia pre regionálne školstvo + 8 566,00 €
(výdavky školstvo– orig.kompet.4 283 € /Q.)
KZ 111 312012 Obv. úrad Žilina pre ZŠ + 4 320,00 €
(prenesený výkon– ZŠ)
KZ 111 312012 dotácia Obv. úrad Žilina
(5–ročné deti MŠ) + 12 470,00 €
BEŽNÉ VÝDAVKY
Viď úprava rozpočtu Základná škola s MŠ – 25 356,00 €
9. Zmenu rozpočtu RABČAN, obecné služby Rabča a to v kapitolách:
Zástavky 2 700,00 €
Dopravné značenie priechodu cez cestu 750,00 €
Prístrešok Kultúrneho domu v Rabči 3 700,00 €
Celkom vo výške 4 150,00 €
10. Zmenu rozpočtu na rok 2013 – rozpočtové opatrenie v zmysle § 14 ods. 2
písm. b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v platnom znení na výkon zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčická 410
Rabča na rok 2013 úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne:
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky
(uvedené v €):
Bežné
výdavky 25 356,00
09121 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
621 KZ 111 Odvody do VšZP (zvýšenie z 905200 na 908072) 2 872,00
633009 KZ 111 Učebné a pomôcky, knihy, časopisy (SZP z 3200 na 4300) 1
100,00
633002 KZ 111 Výpočtová (VP z 17400 na 17748) 348,00
Celkom za 09121 4 320,00
09111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou
611 KZ 111 Tarifný plat – predškoláci 12 470,00
611 KZ 111 Tarifný plat – dotácia na základe UV č. 220/2013 4 371,00
621 KZ 111 VsžP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 435,00
625001 KZ 111 NP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 61,00
625002 KZ 111 SP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 609,00
625003 KZ 111 ÚP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 34,00
625004 KZ 111 IP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 130,00
625005 KZ 111 PvN odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 44,00
625007 KZ 111 RF odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 207,00
18 361,00
09501 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie
611 KZ 111 Tarifný plat – dotácia na základe UV č. 220/2013 612,00
621 KZ 111 VsžP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 61,00
625001 KZ 111 NP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 9,00
625002 KZ 111 SP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 86,00
625003 KZ 111 ÚP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 5,00
625004 KZ 111 IP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 18,00
625005 KZ 111 PvN odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 6,00
625007 KZ 111 RF odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 29,00
826,00
09601 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ
611 KZ 111 Tarifný plat – dotácia na základe UV č. 220/2013 1 370,00
621 KZ 111 VsžP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 137,00
625001 KZ 111 NP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 20,00
625002 KZ 111 SP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 191,00
625003 KZ 111 ÚP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 11,00
625004 KZ 111 IP odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 41,00
625005 KZ 111 PvN odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 14,00
625007 KZ 111 RF odvody – dotácia na základe UV č. 220/2013 65,00
1 849,00
11. Použitie prebytku v sume 777,63 €, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na:
Tvorba rezervného fondu vo výške 777,63 €.
12. Žiadosť Marty Macekovej, trvale bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34
o schválenie prevodu pozemku do jej vlastníctva a to parcely CKN parc. č.
16388/8 – zast. plocha o vým. 9 m2, CKN parc. č. 16388/9 – zast. pl.
o výmere 42 m2 a CKN parc. č. 16387/2 – zast. pl. o výmere 58 m2 vytvorené
z EKN parc. č. 6874/3 celkom spolu o vým. 109 m2 vedené na LV č. 2829
na obec Rabča v celosti podľa geometrického plánu č. 17883369-37/2010,
vyhotovený Jozef Kupčulák – Geodet, Hatalová 341, Námestovo 12. 5. 2010,
overený Správou katastra Námestovo 9. 6. 2010 pod č. 540/2010 Ing. Mariánom
Matušákom. Poslanci predmetnú žiadosť prerokovali a odporučili schváliť
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Rabča do
výlučného vlastníctva Marty Macekovej, trvale bytom Námestovo, Ľ. Štúra
742/34 za kúpnu cenu vo výške 1 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa

z dôvodu, že žiadateľka odpredala obci Rabča pod miestnu komunikáciu ulica
Konečná 162,90 m2 za symbolickú cenu 0,03 €. Obec zámer odpredať majetok
zverejnila v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Rabča po dobu 15 dní a to od 3. 5. 2013 do 20.
5. 2013. Náklady spojené s prevodom uhradí žiadateľka. Poslanci uvedenú
žiadosť schválili.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef
Kovaliček,
Bc. Pat-rik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák a
Ing. Juraj Ratica t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI
– 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
13. Komisiu na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v zložení poslancov OZ: Ing. Jozef Kovaliček (NEKA), Ing. Jaroslav Jagnešák
(SDKÚ-DS,MOST-HÍD), Pavol Kobyliak (SNS), PhDr. Augustín Piták (KDH) a
Bc. Ľubomír Jagnešák (SMER).
14. Návrh kúpnej zmluvy medzi obcou Rabča (kupujúci) a Ing. Pavel Fric,
Rabča, Osadská 203 a manž. Ing. Elena Fricová, Námestovo, Slnečná 162/9
(predávajúci). Ide o predaj pozemkov z LV č. 2088 vedený pod B1 v podiele
1/1-nine úč. a to parc. CKN č. 6588/5 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 29 m2 ; ďalej z parc. CKN č. 6585/3 – zastavaná plocha a nádvoria
o výmere 22 m2 a to novovytvorená CKN parc. č. 6585/8 – zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 3 m2 ; ďalej z parc. CKN č. 6586/3 – TTP o výmere
446 m2 , a to novovytvorená CKN parc. č. 6586/7 – TTP o výmere 121 m2 ;
ďalej z parc. CKN č. 6586/2 – TTP o výmere 542 m2 a to novovytvorená CKN
parc. č. 6586/8 – TTP o výmere 69 m2 ; CKN parc. č. 6585/7 – zastavaná
plocha a nádvoria o výmere 7 m2 vytvorené podľa geometrického plánu č.
41962249–78/2013, vyhotovený Ing. Jozefom Revajom, A. Bernoláka 375/1,
Námestovo z 29. 5. 2013. Celkovo o výmere 229 m2. Kúpno-predajná zmluva
bola schválená 3/5-tinovou väčšinou zo všetkých poslancov za cenu 1 €
z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava Ul. Osadskú do celku pre ďalšiu
plánovanú výstavbu k. ú. obce Rabča s tým, že náklady spojené s prevodom
uhradia žiadatelia a náklady na GP uhradí obec Rabča.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik
Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák a Ing. Juraj Ratica t.
j. 7 z prítomných 7 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má
11 poslancov.
C. Neschvaľuje
1. Žiadosť Klubu biatlonu Breza, Grúnik 52, 029 53 Breza o príspevok
z prostriedkov
určených na podporu voľno-časových aktivít v CVČ pre ich dvoch členov
Juraja Maxu a Michaelu Maxovú, ktorí sú občanmi našej obce. Zúčastňujú sa
pravidelného tréningového procesu a regionálnych a celoslovenských súťaží,
kde dosahujú výborné výsledky, čím robia dobré meno nie len ich klubu, ale
aj obci Rabča. Finančné prostriedky budú použité na nákup lyžiarskeho
servisného materiálu. Poskytnutý príspevok žiadajú zaslať na účet klubu
ČSOB, č. ú.: 4011114204/7500.
D. Doporučuje
1. Schváliť žiadosť Marty Macekovej, trvale bytom Námestovo, Ľ. Štúra
742/34 o schválenie prevodu neknihovaného pozemku v k. ú. Rabča do
vlastníctva. Ide o tieto neknihované pozemky a to parcely CKN parc. č.
16387/4 – zastavaná plocha o výmere 18 m2, CKN parc. č. 16698/34 – TTP
o výmere 61 m2 . Celkovo o výmere 79 m2. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza
bezprostredne v susedstve a nakoľko som pri prvej žiadosti nevypísala
správne parcely, žiadam Vás o dodatočné odkúpenie ešte týchto dvoch parciel
zapísaných na LV č. 2829. na obec Rabča v celosti podľa geometrického plánu
č. 17883369–37/2010, vyhotovený Jozef Kupčulák – Geodet, Hatalová 341,
Námestovo 12. 5. 2010, overený Správou katastra Námestovo 9. 6. 2010 pod č.
540/2010 Ing. Mariánom Matušákom.
Poslanci predmetnú žiadosť prerokovali a odporučili schváliť zámer podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Rabča do výlučného
vlastníctva Marty Macekovej, trvale bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 za
kúpnu cenu vo výške 1 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
žiadateľka odpredala obci Rabča pod miestnu komunikáciu ulica Konečná
162,90 m2 (rozdiel je teraz 25,1 m2, čo znamená, že obec by mala žiadateľka
odpredať o túto výmeru viac) za symbolickú cenu 0,03 €. Obec doporučuje
zámer odpredať majetok zverejniť v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom
znení na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Rabča po dobu 15 dní.
Náklady spojené s prevodom uhradí žiadateľka za podmienky, že rozdiel
25,1 m2 musí žiadateľka zameniť za tú istú výmeru v ihrisku pri kostole,
ktorú časť odčlení geometrickým plánom resp. odpredá svoj podiel v tomto
ihrisku v 1/1-nine obci Rabča.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik
Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák a Ing. Juraj Ratica t.
j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má
11 poslancov.
2. Schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za cenu: 2,0746 €/m2/ročne
na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer
prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení
najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce na základe žiadosti Jána Zboroňa, Rabča, Soľná 391 o prenájom obecného
pozemku parc. CKN č. 4464/21 k. ú. obce Rabča o výmere 18 m2 za účelom
osadenia prenosnej plechovej garáže, vedľa jestvujúcich dvoch garáži
na Soľnej ulici vedľa bytového domu súp. č. 391, Ul. Soľná. Poslanci
predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik
Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák a Ing. Juraj Ratica t.
j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má
11 poslancov.
E. ZRIAĎUJE
1. Podľa § 11 ods. 4 písm. l) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, č. 2013
–291/644:1–923 zo dňa 23. 1. 2013 o zaradení Centra voľného času, Hlavná
426, Rabča do siete škôl a školských zariadení SR v súlade s § 6 ods. 2
písm. d) zák. č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov k dátumu: 1. september 2013, rozpočtovú organizáciu
obce Rabča s názvom: „Centrum voľného času, Hlavná 426, Rabča.“
F) Splnomocňuje
1. Starostu obce Rabča, Dušana Raticu vyhlásiť výberové konanie na miesto
riaditeľa „Centra voľného času, Hlavná 426, Rabča“ so sídlom 029 44 Rabča,
Hlavná 426.
2. Starostu obce Rabča, Dušana Raticu zabezpečiť všetky potrebné právne,
ekonomické a organizačné náležitosti spojené so zriadením a chodom
rozpočtovej organizácie obce Rabča „Centrum voľného času, Hlavná 426,
Rabča“ so sídlom 029 44 Rabča, Hlavná 426.
G. Poveruje
1. Starostu obce Rabča, Dušana Raticu uložiť schválený ÚPN-O podľa § 28
ods. 3 v obci, na Spoločný obecný úrad Zákamenné, Hattalová 367/15, 029 01
Námestovo, Obvodný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky,
oddelenie územného plánovania, A. Kmeťa 17,
010 01 Žilina a doručiť registračný list spolu s kópiou uznesenia
o schválení podľa § 28 ods. 5 stavebného zákona na Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810
05 Bratislava. Termín: do 30. 6. 2013.
H. Konštatuje, že

1. ÚPN-O Rabča spracovala v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon) a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch
a územnoplánovacej dokumentácii Ing. arch. Monika Callova, autorizovaný
architekt, reg. číslo SKA 1283 AA, Ploštín 212, 031 01 Liptovský Mikuláš,
odborne spôsobilou osobou podľa § 2a) stavebného zákona bola Ing. Marcela
Čelková, reg. číslo 211, Chmelinec 1418/26, 020 01 Púchov, Návrh ÚPN–O bol
prerokovaný dňa 27. 8. 2012 na Obecnom úrade v Rabči, následne
pripomienkovaný a podľa § 25 ods. 4 stavebného zákona preskúmaný Obvodným
úradom Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania.
H. Ukladá
1. Ing. Karolovi Sahuľovi, poslancovi OZ pripraviť návrh letáku o odpadoch
a otváracích a zatváracích hodinách v Zbernom dvore Rabča, ktorý bude
nalepený na každom koši na TKO v obci Rabča.
2. Bc. Margite Vorčákovej, účtovníčke RABČAN, s. r. o. Rabča prehodnotiť
vnútornú smernicu na prepravu obecného autobusu, jeho rentabilnosť za
obdobie od jeho kúpy a predložiť na OZ.
3. Ing. Dane Kvasniakovej, ekonómke obce Rabča a Mgr. Márii Jagnešákovej,
účtovníčke RABČAN, obecné služby pripraviť do budúceho OZ fond opráv
na bytové domy v Rabči, Ul. Bystrá súp. č. d. 336 a 1169.
4. Bc. Margita Vorčákovej, účtovníčke RABČAN, s.r.o. Rabča vytvoriť účet
na odvod odpisov z verejného vodovodu.
5. Riaditeľovi MKS Rabča, p. Janovi Adamčíkovi zabezpečiť na námestí
v Rabči počas letných dní (prázdnin) hudbu resp. inú hudobnú reprodukciu.
6. Štefanovi Raticovi, vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča zistiť firmy
a zabezpečiť protišmykovú úpravu mramoru pri fontáne na námestí v Rabči
opieskovaním.
7. Štefanovi Raticovi, vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča prehodnotiť
opravu mosta a lávky cez rieku Polhoranka odborníkom z odboru mostových
konštrukcií.
Zapísal: Mgr. Pavol Revaj, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
Sp. zn. 4, zápisnica zo zasadnutia, www.rabca.sk
Uznesenie č. 5A/2013
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 31. mája 2013
A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov VZN obce Rabča č. 3/2013
záväzné časti Územného plánu obce Rabča, ktoré bolo zverejnené na úradnej
tabuli obce Rabča od
10. 4. 2013 do 10. 5. 2013. ZA hlasovali: ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj,
Ján Domin, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek,
PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák a Ing. Juraj Ratica t. j.8
z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
Dušan Ratica, starosta obce Rabča
Zapísal: Mgr. Pavol Revaj, predseda návrhovej komisie a poslanec OZ
Sp. zn. 4, www.rabca.sk
UZNESENIE č. 6/2013
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 28. júna
2013
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 5/2013,
ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
2. Nesúhlasné stanovisko Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný
Kubín,
Bysterecká 2180 zo dňa 3. 6. 2013 č. sp.: 13/738 vo veci žiadosti obce
Rabča o rozšírenie a vybudovanie obecného vodovodu v súbehu s potrubím
v správe Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín.

3. Plat starostu obce Rabča, Dušana Raticu v zmysle § 3 ods. 1 zák. č.
253/1994 Z. z. v platnom znení a to priemerná mzda x násobok (podľa počtu
obyvateľov) t. j. 805 € x 2,17 € = 1746,85 € s účinnosťou od 1. 1. 2013.
4. Informácie starostu obce Rabča, Dušana Raticu a riaditeľa MKS Jána
Adamčíka o programe a priebehu osláv Dni Rabče.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Jaroslav Jagnešák – členovia:
Ing. Juraj Ratica a PhDr. Augustín Piták, poslanci OZ; overovateľov: Ján
Domin a Katarína Budzelová, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča.
3. Podľa § 4 ods. 2 zák. 253/1994 Z. z. v platnom znení plat starostu obce
Rabča, Dušana Raticu znížiť o 10 % z doterajších 60% t. j. na 50%
s účinnosťou od 1. júla 2013.
4. Žiadosť Jána Zboroňa, Rabča, Soľná 391 o prenájom obecného pozemku parc.
CKN č. 4464/21 k. ú. obce Rabča o výmere 18 m2 za účelom osadenia prenosnej
plechovej garáže, vedľa jestvujúcich dvoch garáži na Soľnej ulici vedľa
bytového domu súp. č. 391, Ul. Soľná. Poslanci na riadnom zasadnutí OZ dňa
31. 5. 2013 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok
obce priamo za cenu: 2,0746 €/m2/ročne na dohodnutý účel podľa zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom
obec bola povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej
tabuli obce Rabča od 7. 6. 2013 do 24. 6. 2013.
Poslanci uvedenú žiadosť schválili s tým, že nájomná zmluva so žiadateľom
bude uzavretá
od 1. 7. 2013. ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Karol Sahuľ, Mgr. Pavol Revaj
t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
5. Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2013 – rozpočtové opatrenie č. 2/2013,
schválené 28. 6. 2013. v zmysle par. 14 ods. 2 písm. b)zákona č. 583/2004
Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2013 so súhlasom
Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových
prostriedkov nasledovne:
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
Bežné príjmy
KZ 111 312001 zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon + 900,00 €
(obecná knižnica dotácia 1000 € + 700 €)
Prenesený výkon ŠS na úseku:
KZ 111 312012 Matričná činnosť + 430,00 €
KZ 111 312012 REGOB + 52,00 €
KZ 111 312012 Životné prostredie – 25,00 €
KZ 111 312012 Miestne komun. a účelové komunikácie + 17,00 €
KZ 111 312012 Asistent učiteľa + 7 200,00 €
KZ 111 312012 ZŠ prenesený výkon + 82 382,00 €
KZ 111 312012 ZŠ vzdelávacie poukazy + 209,00 €
KZ 111 312012 ZŠ príspevok na žiaka so SZP + 733,00 €
KZ 111 312012 ZŠ príspevok na žiaka v MŠ – 12 684,00 €
KZ 111 312012 ZŠ Odchodné –1 651,00 €
Bežné výdavky
01.1.1.6. Obce
633005 KZ 41 Kamerový systém + 2 850,00 €
633001 KZ 41 Interiérové vybavenie + 500,00 €
635002 KZ 41 Údržba výpočtovej techniky + 200,00 €
633002 KZ 41 Výpočtové technika – 700,00 €
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
717 001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) – 2 850,00 €
03.2.0. Ochrana pred požiarmi

633006 KZ 41 Všeobecný materiál + 400,00 €
633016 KZ 41 Reprezentačné + 300,00 €
637027 KZ 41 Odmeny mimo prac. pomeru – 700,00 €
634003 KZ 41 Poistenie motor. vozidiel + 450,00 €
637015 KZ 41 Poistenie hnúť. majetku – 450,00 €
04.5.1. Cestná doprava
633006 KZ 41 Všeobecný materiál + 200,00 €
635006 KZ 41 Údržba budov, objektov – 200,00 €
06.6.0. Občianska vybavenosť
632001 KZ 41 Energie + 1000,00 €
634003 KZ 41 Poistenie motor. vozidiel – Zb. dvor + 4 800,00 €
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) – 5 800,00 €
08.2.0. Kultúrne služby
633001 KZ 41 Interiérové vybavenie + 1300,00 €
633006 KZ 41 Všeobecný materiál – 1300,00 €
08.2.0.5. Knižničné služby
633009 KZ 41 Knihy, noviny, časopisy + 600,00 €
632001 KZ 41 Energie – 600,00 €
633013 KZ 41 Software + 1600,00 €
633009 KZ 111 Knihy a časopisy (dotácia) –100,00 €
633002 KZ 111 Knižnično-informačné služby
vyššej kvality (dotácia) + 1000,00 €
Kapitálové výdavky
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) – 1600,00 €
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) – 900,00 €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
637004 KZ 41 Príspevky združeniam + 500,00 €
642001 KZ 41 Príspevky rôzne (Barutík Jozef) + 50,00 €
Kapitálové výdavky
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) – 550,00 €
01.1.1.6. 716 KZ 41 Územný plán obce + 2600,00 €
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) – 2600,00 €
716 KZ 41 Projektové a inžinierske práce na stavbu „Rozšírenie
vodovodných prípojok – III. etapa Rabča“ + 10 000,00 €
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb (most, ihrisko) –10 000,00 €
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013, ktorý
bol zverejnený na úradnej tabuli od 10. júna 2013.
7. Navýšenie dotácie o 200 € na rok 2013 pre Slovenský červený kríž,
miestny spolok, Rabča, Paulína Oselská, Hlavná 688, 029 44 Rabča z dôvodu,
že im pribúda darcov a prvodarcov krvi, zrealizovali preventívne
poradenstvo, meranie tlaku, meranie cholesterolu, meranie cukru a plánujú
ešte do konca roku 2013 prednášky v ZŠ s MŠ, tréningy pamäti a pod.
a nestačí im schválená dotácia, a preto žiadajú o jej navýšenie. Dotácia
musí byť riadne zúčtovaná do 15. 12. 2013 TJ Oravan Rabča.
8. Návrh Ing. Karola Sahuľa 3 ks nálepiek na každú KUKA nádobu v obci Rabča
s obsahom, čo sa môže vhadzovať do košov na TKO a to v maximálnej cene
na kôš 0,70 € (3 ks fóliových nálepok).
9. Zmenu nájomcu zo Zdeny Dominovej na Ján Domin, Rabča, Hlavná 20
v obecných priestoroch (bývalé priestory hasičov) v ObZS Rabča s tým, že
predmet podnikania ostáva nezmenený.
10. Pre Poľovnícky zväz v obci Rabča finančnú náhradu vo výške 500 € za
prípravu poľovníckeho gulášu na Dni Rabče – 30. 6. 2013 (+ prenájom
tanečnej sály na Poľovnícky ples).
11. Doplnok č. 2/2013 k Zásadám odmeňovania starostu obce Rabča, zástupcu
starostu, poslancov obecného zastupiteľstva obce Rabča a obecných komisií
a to: v § 4 ods. 1 písm. a) sa mení suma „33 eur...“ na sumu „26,40 eur“.
Ďalej sa dopĺňa v § 4 ods. 3 za slovo: „Odmena vyplácaná“ sa dopĺňa: „
zástupcovi starostu, ... a členom komisií ...“ s účinnosťou od 1. 7. 2013.
C. Neschvaľuje

1. Žiadosť Ing. Vladimír Piták, Adamovka 539, 029 44 Rabča, ktorý žiada
o opravu poškodenej dažďovej kanalizácie, ktorú poškodila stekajúca dažďová
voda v dňoch
23. – 25. júna 2013. Dažďovú kanalizáciu si zhotovil svojpomocne, ale slúži
na odvod vody z Rovňovej ulice a z príslušných polí. Dažďová voda mu
poškodila prejazd a vchod do dvora, ktorý je z predmetnej ulice a to
z dôvodu, že uvedený problém sa bude riešiť v rámci kanalizácie v obci.
2. Žiadosť Súkromného centra voľného času, Nová doba 497, 027 43 Nižná,
IČO: 42067162 zo dňa 12. 6. 2013 o pridelenie dotácie pre svojich členov
s trvalým pobytom v obci Rabča v mesiaci jún 2013, pre dokončenie činnosti
v školskom roku a následne aj pre zabezpečenie prázdninovej činnosti
v mesiaci júl a august 2013, nakoľko je táto činnosť bohatá a je o ňu veľký
záujem a to vo výške 5 €/1 člen CVČ/mesiac od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013.
3. Žiadosť o dotáciu pre Mgr. Martin Cubinek, 029 44 Rabča, Kožušníkova vo
výške 2100 € na aktivity deti a mládeže – zorganizovanie tábora pre 60 detí
z Rabče. Mgr. Martinovi Cubinkovi doporučuje dohodnúť si stretnutie s
Mgr. Kvasničákovou, projektovou manažérkou Obecného úradu Rabča a s ňou
riešiť jeho žiadosť v rámci projektu obce Rabča.
D. Ruší
1. Uznesenie č. 5/2013 písm. D) ods. 1) z 31. 5. 2013 a to:
1. Schváliť žiadosť Marty Macekovej, trvale bytom Námestovo, Ľ. Štúra
742/34 o schválenie prevodu neknihovaného pozemku v k. ú. Rabča do
vlastníctva. Ide o tieto neknihované pozemky a to parcely CKN parc. č.
16387/4 – zastavaná plocha o výmere 18 m2, CKN parc. č. 16698/34 – TTP
o výmere 61 m2 . Celkovo o výmere 79 m2. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza
bezprostredne v susedstve a nakoľko som pri prvej žiadosti nevypísala
správne parcely, žiadam Vás o dodatočné odkúpenie ešte týchto dvoch parciel
zapísaných na LV č. 2829. na obec Rabča v celosti podľa geometrického plánu
č. 17883369–37/2010, vyhotovený Jozef Kupčulák – Geodet, Hatalová 341,
Námestovo 12. 5. 2010, overený Správou katastra Námestovo 9. 6. 2010 pod č.
540/2010 Ing. Mariánom Matušákom.
Poslanci predmetnú žiadosť prerokovali a odporučili schváliť zámer podľa §
9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Rabča do výlučného
vlastníctva Marty Macekovej, tr. bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 za kúpnu
cenu vo výške 1 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
žiadateľka odpredala obci Rabča pod miestnu komunikáciu ulica Konečná
162,90 m2 (rozdiel je teraz 25,1 m2 , čo znamená, že obec by mala
žiadateľka odpredať o túto výmeru viac) za symbolickú cenu 0,03 €. Obec
doporučuje zámer odpredať majetok zverejniť v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.
v platnom znení na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Rabča po dobu
15 dní. Náklady spojené s prevodom uhradí žiadateľka za podmienky, že
rozdiel 25,1 m2 musí žiadateľka zameniť za tú istú výmeru v ihrisku pri
kostole, ktorú časť odčlení geom. plánom resp. odpredá svoj podiel v tomto
ihrisku v 1/1-nine obci Rabča. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin,
Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír
Jagnešák a Ing. Juraj Ratica t. j. 8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA
– 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
E. Doporučuje
1. Schváliť zámer odpredať obecný majetok na základe žiadosti Marty
Macekovej, trvale bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 o schválenie prevodu
neknihovaného pozemku v k. ú. Rabča do vlastníctva. Ide o tieto neknihované
pozemky a to parcely CKN parc. č. 16387/4
– zastavaná plocha o výmere 18 m2, CKN parc. č. 16698/34 – TTP o výmere
61 m2 . Celkovo o výmere 79 m2. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza
bezprostredne v susedstve a nakoľko som pri prvej žiadosti nevypísala
správne parcely, žiadam Vás o dodatočné odkúpenie ešte týchto dvoch parciel
zapísaných na LV č. 2829. na obec Rabča v celosti podľa geometrického plánu
č. 17883369-37/2010, vyhotovený Jozef Kupčulák – Geodet, Hatalová 341,
Námestovo 12. 5. 2010, overený Správou katastra Námestovo 9. 6. 2010 pod č.
540/2010 Ing. Mariánom Matušákom. Poslanci predmetnú žiadosť prerokovali

a odporučili schváliť zámer podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo
vlastníctve obce Rabča do výlučného vlastníctva Marty Macekovej, trvale
bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 za kúpnu cenu vo výške 1 €, ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka odpredala obci Rabča pod
miestnu komunikáciu – novú ulicu Veterná o výmere 139,60 m2 za symbolickú
cenu 2,79 €. Obec doporučuje zámer odpredať majetok a zverejniť v zmysle
zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení na úradnej tabuli a internetovej
stránke obce Rabča po dobu 15 dní. Náklady spojené s prevodom nehnuteľností
uhradí žiadateľka.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ján Domin, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik
Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Bc. Ľubomír Jagnešák a Ing. Juraj Ratica t.
j.8 z prítomných 8 poslancov OZ; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
2. Pripraviť VZN o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť Centra voľného času, Hlavná 426, Rabča vo výške
2 €/žiak/mesiac.
3. Pripraviť doplnok č. 3/2013 k VZN č. 61/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka ŠK, ŠJ, MŠ a CVČ vo výške 7 €/žiak/mesiac.
4. Začať s prípravou stavebného povolenia na opravu mostu pri bare MIMO cez
rieku Polhoranku, projekty a sledovať výzvy.
E. Ukladá
1. Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanovi Raticovi vypracovať
cenovú ponuku na pieskovanie mramoru pri fontáne. T: do 31. 7. 2013, Z:
v texte
2. Prednostovi Obecného úradu v Rabči, Ing. Vladimírovi Brišovi dohodnúť
nájomnú zmluvu na ihrisko pri kostole parc. EKN č. 6647 – orná pôda
o výmere 1096 m2 vedená na LV č. 5160, EKN č. 6646 – orná pôda o výmere
650 m2 na LV č. 4799 k. ú. Rabča na 10 rokov s vlastníčkou p. Macekovou
Martou, trvale bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 s tým, že obec bude mať
predkupné právo.
3. Aby Obecný úrad v Rabči vyzval SVP, š. p. Ružomberok o opätovné
vyčistenie Soľného potoka. Z: OcÚ, T: do budúceho OZ.
4. Aby obec Rabča opätovne požiadala SSC, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A,
Žilina o vydanie súhlasu na vybudovanie bezpečnostnej lávky pre peších cez
most cez Soľný potok v k. ú. obce Rabča na ceste I. triedy I/78.
5. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi zabezpečiť opravu
lávky cez rieku Polhoranka.
6. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi písomne vyzvať p.
Adamčíkovú Moniku, PIZZÉRIA, Hlavná 426, Rabča, aby triedili odpad
zo svojej prevádzky. v opačnom prípade im odpad RABČAN, obecné služby
neprevezme.
Zapísal: Ing. Jaroslav Jagnešák, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
Sp. zn. 5 zápisnica zo zasadnutia, www.rabca.sk
Uznesenie č. 7/A/2013
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 28. augusta
2013
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 6/2013
a dlhodobých úloh, ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr.
Dušan Kriško.
2. Nesúhlas Rímskokatolíckeho farského úradu, Kostolná 851, Rabča,
zastúpená farárom Petrom Bolibruchom, s odpredajom pozemku CKN parc. č.
615/5 – zastavaná plocha o výmere 159 m2 k. ú. obce Rabča pod Domom smútkom
v Rabči a to obci Rabča a predmetnú parcelu ponecháva obci v dlhodobom
prenájme.
3. Informácia Slovenskej sporiteľne, a.s. Bratislava o vybavení požiadavky
k bankomatu SS, a.s. v obci Rabča umiestneného na budove súp č. d. 426, Ul.
Hlavná.

4. Informácie o kontrole Správy finančnej kontroly Zvolen na projekt Zberný
dvor Rabča.
5. Informácia o jednaní PD Magura Rabča, obce Rabča, LESY SR, š. p.
Námestovo, ohľadne havarijného stavu mostu cez rieku Bystrá smerom do
areálu PD Magura Rabča.
6. Stanovisko SVP, š. p. Ružomberok k žiadosti obce Rabča o vyčistenie
Soľného potoka k. ú. Rabča, ktorú evidujú a práce budú vykonané podľa
kapacitných a finančných možností správcu toku.
7. Pochvalu a vďaku od p. Márie Zboroňovej, bytom Soľná 396, Rabča pani
Oľge Skurcoňákovej a pani Monike Kozákovej za služby, ktoré robia pre obec.
Za ich nezištnú a obetavú prácu. Návrh na zriadenie parkoviska medzi
škôlkou a zadnou časťou školského ihriska, nakoľko počas školskej dochádzky
prichádza veľa áut a nemajú kde parkovať, keď privážajú svoje deti do školy
a škôlky.
8. Žiadosť Základnej školy s materskou školou, Rabčická 410, Rabča
o poskytnutie finančného príspevku na projekt „Dni boja proti drogám, ktorý
sa uskutoční v dňoch od 17. 9. – 19. 9. 2013 vo výške 100 € na zakúpenie
knižných odmien pre zúčastnené deti na projekte a preplatenie autobusu
na Hviezdoslavovu hájovňu a späť s tým, že táto žiadosť bude riešená
v rámci Centrá voľného času, Hlavná 426, Rabča.
9. Oboznámenie sa so zápisnicou, ktorú predniesol starosta obce,
z vyhodnotením ponúk z 15. 7. 2013 na zákazku: Oprava MK Soľná v obci
Rabča, ktorej víťazom sa stala firma: Cestné stavby, Liptovský Mikuláš,
s.r.o., ulica 1. mája 724, Liptovský Mikuláš.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Katarína Budzelová – členovia:
PhDr. Augustín Piták a Bc. Patrik Cubinek, poslanci OZ; overovateľov:
Ing. Jozef Kovaliček a Ing. Juraj Ratica, poslanci OZ; zapisovateľku –
Mgr. Eva Grancová.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanou
zmenou programu navrhnutou p. starostom.
3. Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2013 č. 3/2013 v zmysle par. 14 ods.2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča
na rok 2013 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým
opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne:
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
Bežné príjmy
111003 KZ 111 Výnos dane z príjmov + 118 447,00 €
312008 KZ 11H Dotácia VÚC „Deťom úsmev a dar“ + 500,00 €
312008 KZ 11H Dotácia VÚC „Týždeň plný prekvapení“ + 500,00 €
Bežné výdavky
08.2.0.9. Ostatná činnosť v kultúre
637002 KZ 11H Náklady – projekty VÚC + 1 000,00 €
01.1.1.6. Obce
632001 KZ 41 Energie + 3 000,00 €
635006 KZ 41 Údržba budov + 500,00 €
637015 KZ 41 Poistné (majetku) + 500,00 €
637026 KZ 41 Odmeny a príspevky(poslanci OZ + komisie) + 2 000,00 €
Kapitálové výdavky
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb - 6 000,00 €
01.7.0. Transakcie verejného dlhu
637012 KZ 41 Poplatky a odvody (úvery) + 1 500,00 €
Kapitálové výdavky
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb - 1 500,00 €
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
633016 KZ 41 Reprezentačné + 200,00 €

637027 KZ 41 Odmeny zamestn. mimo prac. pomeru - 200,00 €
637004 KZ 41 Všeobecné služby + 50,00 €
634003 KZ 41 Poistenie - 50,00 €
04.5.1. Cestná doprava
635006 KZ111 Údržba MK (dotácia MDV a RR SR) + 6 230,00 €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi
633006 KZ 41 Všeobecný materiál (samolepky na
KUKA nádoby) + 400,00 €
637004 KZ 41 Všeobecné služby (zneškodň. odpadov) - 400,00 €
08.1.0. Telovýchovná jednota a šport
642001 KZ 41 Dotácia TJ Oravan Rabča + 400,00 €
08.2.0. Kultúrne služby
637004 KZ 41 Všeobecné služby + 350,00 €
633006 KZ 41 Všeobecný materiál - 350,00 €
632001 KZ 41 Energie, teplo + 6 300,00€
08.2.0.5. Knižničné služby
637015 KZ 41 Poistné + 200,00 €
632001 KZ 41 Energie - 200,00 €
08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
637004 KZ 41 Všeobecné služby (členské poplatky) + 1 500,00 €
10.9.0. Sociálne zabezpečenie
642026 KZ 41 na dávku v hmotnej núdzi + 500,00 €
Kapitálové výdavky
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb - 2 000,00 €
716 KZ 41 Projektová dokumentácia – rozšírenie vodovodu III. + 1 998,00 €
Bežné výdavky
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť
635006 KZ 41 Údržba ciest (Soľná ulica) + 19 000,00 €
4. Aby obec Rabča začala majetkovo-právne vysporiadavať Ul. Mokrú na obec
Rabča.
Náklady spojené s prevodom a dodatky ku geometrickým plánom bude hradiť
obec Rabča zo svojho rozpočtu.
5. Odpredať obecný majetok na základe žiadosti Marty Macekovej, trvale
bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 o schválenie prevodu neknihovaného pozemku
v k. ú. Rabča do vlastníctva. Ide o tieto neknihované pozemky a to parcely
CKN parc. č. 16387/4
– zastavaná plocha o výmere 18 m2, CKN parc. č. 16698/34 – TTP o výmere
61 m2 . Celkovo o výmere 79 m2. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza
bezprostredne v susedstve a nakoľko som pri prvej žiadosti nevypísala
správne parcely, žiadam Vás o dodatočné odkúpenie ešte týchto dvoch parciel
zapísaných na LV č. 2829. na obec Rabča v celosti podľa geometrického plánu
č. 17883369-37/2010, vyhotovený Jozef Kupčulák – Geodet, Hatalová 341,
Námestovo 12. 5. 2010, overený Správou katastra Námestovo 9. 6. 2010 pod č.
540/2010 Ing. Mariánom Matušákom. Poslanci predmetnú žiadosť prerokovali
a odporučili schváliť zámer podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľností vo
vlastníctve obce Rabča do výlučného vlastníctva Marty Macekovej, trvale
bytom Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 za kúpnu cenu vo výške 1 €, ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka odpredala obci Rabča pod
miestnu komunikáciu – novú ulicu Veterná o výmere 139,60 m2 za symbolickú
cenu 2,79 €. Obec zámer odpredať majetok zverejnila v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. v platnom znení na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
Rabča po dobu 15 dní a to od 11. 7. 2013 do 26. 7. 2013. Náklady spojené
s prevodom nehnuteľností uhradí žiadateľka. Poslanci odpredaj majetku
schválili. Za hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína
Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ,
Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 7 z prítomných 7 poslancov, PROTI – 0; ZDR-ŽAL
SA – 0.Obec Rabča má 11 poslancov.
6. Žiadosť Vladimíra Iskierku, Rabča, Hlavná 630 o poskytnutie dotácie
na r. 2013 na športové aktivity – štart v Oravskej hokejovej lige vo výške

400 € z požadovanej výšky dotácie 5040 € s tým, že žiadateľ dotáciu zúčtuje
do 15. 12. 2013 TJ Oravan Rabča.
7. Žiadosť Petra Kozáka a spol., Rabča, Úbočná 1137 o urýchlené
zabezpečenie osvetlenia, opravu cesty a kanalizačnej rúry na ulici Úbočná.
8. Predbežný zámer o výstavbu prístavby Materskej školy pri hornej
základnej školy v Rabči na základe žiadosti Základnej školy s materskou
školou, Rabčická 410 Rabča.
9. Žiadosť Moniky Adamčíkovej, bytom Radová 479, Rabča o doplnenie okien
v prevádzke Pizzéria Reštaurácia, Hlavná 426, 029 44 Rabča na stene od
predajne Coop Jednota Námestovo za podmienky, že žiadateľka zabezpečí
statický posudok od statika, ktorý rozhodne o možnosti osadenia okien
a okná si osadí žiadateľka na vlastné náklady. Obec Rabča z rozpočtu obce
uhradí výdavky na nákup okien.
10. Zníženie poplatku za prenájom verejného priestranstva v k.ú. obce Rabča
a to vo výške
10 € / deň s účinnosťou od 1. 9. 2013 (doteraz bolo 20 € vrátane jedného
vyhlásenia v obecnom rozhlase).
11. Asfaltovanie Ul. Soľná k. ú. obce Rabča vo výške 19 tis. € z rozpočtu
obce Rabča.
C. Doporučuje
1. Schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za cenu: 400 €/rok
na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer
prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení
najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce na základe žiadosti Mgr. Branislava Ratuslovského, 029 45 Rabčice 547
o prenájom obecného pozemku parc. CKN č. 4549/2 o výmere 336 m2 za účelom
podnikania – predaj okrasných drevín a kríkov na dobu minimálne jeden rok
resp. na dobu neurčitú. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov OZ.
ZA hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček,
Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol
Sahuľ t. j. 7 z prítomných 7 poslancov. PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. 2.
Schváliť zámer zameniť pozemky medzi Obec Rabča a Jozef Kornhauser
a manželka Anna, bytom Rabča, Kostolná 864, ktoré žiada Jozef Kornhauser
a manželkou Ing. Annou Kornhasuerovou, obaja trvale bytom Rabča, Kostolná
864 a to nasledovne: Časť EKN parc. č. 6632, vedená na LV č. 2829 na obec
Rabča o výmere podľa ich predloženého návrhu geometrického plánu zameniť za
ich podiely v ulici Konečnej CKN parc. č. 16772/19 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 145 m2 zapísaná na LV č. 4126; v ulici Rozvoja CKN
parc. č. 2970/29
– TTP o výmere 81 m2 v podiele 2/5-tiny úč. zapísané na LV č. 4740; chodník
pred rodinným domom č. 864 parc. CKN č. 16372/2 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 102 m2 zapísané na LV č. 974 – celková výmere 328 m2 vedených
na žiadateľov.
Obec Rabča má 11 poslancov. ZA hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing. Jozef
Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ, t.
j. 5 z prítomných 7 poslancov, PROTI
– Bc. Cubinek, t. j. 1 z prítomných 7 poslancov; ZDRŽAL SA – Bc. Jagnešák
Ľubomír, t. j. 1 poslanec z prítomných 7 poslancov.
E. Ukladá
1. Poslancom, aby na základe požiadavky SAD LIORBUS, a.s. zaslali na Obecný
úrad v Rabči, Mgr. Eve Grancovej najneskôr do 10. 9. 2013 svoje pripomienky
resp. návrhy zmien cestovných poriadkov na linkách, ktoré prechádzajú našou
obcou.
T: do 10. 9. 2013, Z: poslanci OZ
2. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Rabča, p. Pavlovi Kobyliakovi zabezpečiť
opravu kanalizácie na ulici Úbočná. RABČAN, T: do 30. 9. 2013, Z: v texte

3. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, p. Štefanovi Raticovi naviezť, vyrovnať
obecnú ulicu Úbočnú k. ú. Rabča a zabezpečiť na nej osadenie verejného
osvetlenia.
T: do 30. 9. 2013, Z: v texte
4. Márii Fuskovej, pozemkové oddelenie Obecného úradu v Rabča, aby začala
postupne vy-sporiadavať terajšiu prístupovú cestu k Zbernému dvoru v Rabči.
T: priebežne, Z: v texte
5. Hlavnému kontrolórovi obce Rabča, JUDr. Dušanovi Kriškovi zistiť do
budúceho OZ koľko a či platia za prenájom verejného priestranstva Laverna
a Fastfood Luskáčik.
T: do budúceho OZ, Z: v texte.
6.Vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča, Štefanovi Raticovi zabezpečiť
opravu kamennej kaplnky – nike na hranici katastrov Rabča a Rabčice v časti
Malkovky.
T: priebežne, Z: v texte
7. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi zabezpečiť posunutie
otváracích hodín na Zbernom dvore v Rabči na skoršiu hodinu.
T: do budúceho OZ, Z: v texte
8. Hlavnému kontrolórovi obce Rabča, JUDr. Dušanovi Kriškovi, zistiť
koľko m2 obecného majetku majú prenajaté podnikatelia a koľko platia za
dodávku tepla.
T: do budúceho OZ, Z: v texte
9. Obecnému úradu v Rabči požiadať projektanta Ing. Jaroslava Zoššáka,
Ivana Olbrachta 1158, 02801 Trstená o predbežné vyčíslenie nákladov
na projekt osadenia elektrického vedenia na Adamovke III. v k. ú. obci
Rabča.
T: do budúceho OZ, Z: v texte
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Uznesenie č. 7/B/2013
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 28. augusta
2013
A. Schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 4/2013 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení. ZA VZN č.
4/2013 s pripomienkou na zvýšenie dotácie zo 7 € na 7,5 € hlasovali ZA:
Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína
Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ t.j.
7 z prítomných 7 poslancov, PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
B. Neschvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rabča č. 5/2013 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného
času, ktorého zriaďovateľom je obec Rabča. PROTI VZN č. 5/2013 hlasovali:
PROTI: Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína
Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ t. j.
7 z prítomných 7 poslancov, ZA – 0; ZDRŽAL SA – 0.
C. Ruší
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 61/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu zariadenia, školského
stravovania a dieťa materskej školy so sídlom na území obce Rabča, ktoré
nadobudlo účinnosť 1. 1. 2010. ZA hlasovali: Pavol Kobyliak, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták, Ing. Karol Sahuľ t. j. 7 z prítomných 7 poslancov, PROTI
– 0; ZDRŽAL SA – 0.
Dušan Ratica, starosta obce Rabča
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UZNESENIE č. 8/2013
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 25. októbra
2013
A. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 7/2013,
ktorú predniesol hlavný kontrolór obce Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
2. Konsolidovanú účtovnú závierku obce Rabča k 31. 2. 2012 bez výhrad.
3. Starostu obce Rabča o schválení projektu „Hľadajme možnosti na spoločné
aktivity pre všetky komunity v našom pohraničí, reg. č. P“SK/ZA/IPP/III/046 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre
mikroprojekty, ktoré obec predložila na VÚC Žilina v rámci Programu
Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 –2013.
4. Informáciu starostu obce Rabča o umiestnení KIOSKU pred hlavným vchodom
do kultúrneho domu na internet – ide o informačný systém cez združenie
BABIA HORA, tiež o príprave vydania mapy regiónu s popisom jednotlivých
obcí združenia.
5. Informáciu konateľa RABČAN, s.r.o. Rabča, Rabčická 334 o možnosti kúpy
nového HMK 102 s so zľavou 15% a možnosti jeho zálohovania starým HMK.
6. Prezentáciu Firmy Geosense, Michalovská 3, 040 11 Košice o novom
geografickom programe pre obce.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ján Domin – členovia:
Ing. Jaroslav Jagnešák a Pavol Kobyliak, poslanci OZ; overovateľov: PhDr.
Augustín Piták a Bc. Patrik Cubinek, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva
Grancová.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča s navrhovanými
zmenami.
3. Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2013 č. 4/2013 v zmysle par. 14 ods.2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča
na rok 2013 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým
opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne:
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
Bežné výdavky
01.1.1.6. Obce
632001 KZ 41 Energie + 13 500,00 €
632002 KZ 41 Vodné, stočné + 660,00 €
633009 KZ 41 Knihy, časopisy
+ 300,00 €
633010 KZ 41 Pracovné odevy
+ 21,00 €
637036 KZ 41 Reprez. výdavky
+ 100,00 €
633013 KZ 41 Softvér – 1 081,00 €
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
633006 KZ 41 Všeobecný materiál
+ 300,00 €
633016 KZ 41 Reprezentačné + 200,00 €
04.5.1. Cestná doprava
635006 KZ 41 Údržba miestnych komunikácii + 4 267,00 €
+ 5 900,00 € ul. Pod Mostom fa 219
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
632001 KZ 41 Energie (el. energia nám. Gaceľ) + 1 000,00 €
637005 KZ 41 Špeciálne služby (PD el. príp. Zb. dvor) + 220,00 €
08.2.0. Kultúrne služby
632001 KZ 41 Energie (teplo r.2012)
+ 11 000,00 €
632002 KZ 41 Vodné, stočné + 50,00 €
08.2.0.5. Knižničné služby
632001 KZ 41 Energie + 200,00 €
632003 KZ 41 Poštové, komunik. služby + 200,00 €
632004 KZ 41 Komunik. infraštruktúra – 200,00 €
633002 KZ 41 Výpočtová technika – 200,00 €
08.2.0.9. Ostatná činnosť v kultúre

634004 KZ 41 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov + 2,00 €
637002 KZ 41 Konkurzy a súťaže –2,00 €
642014 KZ 41 Transfer jednotlivcovi (prísp. pri nar. dieť.) + 2 200,00 €
637002 KZ 41 Konkurzy a súťaže – 2 200,00 €
08.4.0. Náboženské a iné spoloč. služby
642006 KZ 41 Členský príspevok Zdr. Babia Hora + 4 800,00 €
Kapitálové výdavky
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
717001 KZ 41 Realizácia nových stavieb – 3 000,00 €
Kapitálové príjmy
322 002 KZ 111 zo štátneho účelového fondu – 41 283,70 €
233001 KZ 43 z predaja pozemkov + 2,00 €
ZA schválenie zmeny rozpočtu bez pripomienok hlasovali: Mgr. Revaj Pavol,
Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak,
Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Ľubomír Jagnešák, Katarína
Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták; t. j. 11 z prítomných
11 poslancov; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
4. Plánovaný rozpočet Centra voľného času, Hlavná 426, 029 44 Rabča na roky
2013
– 2015 bez pripomienok. ZA hlasovali Mgr. Revaj Pavol, Ing. Karol Sahuľ,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica,
Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Ľubomír Jagnešák, Katarína Budzelová, Bc. Patrik
Cubinek, PhDr. Augustín Piták;
t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA:: 0; PROTI: 0.
5. Dohodu o dočasnom navýšení členského príspevku člena Združenia BABIA
HORA
vo výške 4 800 €. Tento dočasný príspevok bude poskytnutý z dôvodu
realizácie projektu s názvom BTIS – Babiahorský turistický informačný
systém, kód projektu:
PL-SK/ZA/IPP/III/087, realizovaného s podporou Operačného programu
Cezhraničná spolupráca Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013. Členský
príspevok bude mať dočasný charakter a bude slúži na financovanie
realizácie tohto projektu, ktorý je financovaný spôsobom refundácie.
Dočasný členský príspevok bude v nezmenenej výške t. j. 4 800 € tejto
dohody, vrátený členovi a to do 10 kalendárnych dní po zúčtovaní a uhradení
poslednej platby riadiacim orgánom v rámci realizácie projektu.
ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol
Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Bc. Ľubomír Jagnešák, Ing. Jozef Kovaliček,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták t. j. 10
z prítomných 11 poslancov ; ZDRŽAL SA
– Bc. Cubinek Patrik, t. j. 1 z prítomných 11 poslancov; PROTI: 0.
6. Žiadosť Centra voľného času „Maják“ Námestovo, Komenského 487, 029 01
Námestovo poskytnutie finančného príspevku pre deti s trvalým pobytom
v obci Rabča na šk. rok 2013/2014, ktoré navštevujú záujmové útvary v CVČ
Maják Námestovo v počte 6 detí (z požadovaných 7 detí – 1 dieťa je
prihlásené v CVČ v obci Rabča) vo výške 3,5 €/mesiac/do konca šk. roku
2013/2014.
7. Žiadosť firmy DOMINO Sp. z o.o., ul. Skibówski 11a, 34-500 Zakopane,
Poland
o prenájom pozemku pod ambulantný predaj pečiva, cukroviniek a potravín
na jeden rok, ktorá má záujem o ročné predplatné na prenájom trhového
miesta a to v cene
50 €/mesiac/20 m2 / s presne vyznačením miesta.
8. Žiadosť MUDr. Petra Letavaya – primára Interného oddelenia, Dolnooravská
NsP MUDr. L. N. Jégého D. Kubín, Nemocničná 1944/10 o poskytnutie finančnej
výpomoci na zakúpenie novej zdravotníckej techniky – echokardiografického
prístroja, ktorý slúži na diagnostiku srdcovo-cievnych ochorení a k plnej
využiteľnosti tohto prístroja chýba sonda, ktorou možno realizovať ďalšie
a presnejšie vyšetrenia štruktúr srdca cez pažerák a to vo výške 500 €.
9. na základe návrhu starostu obce Rabča, Dušana Raticu udeliť p. Dušanovi
Pitákovi pri príležitosti dovŕšenia veku odchodu do dôchodku pamätný list

a finančnú odmenu 1 000 €, nakoľko p. Dušan Piták bol starostom obce 16
rokov a pričinil sa o rozvoj obce Rabča.
10. Žiadosť obyvateľov ulice Rovňová k. ú. obce Rabča o vybudovanie
verejného osvetlenia na ulici Rovňová.
11. Zámenu pozemkov: Obec Rabča a Jozef Kornhauser a manželka Ing. Anna
Kornhauserová, obaja bytom Rabča, Kostolná 864 a to nasledovne: z EKN parc.
č. 6632, vedená na LV č. 2829 novovytvorená parcela CKN č. 16761/24
o výmere 328 m2 na obec Rabča podľa predloženého geometrického plánu č.
17883369-034/2013, vyhotovený Ing. Ferdinand Bolibruch, Geodet, Hattalová
341, 029 01 Námestovo zameniť za podiely žiadateľov v ulici Konečnej CKN
parc. č. 16772/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2 zapísaná
na LV č. 4126; v ulici Rozvoja CKN parc. č. 2970/29 – TTP o výmere 81 m2
v podiele 2/5-tiny úč. zapísané na LV č. 4740; chodník pred rodinným domom
č. 864 parc. CKN č. 16372/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2
zapísané na LV č. 974 celková výmere 328 m2 vedených na žiadateľov a za 1 €
odkúpiť od žiadateľov CKN parc. č. 17171/7 – zastavaná plocha o výmere
386 m2, CKN č. 17171/8 – zastavaná plocha o výmere 142 m2 zapísané na LV č.
4126 podľa geometrického plánu č. 30216613-001/2008; v ulici Ružová EKN
parc. č. 1059/1
– zastavaná plocha o výmere 402 m2 pod B23 v podiele 1/15-tina úč., EKN
parc. č. 1059/2
– zastavaná plocha o výmere 1427 m2 pod B23 v podiele 1/15-tina úč.
zapísané na LV č. 5142.
Zámenná zmluva a kúpno-predajná zmluva bola schválená z dôvodu, že obec
Rabča majetkovo-právne vysporiadava miestne komunikácie do celku na obec
Rabča. Obec zámer zameniť obecný majetok zverejnila v zmysle zák. 138/1991
Zb. v platnom znení na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Rabča po
dobu 15 dní a to od 11. 9. 2013 do 26. 9. 2013 Náklady spojené s prevodom
nehnuteľností uhradí obec Rabča; geometrický plán a zmluvu uhradia
žiadatelia. Za hlasovali: Ján Domin, Ing. Jaroslav Jagnešák, Pavol
Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták, Mgr. Pavol Revaj,
Ing. Karol Sahuľ, Bc. Ľubomír Jagnešák t. j. 8 z prítomných 10 poslancov;
ZDRŽAL SA – Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek t. j. 2 z prítomných 10
poslancov. Obec Rabča má 11 poslancov.
12. Prenajať majetok obce žiadateľovi p. Gabriela Kovaličková, bytom 029 44
Rabča, Ul. Vysoká 268 priamo za cenu: 550 €/rok na dohodnutý účel podľa
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
pričom obec zverejnila – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce od 11. 9. 2013 do 26. 11. 2013 na základe
žiadosti Mgr. Branislava Ratulovského, 029 45 Rabčice 547 o prenájom
obecného pozemku parc. CKN č. 4549/2 o výmere 336 m2 za účelom podnikania
– predaj okrasných drevín a kríkov na dobu minimálne jeden rok resp.
na dobu neurčitú. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov OZ, nakoľko sa počas tejto doby prihlásil ďalší
záujemca, ktorý priamo na obecnom zastupiteľstve ponúkol vyššiu sumu ako
Mgr. Branislav Ratulovský. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef
Kovaliček, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták
t. j. 9 z prítomných 9 poslancov. PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
13. Aby obec Rabča odkúpila spoluvlastnícke podiely od vlastníkov vedených
na LV č. 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749,
4750, 4751, 4752, 3089, 3090, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758 k. ú. obce
Rabča za cenu 1 € a túto ulicu majetkovo-právne vysporiadala do celku
na obec Rabča z dôvodu, že je v Ul. Rozvoja už vybudovaná 0infraštruktúra.
ZA: Mgr. Revaj Pavol, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin,
Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Ľubomír
Jagnešák, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták; t.
j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0. Obec Rabča má 11
poslancov.

14. Žiadosť Jána Kormana a manželky Margity Kormanovej, obaja trvale bytom
029 44 Rabča, Hlavná 100 na odkúpenie spoluvlastníckych podielov
k nehnuteľnostiam v k. ú. obce Rabča zapísaných na LV č. 4845, 4846, 4847,
5137, 5138, 5139, 5140,5141, 5585 v celkovej výmere 1143,70 m2 k. ú. obce
Rabča, ktoré sú obcou Rabča využívané ako dielňa a sklad materiálov za cenu
6,60 €/ m2 (z požadovanej ceny10 €/m2 ) t. j. za cenu už schválenú
na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 26. 2. 2010 pod
písm. B) ods. 11). ZA hlasovali: Mgr. Revaj Pavol, Ing. Karol Sahuľ,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica,
Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Ľubomír Jagnešák, Katarína Budzelová, Bc. Patrik
Cubinek, PhDr. Augustín Piták; t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL
SA: 0; PROTI: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
15. Zámer previesť „Stavebné úpravy a udržiavacie práce obecného úradu“. ZA
hlasovali: Mgr. Revaj Pavol, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján
Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Ľubomír
Jagnešák, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták; t.
j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
16. Komisiu v zložení: Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin a PhDr. Augustín Piták
na prípravu návrh a prehodnotenia výšky nájmu nebytových priestorov obce
Rabča.
17. Presun finančných prostriedkov vo výške 50 000 € z rozpočtu obce Rabča
na osobitný účet zriadený obcou Rabča do 31. 12. 2013. ZA hlasovali:
Mgr. Revaj Pavol, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin,
Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Ľubomír
Jagnešák, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr. Augustín Piták;
t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
C. Doporučuje
1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča – obecný nebytový priestor
umiestnený na I. poschodí Obvodného zdravotného strediska v Rabči, Ul.
Rabčická 330, Rabča, CKN parc. č. 5099/2 k. ú. obce Rabča, vedené na LV č.
1283 o výmere 17,37 m2 s príslušenstvom (WC, spoločná chodba) celkom
o výmere 28,28 m2 , priamo za cenu 478,46 €/rok pre Bc. Ivan Trabalík,
Štefánikova 236/58, 029 01 Námestovo za účelom využívania tohto priestoru
ako kancelársky priestor pre poisťovňu Generali Slovensko. Poslanci 3/5tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo
na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer
prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení
najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce.
ZA hlasovali: Mgr. Revaj Pavol, Ing. Karol Sahuľ, Ing. Jaroslav Jagnešák,
Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček,
Bc. Ľubomír Jagnešák, Katarína Budzelová, Bc. Patrik Cubinek, PhDr.
Augustín Piták; t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
D. Neschvaľuje
1. Zmluvu o nájme pozemku – zostávajúcej časti z bývalého horného
futbalového ihriska obci Rabča od vlastníka p. Marty Macekovej, bytom
Námestovo, Ľ. Štúra 742/34 a to pozemky parc. EKN č. 6646 – orná pôda
o výmere 650 m2 a parc. EKN č. 6647 – orná pôda o výmere 1096 m2, ktoré
bude obec využívať ako obecné ihrisko pre deti a mládež vo výške 175 €/rok.
PROTI: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak,
Ing. Juraj Ratica, Bc. Ľubomír Jagnešák, Ing. Jozef Kovaliček,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták – 10
poslancov z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL SA: 0; ZA – Bc. Cubinek Patrik,
t. j. 1 z prítomných 11 poslancov. Obec Rabča má 11 poslancov.
2. Schváliť zámer prenajať obecný pozemok za účelom stavby garáže o výmere
22 m2 na parc. CKN č. 5112/12 k. ú. obce Rabča pre Dominik Miklušák, bytom
029 47 Oravská Polhora 143. PROTI: Mgr. Revaj Pavol, Ing. Karol Sahuľ,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica,
Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Ľubomír Jagnešák, Katarína Budzelová, Bc. Patrik

Cubinek, PhDr. Augustín Piták; t. j. 11 z prítomných 11 poslancov; ZDRŽAL
SA: – ZA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
3. Žiadosť Vladimíra Iskierku, 029 44 Rabča, Hlavná 630 o poskytnutie
dotácie na r. 2014 na športové aktivity – rozvoj hokeja a reprezentácie
obce vo výške 2 000 €, štartovné pre rok 2014 – 2015 s tým, že žiadateľ
dotáciu zúčtuje do 15. 12. 2014 TJ Oravan Rabča. Táto žiadosť bude opätovne
prejednaná po schválení novej koncepcie financovania športu v obci Rabča.
4. Žiadosť SČK, Pavlina Oselská, 029 44 Rabča, Hlavná 688 o poskytnutie
dotácie na r. 2014 vo výške 800 € na zvýšenie počtu darcov krvi, podporu
súčasných darcov, poskytnutie zdravotnej pomoci pri športových a kultúrnych
podujatiach obce Rabča, zvýšiť počet návštev u starých a opustených ľudí
v obci a poskytovať darcom transfúznu stanicu priamo v obci. Táto žiadosť
bude opätovne prejednaná po schválení novej koncepcie financovania športu
v obci Rabča.
5. Žiadosť TJ ORAVAN Rabča o poskytnutie dotácie na r. 2014 vo výške 26
000 € na športové aktivity a aktivity deti a mládež. Táto žiadosť bude
opätovne prejednaná po schválení novej koncepcie financovania športu v obci
Rabča.
6. Žiadosť OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín o vyjadrenie
k dokumentácii pre stavebné povolenie na stavbu „Sihelné – Rabča – Oravská
Polhora, prepojenie vodovodov“ na základe predloženého projektu. Obec Rabča
bude so žiadosťou súhlasiť a opätovne sa ňou bude zaoberať len za
podmienky, že OVS, a.s. Bysterecká 2180, Dolný Kubín vydá obci Rabča súhlas
na výstavbu obecného vodovodu popri hlavnej ceste v k. ú. obce Rabča.
E. Ukladá
1. Poslancovi Bc. Patrikcovi Cubinkovi v spolupráci s Ing. Brišom navrhnúť
vhodnú plochu na zriadenie horného ihriska. T: do konca r. 2013.
2. Poslancovi Bc. Patrikovi Cubinkovi, aby v spolupráci so správcom RABČAN,
obecné služby Rabča, vedúcim p. Štefanom Raticom pripravili návrh riešenia
a možnosti zabránenia ďalšej devastácii WC pri kostole a nájdenia vhodných
priestorov pre umiestnenie náradia hrobárov v obci Rabča.
3. Opätovne Komisii v zložení: Bc. Ľubomír Jagnešák, Ján Bandík, Jozef
Havlíček, Peter Adamčík, Ing. Jozef Kovaliček a Bc. Patrik Cubinek
pripraviť koncepciu pre financovanie športu v obci Rabča.
4. Aby Obecný úrad v Rabči oslovil poslancov Obecného zastupiteľstva
Rabčice na spolufinancovanie opravy kamennej kaplnky (nike) medzi chotármi
Rabča a Rabčice.
5. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát
Dolný Kubín o vykonávanie častejších kontrol na dodržanie pravidiel cestnej
dopravy motorových vozidiel na ceste III. triedy č. 52014 (Ul. Rabčická k.
ú. obce Rabča) najmä v úseku – výjazd ul. Soľná a pri ZŠ s MŠ Rabča.
6. Aby Obecný úrad v Rabči oslovil p. Annu Rosůlkovú o možnosť odkúpenie
garáže pri Dome služieb, ktorá je v jej vlastníctve do vlastníctva obce
Rabča.
7. Márii Fuskovej, pozemkové oddelenie, Obecný úrad Rabča zistiť všetkých
spoluvlastníkov Ul. Pod Magurou a začať túto miestnu komunikáciu majetkovoprávne vysporiadavať na obec.
8. Márii Fuskovej, pozemkové oddelenie, Obecný úrad Rabča zistiť a dať
zapracovať do zámennej zmluvy medzi obcou Rabča a Jozefom Kornhauserom
a manž. Ing. Annou Kornhauserovou všetky ich podiely aj v ďalších uliciach
a chodníkoch v k. ú. obce Rabča.
9. Komisii v zložení: Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin a PhDr. Augustín Piták
pripraviť návrh a prehodnotenie výšky nájmu nebytových priestorov obce
Rabča.
Zapísal: Ján Domin, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
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UZNESENIE č. 9/2013
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 20. novembra
2013

A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce Rabča o odovzdávaní pozemkov vlastníkom v rámci
Jednoduchých pozemkových úprav Rabča v lokalite Adamovka III.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: PhDr. Augustín Piták – členovia:
Bc. Patrik Cubinek a Katarína Budzelová, poslanci OZ; overovateľov: Ján
Domin a Pavol Kobyliak, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Evu Grancovú.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča.
3. Ponechať uznesenie č. 8/2013 písm. B) ods. 11 z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa 25. 10. 2013, ohľadne zámeny
pozemkov a predaja pozemkov medzi obcou Rabča a manželmi: Jozef Kornhauser
a manželka Ing. Anna Kornhasuerová v platnosti.
4. „Stavebné úpravy a udržiavacie práce obecného úradu“ priamym zadaním cez
RABČAN, s.r.o.. ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak,
Ing. Juraj Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr. Augustín Piták a Bc. Patrik
Cubinek t. j. 7 z prítomných 8 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – Katarína
Budzelová t. j. 1 z prítomných 8 poslancov.
5. Úhradu faktúry č. 13000220 od RABČAN, s.r.o. Rabča vo výške 3 223,24 €
za NN prípojku na Zbernom dvore Rabča.
6. Uhradiť faktúru za vyorávanie ulíc v rámci projektu: Jednoduché
pozemkové úpravy, lokalita Adamovka III, ktoré predloží RABČAN, s.r.o.
Rabča z rozpočtu obce z položky JPÚ.
C. Doporučuje
1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča – obecný nebytový priestor
umiestnený na prízemí Obvodného zdravotného strediska v Rabči, Ul. Rabčická
330, Rabča, CKN parc. č. 5099/2 k. ú. obce Rabča, vedené na LV č. 1283.
Nebytový priestor je o výmere 17,78 m2 s príslušenstvom (WC, spoločná
chodba a zádverie) celkom o výmere 22,58 m2 s ročným
prenájmom 420,63 €/rok (35,05 €/mesiac) pre Máriu Rusnákovú, 029 44 Rabča,
Hlavná 236 za účelom využitia priestoru ako kaderníctva. Poslanci 3/5tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za
cenu: 420,63 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť
– zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení
najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce. Poslanci zámer schválili.
ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták a
Bc. Patrik Cubinek t. j. 8 z prítomných 8 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA
– 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
2. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča – obecný nebytový priestor
umiestnený na prízemí Obvodného zdravotného strediska v Rabči, Ul. Rabčická
329, Rabča, CKN parc. č. 5099/26 k. ú. obce Rabča, vedené na LV č. 5776.
Nebytový priestor je o výmere 56,98 m2, s ročným prenájom 1181 €/rok
(98,42 €/mesiac) pre Alenu Turacovú, 029 44 Rabča, Hlavná 241 za účelom
využitia priestoru ako predajne textilu. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou
odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za cenu: 1181 €/rok
na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer
prenajať majetok obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení
najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke
obce. Poslanci zámer schválili.
ZA hlasovali: Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták a
Bc. Patrik Cubinek t. j. 8 z prítomných 8 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA
– 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
3. Schváliť zámer prenajať majetok obce a to časť obecného pozemku parc.
CKN č. 4549/2 o výmere 721 m2, vedenej na LV č. 1283 obce Rabča a to
o výmere 15 m2 pre Poľnohospodárske družstvo
Magura, Farská 803, 029 44 Rabča, IČO 30228531, za účelom zriadenia
mliečneho automatu. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer

prenajať majetok obce priamo za cenu: 20 €/mesiac na dohodnutý účel podľa
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle
zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení najmenej na dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci zámer schválili. ZA
hlasovali Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Juraj Ratica,
Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták a Bc. Patrik
Cubinek t. j. 8 z prítomných 8 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec
Rabča má 11 poslancov.
D. Neschvaľuje
1. Zatiaľ žiadosť p. Mariána Chutňáka, Soľná 400, 029 44 Rabča o zachovanie
funkčnosti protipovodňového kanála a to zakúpením a osadením prietokovej
rúry v lokalite Soľný potom za rodinnými domami na Soľnej ulici s tým, že
p. Marián Chutňák sa bude podieľať na nákladoch a to tak, že zabezpečí
dovoz rúr zo Sučany Prefa na vlastné náklady, nakoľko opodstatnenosť tejto
žiadosti preverí Komisia ŽP, ktorá svoje stanovisko predloží na budúcom
Obecnom zastupiteľstve obce Rabča.
E. Ukladá
1. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Rabča pripraviť do budúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Rabča rozpočet na projekt „Stavebné úpravy
a udržiavacie práce obecného úradu“ s tým, že tento zašle e-mailom
z Obecného úradu v Rabči aj poslancom OZ.
2. Komisii ŽP v obci Rabča zvolať jednanie s manželmi Jozef Kornhauser a
Ing. Anna Kornhauserová a návrh z tohto jednania predložiť na budúcom
zasadnutí OZ.
3. Komisii ŽP v obci Rabča preveriť opodstatnenosť žiadosti p. Mariána
Chutňáka o zachovanie funkčnosti protipovodňového kanála a to zakúpením
a osadením prietokovej rúry v lokalite Soľný potok za rodinnými domami
na Soľnej ulici s tým, že p. Marián Chutňák sa bude podieľať na nákladoch
a to tak, že zabezpečí dovoz rúr z Sučany Prefa na vlastné náklady.
4. Mgr. Eve Grancovej najmenej 3 dni pred zasadnutím OZ zasielať poslancom
pripravený návrh uznesenia. Zodpovedný: v texte; Termín: úloha trvalá
5. Aby Obecný úrad v Rabči vyzval vlastníka Šašiny, aby zabezpečil
odstránenie pozostatkov zhoreniska budovy súp. č. d. 374, Ul. Rabčická
v termíne do 31. 12. 2013.
6. Vedúcemu RABČAN, obecné služby, Štefanovi Raticovi preveriť
zaasfaltovaný priepust na chodníku pri rodinnom dome súp. č. d. 748.
Zodpovedný: v texte; Termín: ihneď.
Zapísal: PhDr. Augustín Piták, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
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UZNESENIE č. 10/A/2013
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo 6. decembra
2013
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 8 z 25.
10. 2013 a č. 9/2013 z 20. 11. 2013, ktorú predniesol hlavný kontrolór obce
Rabča, JUDr. Dušan Kriško.
2. Odovzdanie pamätného listu z obce Rabča a finančnej odmeny pre bývalého
starostu obce Rabča, p. Dušana Pitáka z príležitosti životného jubilea a za
prácu a rozvoj obce Rabča počas jeho pôsobenia na poste predsedu MNV
a neskôr starostu obce Rabča v období od r. 1986 do r. 2002.
3. Návrh rozpočtu obce Rabča na roky 2015 – 2016.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rabča, JUDr. Dušana Kriška k návrhu
rozpočtu obce Rabča na roky 2014 – 2015 s pripomienkami poslancov.
5. Žiadosť Lesného združenia obce Rabča o poskytnutie a prejednanie
možnosti zamestnania lesníka pre potreby LZOR cez RABČAN, obecné služby
Rabča na polovičný úväzok s tým, že obec bude uvedenú žiadosť v blízkej
dobe podľa finančných možností riešiť.
6. Predloženú Koncepciu financovania športu v obci Rabča, ktorú predložila
schválená komisia.

B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Pavol Revaj – členovia: Ján
Domin a Ing. Jaroslav Jagnešák, poslanci OZ; overovateľov: PhDr. Augustín
Piták a Katarína Budzelová, poslanci OZ; zapisovateľku – Mgr. Eva Grancová.
2. Program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Rabča.
3. Zvýšenie nájmu nebytových priestorov u nájomcov v Kultúrnom dome
v Rabči, ambulancii v ObZS (detská, všeobecná, gynekologická a zubná)
a lekárne v ObZS a to na výšku 23 € /m2/rok s tým, že ostatné nájmy ostanú
nezmenené s účinnosťou od 1. 1. 2014.
4. Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2013 č. 5/2013 v zmysle par. 14 ods. 2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších noviel sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča
na rok 2013 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Rabči, rozpočtovým
opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne:
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
Bežné výdavky
01.1.1.6. Obce
611KZ 41 Tarifný plat (zníženie – starosta od 1. 7. 2013) ‒ 800,00 €
62x KZ 41 Odvody z platu ‒ 300,00 €
631001 KZ 41 Cestovné + 15,00 €
633006 KZ 41 Všeobecný materiál ‒ 15,00 €
632001 KZ 41 Energie + 1 777,00 €
633006 KZ 41 Všeobecný materiál ‒ 1 777,00 €
635005 KZ 41 Údržba špec. strojov, zariadení + 200,00 €
637005 KZ 41 Špeciálne služby ‒ 200,00 €
635006 KZ 41 Údržba budov + 50,00 €
637005 KZ 41 Špeciálne služby ‒ 50,00 €
637003 KZ 41 Propagácia, reklama + 2 500,00 €
637005 KZ 41 Špeciálne služby ‒ 2 500,00 €
637015 KZ 41 Poistné + 50,00 €
637005 KZ 41 Špeciálne služby ‒ 50,00 €
637023 KZ 41 Kolkové známky + 200,00 €
637005 KZ 41 Špeciálne služby ‒ 200,00 €
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť
637005 KZ 41 Špeciálne služby (audit) + 240,00 €
637012 KZ 41 Poplatky a odvody ‒ 240,00 €
01.6.0 Všeobecné verejné služby (voľby)
63x KZ 111 Odmeny členom a zápis., mat. náklady + 1 800,00 €
01.7.0.Transakcie verejného dlhu
637012 KZ 41 Poplatky a odvody (úver) + 500,00 €
651004 KZ 41 Úroky z úverov ‒ 500,00 €
03.2.0. Ochrana pred požiarmi
632001 KZ 41 Energie (teplo has. stanica) + 400,00 €
634003 KZ 41 Poistenie + 50,00 €
637004 KZ 41 Všeobecné služby + 50,00 €
05.1.0.Nakladanie s odpadmi
637004 KZ 41 Všeobecné služby (znešk. odpadov) ‒ 500,00 €
06.2.0. Rozvoj obcí
633006 KZ 41 Všeobecný materiál + 50,00 €
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
637004 KZ 41 Všeobecné služby (prip. poplatok ZD) +683,00 €
637005 KZ 41 Špeciálne služby + 200,00 €
05.1.0. Nakladanie s odpadmi
637004 KZ 41 Všeobecné služby (znešk. odpadov) ‒ 933,00 €
08.2.0. Kultúrne služby
632003 KZ 41 Poštovné, telek. služby + 100,00 €
633006 KZ 41 Všeobecný materiál ‒ 100,00 €
637004 KZ 41 Všeobecné služby + 300,00 €
633006 KZ 41 Všeobecný materiál ‒ 300,00 €
637027 KZ 41 Odmeny mimo prac. pomeru (dohody) + 1 200,00 €
633006 KZ 41 Všeobecný materiál ‒ 1 200,00 €

08.2.0.5. Knižničné služby
633009 KZ 41 Knihy, časopisy + 200,00 €
635002 KZ 41 Údržba výpočt. techniky ‒ 200,00 €
08.2.0.9. Ostatná činnosť v kultúre
637002 KZ 41 Akcie obce + 1 500,00 €
09.5.0. Vzdelávanie
637001 KZ 41 Školenia, kurzy + 100,00 €
05.1.0.Nakladanie s odpadmi
637004 KZ 41 Všeobecné služby (znešk. odpadov) ‒ 1 600,00 €
06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
637004 KZ 41 Všeobecné služby + 2513,00 €
(fa RABČAN, s.r.o., – úprava kanal. ul. Úbočná)
716 KZ 41 PD „Prestavba soc. zariadení a prístavba ZŠ a MŠ Rabča + 1
000,00 €
06.2.0. Rozvoj obcí
716 PD „Odkanalizovanie ulice Radova, v Rabči) + 1 140,00 €
Bežné príjmy
312001 KZ 111 Dotácia voľby (VÚC) + 1 800,00 €
5. Programový rozpočet obce Rabča na rok 2014 v celkovej sume:
• Bežný rozpočet – príjmy 2 393 980,00 €
– výdavky 2 093 828,00 €
• Kapitálový rozpočet
– príjmy 42 732,00 €
– výdavky 136 000,00 €
• Finančné operácie
– príjmy 0,00 €
– výdavky 46 560,00 €
• Rozpočet spolu
– príjmy 2 436 712,00 €
– výdavky 2 275 842,00 €,
ktorého súčasťou je rozpočet organizácii: ZŠ s MŠ Rabča vo výške 1 200
610,00 € a RABČAN, obecné služby Rabča vo výške 180 000,00 €
s pripomienkami už zapracovanými v rozpočte.
6. Komisiu športu v zložení: Ing. Jozef Kovaliček, Bc. Patrik Cubinek,
Mgr. Pavol Revaj, Bc. Ľubomír Jagnešák a Pavol Kobyliak.
7. Žiadosť SČK, Pavlina Oselská, 02944 Rabča, Hlavná 688 o poskytnutie
dotácie na r. 2014 vo výške 800 € na zvýšenie počtu darcov krvi, podporu
súčasných darcov, poskytnutie zdravotnej pomoci pri športových a kultúrnych
podujatiach obce Rabča, zvýšiť počet návštev u starých a opustených ľudí
v obci a poskytovať darcom transfúznu stanicu priamo v obci s tým, že si
žiadatelia do konca roku 2014 vybavia pre svoju organizáciu IČO. Finančné
prostriedky budú navýšené v rozpočte obce Rabča v kapitole Dobrovoľný
a požiarny hasičský zbor obce Rabča na rok 2014.
8. Žiadosť TJ ORAVAN Rabča o poskytnutie dotácie na r. 2014 vo výške 26
000 € na športové aktivity a aktivity deti a mládež.
9. Žiadosť Lesného združenia obce Rabča, IČO: 37812408 o poskytnutie
dotácie na r. 2014 vo výške 1 500 € na zlepšenie životného prostredia
v obci Rabča s cieľom zlepšenia starostlivosti o súkromné lesy a to tak, že
sa súkromné lesy postupne rozmerajú, aby si každý vedel nájsť svoj podiel
v lese, čím sa zlepší starostlivosť o ne.
10. Žiadosť Bc. Ivana Trabalíka, Štefánikova 236/58, 02901 Námestovo
o prenájom nebytového priestoru obce Rabča v budove ObZS Rabča za účelom
využívania tohto priestoru ako kancelársky priestor pre poisťovňu Generali
Slovensko a to obecný nebytový priestor umiestnený na 1. poschodí Obvodného
zdravotného strediska v Rabči, Ul. Rabčická 330, Rabča , CKN parc. č.
5099/2 k. ú. obce Rabča, vedené na LV č. 1283. Nebytový priestor je
o výmere 17,37 m2 s príslušenstvom (WC, spoločná chodba) celkom o výmere
28,28 m2, s ročným prenájom 478,46 €/rok. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou
odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za cenu:
478,46 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov. Obec zámer prenajať obecný majetok

zverejnila v zmysle zák. 138/1991 Zb. v platnom znení na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Rabča po dobu 15 dní a to od 6. 11. 2013 do 21.
11. 2013.
ZA schválenie prenájmu hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák,
Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr.
Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Ing. Juraj Ratica, Ing. Karol Sahuľ t.
j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
11. Žiadosť Márie Rusnákovej, 02944 Rabča, Hlavná 236 o prenájom nebytového
priestoru obce Rabča v budove ObZS Rabča za účelom zriadenia kaderníctva
a to nebytový priestor umiestnený na prízemí Obvodného zdravotného
strediska v Rabči, Ul. Rabčická 330, Rabča, CKN parc. č. 5099/2 k. ú. obce
Rabča, vedené na LV č. 1283. Nebytový priestor je o výmere 17,78 m2
s príslušenstvom (WC, spoločná chodba a zádverie) celkom o výmere 22,58 m2,
s ročným prenájom 420,63 €/rok (35,05 €/mesiac). Poslanci 3/5-tinovou
väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za cenu:
420,63 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov. Obec zámer prenajať obecný majetok
zverejnila v zmysle zák. 138/1991 Zb. v platnom znení na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Rabča po dobu 15 dní a to od 21. 11. 2013 do 5.
12. 2013.
ZA prenájom obecného majetku hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína
Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Ing. Juraj Ratica,
Ing. Karol Sahuľ t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA:
0. Obec Rabča má 11 poslancov.
12. Žiadosť Aleny Turacovej, 02944 Rabča, Hlavná 241 o prenájom nebytového
priestoru obce Rabča v budove ObZS Rabča za účelom zriadenia predajne
textilu a to nebytový priestor umiestnený na prízemí Obvodného zdravotného
strediska v Rabči, Ul. Rabčická 1184, Rabča , CKN parc. č. 5099/26 k. ú.
obce Rabča, vedené na LV č. 5776. Nebytový priestor je o výmere 56,98 m2
s ročným prenájom 1181 €/rok (98,42 €/mesiac). Poslanci 3/5-tinovou
väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce priamo za cenu:
1181 €/rok na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien a doplnkov. Obec zámer prenajať obecný majetok
zverejnila v zmysle zák. 138/1991 Zb. v platnom znení na úradnej tabuli
a internetovej stránke obce Rabča po dobu 15 dní a to od 21. 11. 2013 do 5.
12. 2013.
ZA prenájom obecného majetku hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína
Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Ing. Juraj Ratica,
Ing. Karol Sahuľ t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA:
0.
Obec Rabča má 11 poslancov.
13. Žiadosť PD Magura Rabča, IČO: 30228531, Farská 803, 02944 Rabča
o prenájom plochy o výmere 15 m2 z dôvodu umiestnenia mliečneho automatu
a to prenájmom časti obecného pozemku o výmere 15 m2 parc. CKN č. 4549/2
o výmere 721 m2 vedenej na LV č. 1283 obce Rabča.
Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok
obce priamo za cenu: 20 €/mesiac na dohodnutý účel. Obec zámer prenajať
obecný majetok zverejnila v zmysle zák. 138/1991 Zb. v platnom znení
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Rabča po dobu 15 dní a to od
21. 11. 2013 do 5. 12. 2013.
ZA prenájom obecného majetku hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína
Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Ing. Juraj Ratica,
Ing. Karol Sahuľ t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA:
0. Obec Rabča má 11 poslancov.
14. Predaj podielov žiadateľov Jozef Kornahauser a manželka Ing. Anna
Kornhauserová, obaja trvale bytom Rabča, Kostolná 864 za 1 € kupujúcej obci
Rabča a to: v ulici Konečnej CKN parc. č. 16772/19

– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2 zapísaná na LV č. 4126;
v ulici Rozvoja CKN parc. č. 2970/29 – TTP o výmere 81 m2 v podiele 2/5tiny úč. zapísané na LV č. 4740; chodník pred rodinným domom č. 864 parc.
CKN č. 16372/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2 zapísané na LV
č. 974, CKN parc. č. 17171/7 – zastavaná plocha o výmere 386 m2, CKN č.
17171/8 – zastavaná plocha o výmere 142 m2 zapísané na LV č. 4126 celkovo
o výmere 856 m2 s tým, že manželia Jozef a Ing. Anna Kornhauserovci sa budú
môcť vyjadriť k stavebnému povoleniu pri realizácii chodníkov v tejto časti
obce Rabča; bude dodržaná 8 m príjazdová cesta na náhon parc. EKN č. 6632
k. ú. obce Rabča, bude zachovaný príjazdový oblúk k tejto ceste, čo
v teréne overí poslanec Obecného zastupiteľstva obce Rabča p. Pavol
Kobyliak. Obec Rabča zamení Jozefovi Kornhauserovi a manželke Ing. Anne
Kornhauserovej EKN parc. č. 6632, vedená na LV č. 2829 novovytvorenú
parcelu CKN č. 16761/24 o výmere 328 m2 k. ú. obce Rabča na obec Rabča
podľa predloženého geometrického plánu č. 17883369-034/2013, vyhotovený
Ing. Ferdinand Bolibruch, Geodet, Hattalová 341, 029 01 Námestovo za ich
podiely v areáli PD Magura Rabča – Šírava v pomere 1:1. Náklady spojené
s odkúpením nehnuteľností uhradí obec Rabča; geometrický plán a zámennú
zmluvu uhradia žiadatelia.
Za hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol
Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták,
Bc. Patrik Cubinek, Ing. Juraj Ratica, Ing. Karol Sahuľ t. j. 10
z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
15. Návrh: Komisie ŽP v obci Rabča, ktorý predložila z jednania
so žiadateľom Mariánom Chutňákom, bytom Rabča, Soľná 400 o zachovanie
protipovodňového kanála zo dňa 2. 12. 2013 a to nasledovne:
• preplatiť rúru v sume 200 € (vrátane DPH) p. Mariánovi Chutňákovi s tým,
že žiadateľ na vlastné náklady bude zabezpečovať vyčistenie a údržbu
protipovodňového kanálu.
• v prípade väčších záplav žiadateľ, Marián Chutňák umožní vstup ťažkej
technike obce Rabča na predmetný pozemok z dôvodu vyčistenia kanála a to od
Soľného potoka.
• zároveň žiadateľ, Marián Chutňák zabezpečí spevnenie rúry podperami
z drevenej guľatiny.
16. Písomný súhlas s výpisom uznesenia č. 8/2013 zo dňa 25. 10. 2013
Obecného zastupiteľstva obce Rabča, ktorý zaslali Ján Korman a manželka
Margita Kormanová, obaja trvale bytom 02944 Rabča, Hlavná 100, že cena
v kúpnej zmluve bude 6,60 €/m2 a výmera, ktorú odpredávajú obci Rabča je
povýšená o 18 m2 a to o parcelu pod Zberným dvorom CKN č. 4787/54 zapísanú
na LV č. 5134 na meno Ján Kormán a manželka Margita Kormanová (celková
výmera, ktorú Ján Korman a manželka Margita Kormanová odpredávajú obci
Rabča je 1161,74 m2) bez podmienky žiadateľov, že v kúpnej zmluve bude
uvedené: Refundácia štrku riečneho navezeného na parc. č. 4992/86 cca 85
m3. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin,
Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín
Piták, Bc. Patrik Cubinek, Ing. Juraj Ratica, Ing. Karol Sahuľ t. j. 10
z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
17. Úpravu mesačného príspevku pre Združenie Biela Orava pre všestranný
rozvoj regiónu na 10 centov na obyvateľa s účinnosťou od 1. 1. 2014
v zmysle uznesenia č. 4/2013 zo zasadnutia ZMOBO, konaného 19. 11. 2013.
C. Ruší
1. Uznesenie č. 8/2013 zo dňa 25. 10. 2013 v znení:
B. Schvaľuje
11. Zámenu pozemkov: Obec Rabča a Jozef Kornhauser a manželka Ing. Anna
Kornhauserová, obaja bytom Rabča, Kostolná 864 a to nasledovne: z EKN parc.
č. 6632, vedená na LV č. 2829 novovytvorená parcela CKN č. 16761/24
o výmere 328 m2 na obec Rabča podľa predloženého geometrického plánu č.
17883369-034/2013, vyhotovený Ing. Ferdinand Bolibruch, Geodet, Hattalová
341, 029 01 Námestovo zameniť za podiely žiadateľov v ulici Konečnej CKN

parc. č. 16772/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 145 m2 zapísaná
na LV č. 4126; v ulici Rozvoja CKN parc. č. 2970/29 – TTP o výmere 81 m2
v podiele 2/5-tiny úč. zapísané na LV č. 4740; chodník pred rodinným domom
č. 864 parc. CKN č. 16372/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2
zapísané na LV č. 974 celková výmere 328 m2 vedených na žiadateľov a za 1 €
odkúpiť od žiadateľov CKN parc. č. 17171/7 – zastavaná plocha o výmere
386 m2, CKN č. 17171/8 – zastavaná plocha o výmere 142 m2 zapísané na LV č.
4126 podľa geometrického plánu č. 30216613-001/2008; v ulici Ružová EKN
parc. č. 1059/1 – zastavaná plocha o výmere 402 m2 pod B23 v podiele 1/15tina úč., EKN parc. č. 1059/2 – zastavaná plocha o výmere 1427 m2 pod B23
v podiele 1/15-tina úč. zapísané na LV č. 5142. Zámenná zmluva a kúpnopredajná zmluva bola schválená z dôvodu, že obec Rabča majetkovo-právne
vysporiadava miestne komunikácie do celku na obec Rabča. Obec zámer zameniť
obecný majetok zverejnila v zmysle zák. 138/1991 Zb. v platnom znení
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Rabča po dobu 15 dní a to od
11. 9. 2013 do 26. 9. 2013 Náklady spojené s prevodom nehnuteľností uhradí
obec Rabča; geometrický plán a zmluvu uhradia žiadatelia. Za hlasovali: Ján
Domin, Ing. Jaroslav Jagnešák, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, PhDr.
Augustín Piták, Mgr. Pavol Revaj, Ing. Karol Sahuľ, Bc. Ľubomír Jagnešák t.
j. 8 z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL SA – Katarína Budzelová, Bc. Patrik
Cubinek t. j. 2 z prítomných 10 poslancov. Obec Rabča má 11 poslancov.
D. Neschvaľuje
1. Zatiaľ žiadosť Vladimíra Iskierku, 02944 Rabča, Hlavná 630 o poskytnutie
dotácie na rok 2014 na športové aktivity: rozvoj hokeja a reprezentácie
obce vo výške 2 000 €, štartovné pre rok 2014 – 2015 s tým, že žiadateľ
dotáciu zúčtuje do 15. 12. 2014 TJ ORAVAN Rabča. Žiadosťou sa bude zaoberať
Komisia športu, ktorá svoj návrh predloží na najbližšie zasadnutie OZ
na prerokovanie a schválenie.
2. Zatiaľ žiadosť Jozefa Tvarožka, 02944 Rabča, Horská 1153 o poskytnutie
dotácie na rok 2014 vo výške 800 € na rozvoj volejbalu v Rabči s tým, že
žiadateľ dotáciu zúčtuje do 15. 12. 2014 TJ Oravan Rabča. Žiadosťou sa bude
zaoberať Komisia športu, ktorá svoj návrh predloží na najbližšie zasadnutie
OZ na prerokovanie a schválenie.
3. Zatiaľ žiadosť Mgr. Martina Cubinka, 02944 Rabča, Kožušníkova 773 (v
zastúpení mladých z obce Rabča, ktorí pracujú na rôznych aktivitách v rámci
obce) o preplatenie nájomného za využívanie športovej haly v Rabči počas
zimného obdobia na r. 2013/14. Žiadosťou sa bude zaoberať Komisia športu,
ktorá svoj návrh predloží na najbližšie zasadnutie OZ na prerokovanie
a schválenie.
4. Zatiaľ žiadosť AWK Orava Rabča pod záštitou AŠK Orava, Bc. Ľubomír
Jagnešák, 02944 Rabča, Adamovka 558, IČO: 42218381 o dotáciu na rok 2014
na športové aktivity a aktivity detí a mládeže – reprezentácia obce
na celom Slovensku, v Európe a vo svete, obhájenie titulov majstra Európy
a sveta, rozvoj armwrestlingu v našej obci a v celom regióne, podpora
a rozvoj mládeže, organizácia športového turnaja v Rabči vo výške 2 500 €.
Žiadosťou sa bude zaoberať Komisia športu, ktorá svoj návrh predloží
na najbližšie zasadnutie OZ na prerokovanie a schválenie.
5. Zatiaľ žiadosť Petra Adamčíka, 02944 Rabča, Radová 478 o poskytnutie
dotácie na r. 2014 vo výške 3 000 € na športové aktivity – zviditeľniť
a rozvíjať florbal v obci Rabča a Oravská Polhora. Ďalšiu dotáciu vo výške
3 000 € budú žiadať od obce Oravská Polhora.
Žiadosťou sa bude zaoberať Komisia športu, ktorá svoj návrh predloží
na najbližšie zasadnutie OZ na prerokovanie a schválenie.
6. Žiadosť Petra Adamčíka, 02944 Rabča, Radová 478 o poskytnutie dotácie
na r. 2014 vo výške 2 900 € na športové aktivity pre žiakov, ktorých majú
t. č. zaregistrovaných 40. Žiadosťou sa bude zaoberať Komisia športu, ktorá
svoj návrh predloží na najbližšie zasadnutie OZ na prerokovanie
a schválenie.
7. Žiadosť Eleny Kutlákovej, bytom Mokrá 1078, 02944 Rabča a spol. o úpravu
miestnej komunikácie ulice Mokrá do doby vysporiadania tejto ulice do
vlastníctva obce Rabča.

8. Žiadosť Antona Pitáka, bytom 02944 Rabča, Hlavná 567 o zámenu pozemkov,
ktoré vlastní pod ulicou Rozvoja (ide aj o pozemky na mená: Justína
Véghová, Ľudmila Nodžáková a Jozef Piták, od ktorých bude mať
splnomocnenie) za pozemky v lokalite Adamovka III, k. ú. obce Rabča, kde
vlastní určitú časť aj obec a to z dôvodu, že obec v lokalite Adamovka III
nevlastní pozemky, ale len ulice.
9. Predložený návrh výšky nájmu u nájomcov v Kultúrnom dome v Rabči vo
výške 27,70 €/m2/rok, ktorý predložila schválená komisia v zložení:
Ing. Karol Sahuľ, Ján Domin a PhDr. Augustín Piták.
E. Ukladá
1. Bc. Patrikovi Cubinkovi, poslancovi OZ rokovať s vdp. farárom Petrom
Bolibruchom o uzatvorení nájomnej zmluvy na nové ihrisko pod kostolom pri
rieke Polhoranke.
2. Ing. Jozefovi Kovaličkovi, zástupcovi starostu a poslancovi OZ zvolať
prvé zasadnutie Komisie športu a na jeho zasadnutí zvoliť predsedu komisie.
T: do budúceho OZ; Z: v texte
3. Aby Komisia športu v obci Rabča na základe žiadostí o dotáciu predložila
vždy na najbližšie zasadnutie OZ svoj návrh na schválenie.
T: vždy nasledujúce zasadnutie OZ; Z: Komisia športu
4. Márii Fuskovej, pracovníčke OcÚ Rabča zvolať jednanie s vlastníkmi ulice
Mokrá a túto ulicu začať následne majetkovo-právne vysporiadavať na obec
Rabča.
T: február 2014; Z: v texte
5. Aby Obecný úrad v Rabči požiadal písomne Poštovú banku o zriadenie
bankového priečinku s jedným pracovníkom.
T: do budúceho OZ; Z: v texte
6. Presunúť na budúce zasadnutie prerokovanie a schválenie rozpočtu
projektu „Stavebné úpravy a udržiavacie práce obecného úradu“
F. Žiada
1. Starostu obce Rabča, Dušana Raticu o vykonaných zmenách rozpočtu obce
Rabča informovať najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča.
Zapísal: Mgr. Pavol Revaj, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
UZNESENIE č. 10/B/2013
z 10. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 6. 12. 2013
A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Rabča na rok 2014. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj,
Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček,
Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Karol Sahuľ t. j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0;
ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11 poslancov.
2. 3/5-tinovou väčšinou doplnok č. 1 k VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení. ZA
hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján Domin, Pavol
Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr. Augustín Piták,
Bc. Patrik Cubinek, Ing. Juraj Ratica, Ing. Karol Sahuľ t. j. 10
z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
B. Ruší
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rabča
na rok 2013. ZA hlasovali: Mgr. Pavol Revaj, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján
Domin, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Katarína Budzelová, PhDr.
Augustín Piták, Bc. Patrik Cubinek, Ing. Juraj Ratica, Ing. Karol Sahuľ t.
j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. Obec Rabča má 11
poslancov.
Schválil Dušan Ratica, starosta obce Rabča
Sp. zn. 9 zápisnica zo zasadnutia, www.rabca.sk

Obecný úrad v Rabči
Obecný úrad (OcÚ) v súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
v platnom znení zabezpečoval organizačné a administratívne veci obecného
zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom.
Prácu úradu organizoval prednosta obecného úradu Ing. Vladimír Briš:
riadenie OcÚ, príprava podkladov pre zastupiteľstvo, podklady z ÚPD,
príprava VZN, bezpečnostný projekt, program odpadového hospodárstva,
príprava podkladov pre prevod pozemkov do majetku obce, podklady pre
projekty, zavádzanie a udržiavanie informačného systému, správa a
bezpečnosť softwaru, počítačov, tlačiarni a sieti.
Mgr. Margita Kvasničáková – vedúca oddelenia regionálneho rozvoja,
sociálnych vecí, zdravotníctva a školstvá: príprava rozvojových projektov
z fondov Európskej únie vrátene prípravy podkladov na verejné obstarávanie,
podklady pre verejné súťaže a stavebné konanie, zúčtovacie podklady
k projektom, kontrola projektov, priebežné správy pre fondy EÚ z už
realizovaných projektov, sociálne veci: opatrovateľská činnosť, písomnosti
pre aktivačné CVČ Rabča, pomoc pri akciách obce.
Mgr. Eva Grancová, odborná referentka – sekretariát obecného úradu:
sekretárske práce, príprava podkladov pre zastupiteľstvo, drobné stavby,
stavebné veci zo spoločného úradu, riešenie sťažnosti, priestupkov
a žiadosti, administratívne práce s prípravou projektov z fondov EÚ, práce
s dokumentáciou protipovodňovej ochrany, práce s dokumentáciou civilnej
ochrany obyvateľstva, práce súvisiace s CO a povodňami, archivácia zmlúv,
podklady k CVČ Rabča, pomoc pri akciách obce.
Ing. Dana Kvasniaková, odborná referentka – účtovník, ekonóm: zabezpečovala
vedenie účtovníctva a mzdového účtovníctva vrátane personalistiky,
rozpočtovníctvo, zúčtovanie projektov z mimorozpočtových fondov a fondov
EÚ, dohody, ročné zúčtovania, konsolidovanú uzávierku, pomoc pri akciách
obce.
Mária Fusková, odborná referentka – úsek evidencie pozemkov obce, úradník
prvého kontaktu: právne vysporiadanie pozemkov do majetku obce, pozemkové
úpravy Adamovka III, príprava podkladov k prevodu pozemkov do majetku obce,
príprava podkladov k vyňatiu z pozemkového fondu, overovanie podpisov,
poskytovanie informácií o pozemkoch.
Bc. Ľudmila Lubasová, odborná referentka – úsek správy majetku, úsek daní
a poplatkov: vymáhanie daní, poplatkov a ich správa vrátane vymáhania
nedoplatkov, evidencia odpadov, štatistické výkazy, CVČ Rabča.
Helena Chromčáková: doručovanie, starostlivosť o čistotu OcÚ, pomoc pri
akciách obce.
Kancelária prvého kontaktu na prízemí
Ľudmila Iskierková, odborná referentka – matrikárka, úsek organizačný
a vnútorných vecí, evidencia obyvateľstva, úradník prvého kontaktu:
matričná činnosť, sobáše, ZPOZ, vyhlasovanie v miestnom rozhlase, evidencia
obyvateľstva, poskytovanie informácií v kancelárií 1. kontaktu, pomoc pri
akciách obce.
Oľga Bolibruchová, referent – pokladňa a podateľňa obecného úradu, úradník
prvého kontaktu, úsek organizačný a vnútorných vecí: poskytovanie
informácií v kancelárií 1. kontaktu, výber poplatkov, vyhlasovanie
v miestnom rozhlase, pomoc pri príprave právnych podkladov obce, pri
organizovaní obecných akcií, podpisovaní zmlúv.
Zamestnanci OcÚ – kultúra
Ján Adamčík – vedúci oddelenia miestnej kultúry zabezpečoval: organizovanie
podujatí usporiadaných obcou, prenájom tanečnej sály, zabezpečovanie
dopravy OcÚ, pomoc pri právnom vysporiadaní pozemkov do majetku obce, kino,
dychovka, organizovanie voľno-časových aktivít.
Ružena Galčíková – vedúca obecnej knižnice: vedenie a starostlivosť o
obecnú knižnicu, obecnú predajňu, verejný internet, organizovanie podujatí.

M. Budzeľová – upratovačka domu kultúry, prízemie: starostlivosť o čistotu
priestorov a okolia domu kultúry.
Hlavný kontrolór obce JUDR. Dušan Kriško: okrem hlavnej kontrolnej činnosti
poskytoval aj pomoc pri príprave právnych podkladov obce, pri riešení
priestupkov, rozpočtu, pri príprave VZN, zmlúv.
Organizačný poriadok Obecného úradu v Rabči z 30. 10. 2008
Udalosti
1. 1. 2013
Privítanie Nového roka
Počítali sme posledné minúty uplynulého roku a zároveň sme očakávali
príchod Nového roku 2013. Niekto ho privítal doma uprostred rodiny.
Tradičná oslava Nového roka sa konala
prvýkrát na novom námestí v Gaceli. Zišlo sa tu okolo 500 obyvateľov
spoločne sa zabavili a pozreli si farebné ohňostroje. Bolo potom čo
upratovať.
Alexandra Pňačková prišla na svet sekundu po polnoci ako prvá na Slovensku.
Sp. zn. 17, Rabčiansky chýrnik č. 1/2013
18. 1. 2013
Nesúhlas s výstavbou bytovky vzhľadom na nezjazdnosť ulice Nad riekou
Ráno prišiel Ján Kvasniak s nesúhlasom s výstavbou bytovky vzhľadom na
nezjazdnosť ulice, ktorá nikdy ani nebola riadnou ulicou. Ledva voz s koňom
tadiaľ prešiel a teraz tam dovoliť stavať aj bytovku?
Navrhol prepojiť okolo ochranného pásma VN okolo výmoľa prepojiť túto časť
s Gaceľom a vyriešil by sa problém s úzkymi cestami. Riešením je aj
navrhnutý stav v novom ÚPD.
25. 1. 2013
Štatistika obyvateľstva
Počet obyvateľov
k 25. 1. 2013.................................... 4753
muži od 18 do 60 rokov.................. 1516
ženy do 55 rokov ............................. 1398
deti do 18 rokov .............................. 1385
deti do 15 rokov ............................... 1152
ostatní ................................................ 454
za december 2012 ............................ 4745
za december 2011 ............................ 4674
za december 2010 ............................ 4604
Štruktúra obyvateľstva
do 6 mesiacov ...................................... 44
do 12 mesiacov .................................... 78
od 6 do 12 mesiacov ............................ 34
do 6 rokov ........................................... 497
do 15 rokov ..................................... 1152
od 1 do 15 rokov .............................. 1074
od 6 do 15 rokov ................................ 655
do 18 rokov ...................................... 1385
od 1 do 18 rokov .............................. 1307
od 15 do 18 rokov ............................ 3601
od 18 rokov ...................................... 3368
Sobáše, rozvody a ovdovenia
za obdobie od 1. 1. 2012
až 31. 12. 2012
rozvody ................................................ 10
vdovec/vdova ....................................... 12
ženatý/vydatá v obci ............................ 48
ženatý/vydatá mimo obce .................... 18
siroty a polosiroty pod 18 rokov .......... 20
Sp. zn. 16, Rabčiansky chýrnik č. 1/2013

3. 2. 2013
Prvé súkromné Detské centrum Ovečka
S vlastným už aj zrealizovaným nápadom prišiel Dušan Ratica ml..
Od 9. januára 2013 po Námestove už aj v Rabči existuje súkromné zariadenie
pre deti – Detské centrum Ovečka. „Sám mám malé dieťa a rozprával som sa aj
s niekoľkými matkami, ktoré samy priznali, že majú problém s umiestnením
detí do štátnych škôlok. Ľudia sú vyťažení a do škôlok berú deti až od 4
rokov. Preto my sme sa rozhodli prijímať deti od 2 rokov, resp. od roka
a pol, ak je samostatné,“ priznáva svoj prvotný zámer zriaďovateľ Dušan
Ratica ml. . v novej nadstavbe budovy obvodného zdravotného strediska nad
lekárňou v Gaceli je pre deti pripravený program pod dohľadom pedagogických
pracovníkov. Záujemcovia si môžu vybrať, či zveria svoje dieťa do
celodennej, pol dennej alebo niekoľko hodinovej starostlivosti. Okrem
tvorivých dielní, výučby anglického jazyka, prípravy na školskú dochádzku
a množstva edukačných
aktivít, ktoré sú pre deti pripravené kladie na prvé miesto zriaďovateľ
predovšetkým ich
spôsob vzdelávania: „Kapacita priestorov je určená na 10 – 12 detí.
Neuvažovali sme o rozširovaní priestorov, pretože čím je menej detí, tým je
opatera profesionálnejšia.“ Práve individuálny prístup v malom kolektíve je
jedným z najväčších rozdielov medzi súkromným detským centrom a štátnou
materskou školou.
Sp. zn. 13, Rabčiansky chýrnik 1/2013
3. 2. 2013
Odkiaľ pochádzam?
Kedysi sa hovorievalo: „Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem akým si
človekom.“
Dnes skôr platí: „Povedz mi svoje meno a aj ti poviem kto si.“ Od
priezviska sa odvíja celá história každého z nás. Povesť mena znamenala
v minulosti všetko. Pretože ak raz prídeš
o dobrú povesť, už ju nezískaš späť. Mnohých zaujíma ich vlastná história.
Rodokmeň
alebo genealógia rodu boli základom každého kráľovského rodu. Bohatý
mešťania si dávali historikmi vypracovať celé rodokmene, ktoré v rôznych
grafických či knižných podobách
dodnes slúžia zaznamenávajú históriu nie len konkrétneho rodu, ale aj
oblasti a krajiny, kde žili. Takéto zápisy sú často osobnými kronikami. Sú
zvláštnymi žánrami v žurnalistike a aj v súčasnosti sú veľmi populárne.
Historické údaje si už nedávajú spracovávať len „páni“, ale aj „obyčajní
ľudia“. Každý, kto má záujem si môže dať vypracovať svoj vlastný rodokmeň.
Zistiť tak odkiaľ pochádza. Podobný zámer, zistiť všetko o svojom rode, bol
aj podnetom pre
vznik publikácie „Dve storočia v Rabči – Genealógia rodu Ratica“. Autorka
Eva Kurjaková v nej opisuje vznik mena Ratica, jeho vývoj, od najstarších
archívnych záznamov až po súčasnosť. Viac si už môžete prečítať
v nasledujúcej ukážke z knihy – Dve storočia v Rabči – Genealógia rodu
Ratica: „Nevieme, či Raticovci žili v Rabči od jej vzniku, možno žili pod
inými menami. Počas tvorby tohto rodokmeňa sa potvrdilo, že v Rabči podobne
ako v okolitých, najmä goralských dedinách, dochádzalo k častým zmenám
priezviska (Rabčanský – Jaššak, Rabčanský – Glejtak, Rabčanský
– Potaraný,Bartkoviak – Pitak, Briš – Želazko, Korman alias Sika, Želazko
alias Pons, Adamčík alias Potarany, Rabčanský – Ragul, atď.), dokonca
niektoré rodiny súbežne, v tom istom čase používali viacero priezvisk
(napríklad v Rabčiciach z vyšetrovania udalostí spôsobených Matejom
Klinovským v roku 1659 sa vyskytlo priezvisko Vavrinca Marcipána, tiež dve
osoby: Ľudovít (Lászlo) Raticsak z Kendireske (v súčasnosti dedina
na Ukrajine inak Koľcino v regióne Mukačevo) a Ondrej Ratičak
zo Zubrohlavy. On-drej Ratičak zo Zubrohlavy mal svoj pôvod v Rabči a jeho
rodokmeň je s naším spoločný, ako sa uvádza v nasledujúcich kapitolách. Pri
lokalizácii obce Mszana som zistila, že v Poľsku sa nachádza niekoľko obcí
s takým istým názvom: Mszana vo vojvodstve Malopoľskom,

druhá vo vojvodstve Sliezskom, okrem toho Horná a Dolná Mszana. Táto časť
dnešného Poľska až po Krakov bola od roku 1772 až do roku 1918 súčasťou
Rakúsko-Uhorska. Neboli preto žiadne prekážky pri prechode cez hranice.
Jedna z obcí Mszana sa nachádza neďaleko Nového Targu, ktorý bol od svojho
vzniku známym a hojne navštevovaným trhovým mestečkom tak obyvateľmi Spiša,
ako aj Oravy, leží na spojnici ciest Bardejov – Krakov. O obyvateľoch
Beloveže sa uvádza, že nadobudli zručnosť v pletení košov z prútia,
s ktorými obchodovali nielen vo svojom okolí, ale aj v Poľsku, Nemecku
a ďalších západoeurópskych krajinách. Stali sa úspešnými obchodníkmi.
Istotne svoje výrobky donášali aj na bližšie trhy, napríklad na trh v Novom
Targu, kde sa schádzali trhovníci zo širokého okolia. na Obecnom
úrade v Beloveži nevedeli nič bližšie o tom, odkedy sa v obci vyskytuje
ktorého nazývali aj Drapaľak a Meštian, v Rabči sa priezvisko Rózy
Raticovej rodenej Smolárovej uvádzalo s ďalšími takmer rovnocennými
prímenami Kovaliček a Otiepka, dokonca aj v tvare Oscepka). Taká situácia
bola v priezviskách najmä koncom 18. storočia, neskôr sa pomery trochu
zlepšili. v listinách viažucich sa k Rabči sa Raticovci objavili, keď už
mala dedina za sebou vyše 200 rokov svojej existencie, v druhej polovici
18. storočia. Prvá zmienka o rodine Ratica v Rabči pochádza z roku 1770.
Staršie údaje sa zatiaľ nepodarilo o rodine Ratica nájsť. Matrika
narodených, či skôr pokrstených (Matrica baptisatorum) obce Rabča sa
zachovala až od roku 1766, matrika manželstiev (Matrica copulatorum) od
roku 1787 a matrika zomrelých (Matrica defunctorum) od roku 1786. z týchto
matrík, zachádzajúcich sa v Štátnom oblastnom archíve v Bytči, pochádza
väčšina údajov o našom rode. Aj tie sú však neúplné, pán farár Kecera,
ktorý spravoval rabčanskú farnosť počas druhej svetovej vojny, v pohnutých
časoch prechodu frontu začiatkom apríla 1945 vo farskej kronike uviedol, že
ruskí vojaci zobrali z fary okrem iných vecí aj matriku sobášených. Odkiaľ
sme? Zaujíma nás, odkiaľ naši predkovia do tejto hornooravskej obce blízko
hraníc s Poľskom prišli a kedy. Pri zisťovaní boli využité aj najnovšie
výdobytky našej doby, v ktorej táto práca vznikala, internet. Zaujímavé
informácie sa nachádzali na internetovej stránke prisťahovalcov do USA
koncom devätnásteho, ale najmä začiatkom 20. storočia. Najviac
prisťahovalcov s priezviskom Ratica prišlo do USA z dediny Beloveža
na východnom Slovensku (deväť) z okolia Bardejova, (Raslavice – dvaja)
a z obce Mšana (Mszana) v Poľsku (dvaja). z obce Anturovec na východnom
Slovensku jedna osoba. s priezviskom Racica dvakrát prišiel do USA Eliáš
Racica z Veľkého Šariša a Štefan Racica z Rabče. Ako Ratičákovci (Raticsak)
prišli do USA tiež dve osoby: Ľudovít (Lászlo) Raticsak z Kendireske (v
súčasnosti dedina na Ukrajine inak Koľcino v regióne Mukačevo) a Ondrej
Ratičak zo Zubrohlavy. Ondrej Ratičak zo Zubrohlavy mal svoj pôvod v Rabči
a jeho rodokmeň je s naším spoločný, ako sa uvádza v nasledujúcich
kapitolách. Pri lokalizácii obce Mszana som zistila, že v Poľsku sa
nachádza niekoľko obcí s takým istým názvom: Mszana vo vojvodstve
Malopoľskom, druhá vo vojvodstve Sliezskom, okrem toho Horná a Dolná
Mszana. Táto časť dnešného Poľska až po Krakov bola od roku 1772 až do roku
1918 súčasťou Rakúsko-Uhorska. Neboli preto žiadne prekážky pri prechode
cez hranice. Jedna z obcí Mszana sa nachádza neďaleko Nového Targu, ktorý
bol od svojho vzniku známym a hojne navštevovaným trhovým mestečkom tak
obyvateľmi Spiša, ako aj Oravy, leží na spojnici ciest Bardejov – Krakov.
o obyvateľoch Beloveže sa uvádza, že nadobudli zručnosť v pletení košov
z prútia, s ktorými obchodovali nielen vo svojom okolí, ale aj v Poľsku,
Nemecku a ďalších západoeurópskych krajinách. Stali sa úspešnými
obchodníkmi. Istotne svoje výrobky donášali aj na bližšie trhy, napríklad
na trh v Novom Targu, kde sa schádzali trhovníci zo širokého okolia.
na Obecnom úrade v Beloveži nevedeli nič bližšie o tom, odkedy sa v obci
vyskytuje priezvisko Ratica, ale odporučili mi obrátiť sa na miestneho pána
kronikára. Pán kronikár obce Beloveža sa zhodou okolností menoval Ondrej
Ratica. Ani on nemal bližšie informácie o svojom rode, pretože sa ním
doteraz bližšie nezaoberal. Podľa neho je pravdepodobnejšie, že Raticovci

prišli na Oravu z oblasti Bardejova a nie opačne, pretože ich dedina
Beloveža je staršia, ako dediny na hornej Orave.“
Uverejnené so súhlasom autorky p. Evy Kurjakovej
Sp. zn. 14, Rabčiansky chýrnik 1/2013
8. 2. 2013
Podľa nového zákona o veterinárnej starostlivosti musia byť psy, mačky
alebo fretky označené transpondérom – mikročípom alebo tetovaním do 30. 9.
2013! Odvolali sa Smernicu EÚ tá však túto povinnosť rieši iba pri zmene
krajín zvieraťa, u nás ju zaviedli celoplošne.
5. 3. 2013
Od apríla štát znovu zavádza poplatky za vyňatie z pôdneho fondu u nás
1 euro za meter štvorcový, v Bobrove a možno aj v Zubrohlave za 2 eurá!
Plus vybavovanie cez Piešťany... už sme to tu raz mali.
11. 3. 2013
Dnes je pohreb Emílie Brišákovej – mojej prvej vynikajúcej celoživotnej
učiteľky.
25. 3. 2013
Na Hlavnej ceste pred priebežnou autobusovou zástavkou v Gaceli poľské auto
zrazilo ženu p. Fidrikovú z Rabčíc. Zostala ležať v bezvedomí na ceste
(takto podobne zabilo pred nedávnom na takmer rovnakom mieste Pilarčíka).
Chcela rýchlo prebehnúť krížom cez Hlavnú cestu mimo prechod pre chodcov.
Všímala si len rýchle osobné auto zhora a vôbec sa nepozrela či nejde niečo
zdola (zľava) a tak vbehla do jazdnej dráhy bieleho dodávkového skriňového
vozidla z Poľska. Skriňa ju udrela do hlavy a prudko celú tresla o zem, kde
v bezvedomí zostala nehybne ležať. Poliak povyše zastal, privolali rýchlu
pomoc, ktorá prišla za 10 minút. Podľa vyjadrenia z nemocnice bude zázrak,
ak to prežije, hlavu po údere má vrátane oka preliačenú dovnútra, k tomu
ešte získala otvorenú zlomeninu stehennej kosti.
2. 4. 2013
Milan Čučka konečne skolaudoval obchodno-kancelárske priestory.
8. 4. 2013
Anton Kutlák z Oravskej Polhory sa venuje histórii 1. a 2. sv. vojny
vo svojej obci a keď vidí niečo z Rabče tak mi povie doplní informáciu.
Včera mi telefonicky poskytol doplnenie do zoznamu padlých z 1. sv. vojny
v Rabči 2 mená: Anton Buška a Jozef Gužík. Tiež mi doplnil legionárov
z Ruska z okresu Námestovo z Rabče, ktorí sa cez Vladivostok každý inou
cestou vrátili domov: Anton Briššák 1877 (262/29), Štefan Pilarčík 2297/232
(domov sa dostal cez Vladivostok a Ameriku) a Karol Tropek 3052/308 (cez
Taliansko).
Zdroj: Ústredný vojenský ústav, Praha, Zoznam legionárov Slovenska.
Zomrel 83. ročný Pavol Šurin (nar. 15. 10. 1930) harmonikár, lesný
robotník spoza vody manžel ľudovej speváčky Johany Šurinovej.
12. 4. 2013
Starosta našej obce Dušan Ratica reprezentoval Slovensko 9. júla 2011
na majstrovstvách sveta holubov v Portugalsku a z cca 1000 účastníkov
skončil na 403. mieste.
15. 4. 2013
Ráno sa bola Zdenka Pitáková sťažovať na rušenie nočného kľudu a robenie
neporiadku na gaceľovskom námestí. Mladému pánovi Barutovi z Rabčíc, ktorý
si bral za ženu Mira Jagnešáka harmonikára dcéru pripravili prekvapenie
 o polnoci na námestí silnou ranou spustili bez súhlasu obce naozajstný
ohňostroj. Výsledkom bolo zobudenie sa a vystrašenie obyvateľov značnej
časti obce.
17. 4. 2013
Ľudka Iskierková sa vrátila po 2 týždňoch z Ameriky, kde bola pozrieť
rodinu v Chicagu. Predvčerom tam boli teroristické výbuchy náloži priamo
medzi divákmi na svetoznámom maratóne v Bostone. Je tam veľká úcta
a tolerantnosť k iným ľuďom, hrdosť na Ameriku a prezidenta; potraviny sú
lacnejšie ako u nás. Vonku ľudí, keď je pekne, nevidno chodiť po vonku ako

u nás. Večer vidieť kde-tu auto a inak nič. Bola aj pri Bielom dome, videla
prezidentovu kolónu. Bolel ju krk z pozerania najmä obrovských mrakodrapov.
18. 4. 2013
Starosta sa vrátil zo ZMOBo a oboznamoval nás s novými technológiami.
Pre obce je určite najzaujímavejšia technológia, keď s pomocou nemeckého
frézovacieho stroja sa naraz urobí zo zelenej lúky nová cesta a to dokonca
aj bez asfaltu. Zaasfaltovaná cesta 1 km vychádza týmto spôsobom pri 6 m
šírke 42 tis. eur (8 eur/m2)
22. 4. 2013
Deň Zeme
Pri príležitosti Dňa Zeme bola v našej obci rozhlasová relácia o poškodení
životného prostredia a prípomienka, že zdravé životné prostredie je
dôležité pre zdravie každého človeka. Zvýšená pozornosť sa venuje životnému
prostrediu – jeho ochrane a čisteniu. Les – je považovaný za pľúca Zeme.
Niektorí občania v našej obci znečisťujú povodie rieky Polhoranky, potokov,
voľných priestranstiev, okolia ciest, obchodov, autobusových zastávok
a škôl. Pritom odpady dávame na stanovené zberné miesta, kde je možné tento
odpad odovzdať. Každý jednotlivec môže prispieť k čistému životnému
prostrediu, tým, že sám sa snaží zodvihnúť pohodené papiere a rôzne
odpadky.
Sp. zn. 76, Správa miestneho rozhlasu
11. 5. 2013
Stretnutie rodu Raticovcov
„Raticovci, držme spolu a vzájomne si pomáhajme“ – boli slová Ing. Juraja
Raticu, ktorý to celé vymyslel a za pomoci ostatných zorganizoval. a nielen
to. Postaral sa o prvú monografiu
podrobne popisujúcu rod v Rabči s názvom RATICA Genealógia rodu. Autorka
Eva Kurjáková pracovala na texte a zbieraní informácií 5 rokov. Juraja aj
autorku za to ocenili Raticovci
búrlivým potleskom a kyticami. Bolo to výnimočné, dobre zorganizované
podujatie aj čo do
počtu 291 účastníkov Išlo o prvé stretnutie všetkých Raticovcov. Nie
náhodou význam
slovného spojenia „genealógia rodu“ prekladáme ako „rodokmeň – rodostrom
rodu“.
Ľudstvo už dávno v minulosti pochopilo, že slová „strom“ a „rod“ veľmi úzko
súvisia – sú si podobné v mnohých súvislostiach.
Sp. zn. 27, Rabčiansky chýrnik 2/2013
21. 5. 2013
Jedno burácanie a nový dom na Adamovke vzbĺkol ako fakľa po zásahu bleskom.
Na obed sa zamračilo a začalo, kde-tu pršať. Poobede z juhu čierňava slabá
búrka e práve sme išli z obedu, keď zaburácal prvý a jediný
hrom
o niekoľko minút volali z Námestova hasiči, že horí na Adamovke nový
dom 619. Hromozvod a vonkajšia izolácia ešte nebola dorobená, vnútri už
bolo všetko hotové.
Priebeh
12:45 1 Horí novostavba Milana Glovaťáka
nahlásili hasiči z Námestova
starostovi. O 12:47 Štefan išiel po Galisa.
Ja so starostom sme išli k horiacemu domu. Prvé čo som počul: „Chlopi som
v roboče, kto bede gasiť?“ Naši s hasičkou prišli prví. Rýchlo pripojili
hadicu, pustili a voda nikde h cisterna bola prázdna, lebo po súťaži ju
nenaplnili. Tak rýchlo išli povyše a napojili sa cez hydrant a hasili.
Chlapi čo sa zbehli z okolia pomáhali vynášať čo sa dalo. Vtedy sa ešte len
dymilo z ihlanového hliníkového vrchu strechy a oheň len kde tu oblizoval
komín do ktorého udrelo. O niekoľko minút bol vrch členitej strechy nového
domu ešte neotepleného v plameňoch. Mladá žena srdervúco plakala, volala
chlapovi ďaleko do práce. Dom mali už kompletne zariadený. Mali pôžičku
a bol poistený. Niekoľko minút po Rabčanskej hasičke prišli aj Námestovci,
ktorí začali hasiť. Jeden s plynovou maskou pomáhal hore pod plameňmi. Aj
naši chlapi pribehli na pomoc ý Jano Adamčík vynášal čo sa dalo, školník
Miro Kovalíček sa chytil pomoci pri prúdnici. Oheň z polystyrénu spod

hliníkovej strechy obitej kosoštvorcovými tablami sa šíril čoraz väčší.
Oheň sa podarilo uhasiť, len bolo treba dohliadať, aby znova nevypukol. Len
čo sme sa vrátili Eva vraví, že z Facebooku už má fotku, ktorú ktosi
z Rabče „bleskovo zavesil“.
Rýchlosť zásahu sa ukazuje ako rozhodujúci. Každou minútou sa požiar
rozšíri a potom treba veľa vody, aby ho uhasili.
Jáno Adamčík prišiel posledný a vraví, že oheň sa stále obnovuje.
O pol hodiny mraky zmizli O vyčasilo sa. Nik by neveril, že sa niečo mohlo
v obci stať.
23. 5. 2013
Predaj
Poľská firma „U Łasucha“ ponúkala kvalitné výrobky cukrárenského
a potravinárskeho charakteru. Srdečne pozvali všetkých záujemcov na nákup.
Sp. zn. 73, Správa miestneho rozhlasu
3. 6. 2012
Včera zomrel Ján Timek V najstarší občan Rabče
starý mládenec. Dva dní
nevychádzal z domu, mal zamknuté, tak za pomoci policajtov otvorili dom.
Bol zomretý.
Bola birmovka.
7. 6. 2012
Kvôli niekoľkým spoluobčanom trpí celá dedina.
Vlastník pozemku včera vytrhal zo zeme elektrikárom káble, lebo išli bez
jeho súhlasu po jeho pozemku. Oni sa potrebovali len dostať k trafostanici
umiestnenej na jeho pozemku. Zástupca elektrikárov: s „Kým nebude v Rabči
vykúpená trasa pod elektriku a trafostanicu, tak Rabče už nič nebudú
investovať“.
8. 6. 2012
Bez listu vlastníctva sa diery z ciest nestratia
Obec sa nemôže starať o údržbu miestnych komunikácií, pokiaľ ich vlastníci
neprevedú na obec. Obec vlastní len časť miestnych komunikácií. Pozemky
vykupuje už niekoľko rokov. Nie všetci vlastníci sú však ochotní podpísať
predaj za euro. Samospráva pripravuje radikálnejšie riešenie.
Úprava len vykúpených ciest
V minulosti sa pri vydávaní stavebného povolenia dohodlo, že spoluvlastníci
úzkej cesty podpíšu prevod na obec vrátane rozšírenia cesty. Keď obec
urobila geometrické plány na cesty a začala robiť prevod, prišli ťažkosti.
Jedni podpísali, iní čo mali len niekoľko centimetrov, nepodpísali a kládli
nesplniteľné požiadavky. Pri desiatkach spoluvlastníkov s neznámymi
spoluvlastníkmi je dnes previesť cesty v celku za euro do majetku takmer
nemožné. Proces je zdĺhavý, drahý a zbytočne sa vynaložia prostriedky
na geometrické plány. Najvyšší kontrolný úrad na nedávnom zasadnutí ZMOBo
upozornil starostov, že ak vynaložia prostriedky obce čo len na meter
cesty, tak budú voči ním vyvodené postihy. Samosprávy nemôžu podľa zákona
investovať peniaze zo spoločného rozpočtu do cudzieho, súkromného majetku.
Obecné zastupiteľstvo zaujalo postoj, že len tie miestne komunikácie bude
udržiavať, ktoré bude mať obec v majetku a u nevysporiadaných zatiaľ len to
najnutnejšie. Aby sa urýchlil prevod nevysporiadaných ciest do majetku
obce, obec ide vysporiadať cesty, kde to je možné bez zamerania
geometrickým plánom cez tzv. KN-E pôvodné parcely. Tých, ktorí nepodpíšu po
schválení nového územného plánu, bude obec nútená použiť vyvlastnenie vo
verejnom záujme. Noví stavebníci musia previesť pred vydaním stavebného
povolenia zo svojho pozemku do majetku obce potrebnú šírku na rozšírenie
cesty do 6 metrov. v súčasnosti ľudia nemôžu žiadať, aby sme na miestne
cesty navážali štrk či asfaltovali, povedal starosta. „Nemôžeme zveľaďovať
cudzí majetok, aj keď slúži všetkým.“
Obec zatiaľ nemôže žiadať o dotácie
Spočiatku dávala obec na vlastné náklady robiť geometrické plány na cesty,
ktoré chcela vykúpiť. Vždy však natrafila na vlastníkov, ktorí s predajom
nesúhlasili. „Geometráky“ končili v koši. „Teraz si ich občania robia

sami,“ hovorí Ratica. „Ak chcú, aby sme sa starali o miestnu komunikáciu,
musia s plánom priniesť aj podpisy vlastníkov. Poslanci rozhodnú, či
navrhnutú cestu zaradíme do obecnej siete miestnych komunikácií. Musí mať
určité parametre, najmä šírku šesť metrov, aby sa dala upravovať aj
v zime.“ Každoročne vychádzajú z rôznych fondov výzvy na predkladanie
žiadostí o dotácie na rekonštrukciu ciest. Aj Rabča by sa chcela uchádzať
o peniaze. Zatiaľ však nemôže. „Bez listu vlastníctva našu žiadosť nebudú
akceptovať.“
Sp. zn. 66, list
9. 6. 2013
Bola sa sťažovať pracovníčka s príspevkovej organizácie RABČAN, obecné
služby, že s 350 eurového platu nevie vyžiť. Žiadala zvýšiť. Keď zaplatí
70 eur elektrinu, 15 eur internet, ... zostane jej nula.
12. 6. 2013
Povinné čípovanie psov a mačiek
Ak sa váš miláčik narodil pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov t.j. pred prvým
novembrom 2011, vzťahuje sa naň dvojročné
prechodné obdobie. v skutočnosti to teda znamená, že každé zvieratko, ktoré
vymedzuje tento zákon, musí byť označené čipom do 30. 9. 2013. Prechodné
obdobie neplatí pre zvieratá určené na predaj, tie musia byť začipované
ešte pred zmenou majiteľa bez ohľadu na ich dátum narodenia. Tí, ktorí
svojho miláčika už takto označili, vedia, aký je postup. Ak však neviete,
kde požiadať o tento čip alebo ako postupovať pri „čipovaní“ opýtali sme sa
veterinárneho lekára MUDr. Pukáča: „Treba si doniesť preukaz zvieraťa.
Pasívny mikročip veľkosti ryže sa aplikuje pomocou aplikátora podobného
injekčnej striekačke jednorazovo doživotne rýchlo pod kožu zvieraťa
na ľavej strane krku. Za celý tento, už povinný úkon, platí vlastník
zvieraťa. Mikročipy musia spĺňať normu ISO11784. Cena je 11 €. Pri
hromadnom očipovaní bude nižšia a môže sa znížiť, ak prispeje obec.“
Psíčkari alebo milovníci mačiek vedia, že mnohé zvieratá majú strach,
podobne ako ľudia z injekcií. Preto implantovanie takéhoto cudzieho
telieska do živého organizmu musí byť ešte nepríjemnejšie. Podľa informácii
čípovanie nemá vedľajšie účinky, dobre sa znáša. Veterinári odmietajú
očkovať, ak nebude zviera začipované. Doterajšie zoznamy zvierat veterinári
mali povinnosť nahrať do centrálnej databázy SR, takže o neočipovaných
psoch budú vedieť.
Sp. zn. 25, Rabčiansky chýrnik 2/2013
12. 6. 2013
Jednoduché pozemkové úpravy Adamovka III
Týmto Vám dávame na vedomie, že pozemkové úpravy v k.ú. obce Rabča Adamovka
III smerujú k finálnej podobe a na dokončenie sú potrebné finančné
prostriedky, ktoré niektorí účastníci do dnešného dňa neuhradili. Preto Vás
chceme aj touto cestou upozorniť, že dlžnú čiastku treba uhradiť do 15. 8.
2013. Každý účastník v obvode pozemkových úprav katastrálne územie Rabča,
lokalita Adamovka III, dostal návrh zásad pre umiestnenie nových pozemkov
v obvode – zjednodušene ide o situačnú mapku so všetkými navrhovanými
novými pozemkami. Po uplynutí 15 dní účastníkom už budú posielané ich
konkrétne navrhnuté pozemky.
Sp. zn. 30, Rabčiansky chýrnik 2/2013
12. 6. 2013
Život študentky v zahraničí
Dominika, nie tak dávno sme sa dočítali v Novom čase, že študuješ
v Anglicku na Glouces-tershire College a hlavne, venuješ sa biológii
a chémii. Mohla by si nám bližšie vysvetliť, ako si sa na túto školu
dostala – keď si ešte študentkou Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu
v Sučanoch?
Štúdium v zahraničí bol vždy môj veľký sen. Keďže je anglický jazyk mojou
záľubou, rozhodla som sa študovať na bilingválnom gymnáziu. Po príchode
na školu som sa dozvedela o možnosti študovať v zahraničí počas jedného
akademického roka. Táto informácia ma ihneď nadchla, a tak som začala

hľadať cestu k naplneniu mojej túžby. Prijímací proces nebol síce
jednoduchý, ale napokon sa všetko podarilo a tak som sa 1. septembra ocitla
v lietadle na ceste do úplne novej krajiny s túžbou po poznaní. Množstvo
ľudí sa ma pýta, čo ma doviedlo k tomuto rozhodnutiu. Možno táto odpoveď
znie ako fráza, ale je to naozaj pre mňa neoceniteľná skúsenosť
a predovšetkým možnosť spoznať novú kultúru a ľudí z rôznych krajín, keďže
školu navštevuje obrovské množstvo medzinárodných študentov. Taktiež je to
príležitosť zdokonaliť si anglický jazyk a získať nové zážitky. Chodenie do
školy je pre mňa radosťou a každý deň som plná očakávaní, aký experiment to
bude dnes. Vďaka špičkovo vybavenému laboratóriu si novonadobudnuté
skúsenosti môžem aj prakticky overiť, čo považujem že najväčšiu výhodu,
keďže na Slovensku takého možnosti nie sú.
Z rozprávania tvojím otcom sme sa dozvedeli, že máš v pláne predĺžiť si
ročný pobyt v Anglicku. Chceš sa zapojiť do ďalších grantov a venovať sa
svojim obľúbeným predmetom. Mohla by si nám bližšie opísať, do akých
grantov si bola zapojená? Čo to obnášalo? A aké úspechy si v nich dosiahla?
Financovanie štúdia je veľmi finančne náročné a možností bohužiaľ nie je
veľmi veľa. Keď sa mi naskytla príležitosť zapojiť sa do projektu
na podporu mladých talentovaných ľudí, nezaváhala som ani okamih. Hlavnou
úlohou bolo vyhotovenie krátkej vizitky, ktorá bola zverejnená na internete
pre verejné publikum a každý mal možnosť hlasovať za svojho favorita.
Taktiež bolo treba preukázať vynikajúce študijné výsledky, účasť v rôznych
mimoškolskych aktivitách a vyhotoviť projekt. Po skončení hlasovania
odborná porota vybrala finalistov, ktorí boli aj následne odmenení a ja som
bola jednou z nich.
A ako to bude so školou v Sučanoch? Budeš maturovať o rok neskôr?
Po návrate z Veľkej Británie ma čakajú rozdielové skúšky, pomocou ktorých
ukončím štvrtý ročník na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch.
v budúcom roku by som chcela v štúdiu v zahraničí pokračovať a počas
školského roka si taktiež dorobiť maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.
Tvoja maminka umrela pomerne mladá a na zriedkavý druh rakoviny. Ako to
prežívalo také malé dievčatko, ako si bola ty?
Opísať pocity slovami, keď prídete o milovanú osobu sa nedá. Bola to
obrovská skúška v mojom živote, ktorá vo mne zanechá obrovskú ranu. Maminka
mi samozrejme veľmi chýba, neprejde ani jeden deň, aby som si na ňu
nespomenula. Bola to obrovská bojovníčka a aj napriek ťažkej chorobe bola
stále usmiata a nikdy sa nesťažovala, ba práve naopak, povzbudzovala
ostatných pacientov. Spomienka na ňu ma sprevádza na každom kroku a táto
jej sila ma ženie dopredu a motivuje ma, aby som sa nikdy nevzdala, ale
bojovala až do konca.
Dá sa povedať, že smrť tvojej maminky ťa posilnila až natoľko, že si si
vytýčila životný cieľ: „Stať sa lekárkou“, a tak pomôcť ľuďom s týmto
ochorením. Určite ťa ženie vpred aj sila tvojej maminky a podpora tvojho
otca. Ako vnímaš to, že ste od seba tak dlho odlúčení? Ako ťa podporuje
otec, ale aj tvoja najbližšia rodina? Si s ním často v kontakte?
Odísť do cudzej krajiny bez rodiny samozrejme nie je jednoduché, ale keď sa
už raz človek rozhodne spraviť tento krok, iná možnosť nie je. Pri od chode
som si bola vedomá, že sa dlhú dobu neuvidíme, ale pripraviť sa na to nedá
a samozrejme, že mi príbuzní a kamaráti veľmi chýbajú. na druhej strane sa
mi splnil môj celoživotný cieľ, čo ma napĺňa obrovskou radosťou. Ocino ma
podporuje v každom mojom. Uvidíme, čo budúcnosť prinesie, ale na Slovensko
určite nezanevriem. Veď aj za to, že som sa dostala do zahraničia, vďačím
hlavne jemu. Voláme spolu každý deň a s akýmkoľvek problémom sa môžem
na neho obrátiť. Je mojou obrovskou oporou.
A na záver ešte jedna otázka, ak sa ti splní tvoj cieľ stať sa lekárkou.
Chceš ostať na Slovensku alebo uprednostníš zahraničie?
Život vo Veľkej Británii sa mi páči, avšak na to, odkiaľ pochádzam, nikdy
nezabúdam. na Slovensko a rodnú Oravu sa vždy veľmi rada vraciam. Či sa
však rozhodnem vrátiť alebo zostať, v tomto momente nedokážem odpovedať.
Uvidíme, čo budúcnosť prinesie, ale na Slovensko určite nezanevriem.
Sp. zn. 32, Rabčiansky chýrnik 2/2013

19. 6. 2013
Posledné dni jari s mimoriadnymi horúčavami.
26. 6. 2013
Májka: „Dneska tu boli ľudia berúci energiu: „.... k Adamovke ... ak nebude
po mojom, tam, kde chcem ja, budem písať námietky.“
Štefan Ratica, vedúci RABČAN, obecné služby uviedol: „Podnikateľ doviezol
na zberný dvor 6 vriec netriedeného odpadu. Keď odmietli prevziať, lebo má
byť vytriedený, tak: „A vy načo ste tu?“
Júl. 2013
Výkup hríbov
Pani Harbutová z Rabče vykupuje hríby nečistené I. trieda: 3,60 €, II.
Trieda 1,30 €.
Sp. zn. 88, Správa miestneho rozhlasu
8. 7. 2013
Záznam z bezpečnostných kamier obec môže poskytnúť len policajnému
vyšetrovateľovi na účely vyšetrovania
V noci z piatku na sobotu okolo jednej sa strhla bitka. Z Laverny vybehlo
cca 20 chlapíkov a obkolesili auto zaparkované pred úradom a zrejme rukami
čo mohli urobili škodu na aute. Okolo auta sa aj bili. Pre vypnuté svetlá
na námestí nebolo rozoznať o koho ide.
12. 7. 2013
Hasiči z Námestova dali záporne stanovisko k výstavbe bytovky Belkotiakom
s prístupom po ceste Nad riekou, pretože vstup cesty je užší ako absolútne
minimum – nemá ani 3,5 metra a požiarne vozidlo sa nemá ani kde otočiť.
Oľga Zboroňová sa prišla ústne sťažovať na úrad vo veci vyčlenenia JPÚ
Adamovka III. Eva uviedla: „Každému sa berie na spoločné cesty, mala som
osemsto a mám sedemsto štvorcových metrov“.
22. 7. 2013
Počas týždňa mojej dovolenky chodia účastníci Adamovky III. Všetci sú
nespokojní, veľa mi beriete. SEZ: „... a kde sú miesta na trafostanice?“
16. 7. 2013
ZPOZ – 50 rokov sobáša manželov Iskerkovcov Jozefa a Márie. Ich dcéra má
Maročana a žijú v Anglicku. Manželka bola viackrát s nimi v Maroku
na návšteve.
17. 7. 2013
Delimitácia pozemkov
Obvodný úrad Žilina delimitoval Obci Rabča pozemky pod miestnymi
komunikáciami.
Sp. zn. 82, Emailová správa
20. 7. 2013
V sobotu 20. 7. sa v horách vyše Grúňa stalo v hore nešťastie. Pri práci
s drevom v hore privalila 37. ročného rabčana Pavla Kuklu z Grúňa vlečka od
traktora. Odviezla ho helikoptéra. Mal krátko pred svadbou.
V školskom parku pred obedom zbadala Terka Tyrolová v kríkoch ležať neznámu
dievčinu, privolala záchranku, oživili ju. Noc bola studená, asi prespala
v parku, bola diskotéka.
27. 7. 2013
Očkovanie psov, mačiek
Povinné očkovanie psov sa v našej obci uskutočnilo
Sp. zn. 82, Emailová správa
28. 7. 2013
Rabčiansky cintorín je už aj na internete www.cintoriny.sk
2013
Ochrana lesov pred požiarmi
Počet požiarov v lesoch klesol o 7, ale priama škoda spôsobená požiarmi
vzrástla o 148 400 € na viac ako dvojnásobnú hodnotu oproti minulému roku,
čo predstavuje nárast o 111, 7 %. Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane

pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje zakladanie ohňa
v priestore, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať
porasty. Nedodržanie tohto ustanovenia sa považuje za priestupok na úseku
ochrany pred požiarmi, za ktorý môže vyť občanovi uložená pokuta podľa § 61
ods. 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi až do výšky
331 €.
Sp. zn. 79, Správa miestneho rozhlasu
2013
Prehľad údajov, k.ú Rabča
Počet katastrálnych území 1, z toho s ROEP 1, z toho s PPÚ 0, počet parciel
17825, registra C 8007, registra E 9818, počet stavieb 125, počet
vlastníckych podielov 16403, počet listov vlastníctva 4550.
Sp. zn. 83, zo súboru
17. 7. 2013
Prihláška do pozemkových úprav vykonávaných v katastrálnom území Rabča
Prihláškou sa účastník prihlasuje do pozemkových úprav vlastník, nájomca,
iný typ účastníka oprávnený z vecného bremena, záložného práva.
Sp. zn. 62, Prihláška do pozemkových úprav vykonávaných v kat. území Rabča
1. 8. 2013
Jednanie starostu obce Dušana Raticu s riaditeľom okresnej správy ciest
bolo úspešné. Lavicu ponad Soľný potok v Gaceli pri Hlavnej ceste po
miernej úprave stavby bude možné dokončiť. Zlepší sa tým bezpečnosť.
Otec udal syna, že robí stavebné úpravy bez schválenia.
6. 8. 2013
Podkrovie Jozefa Zboňáka prerábajú na obytné. Je to ojedinelý jav – mladí
radšej stavajú nový dom z pôžičky.
8. 8. 2013
Žatva už je v plnom prúde. Prvý kombajn som videl kosiť v sobotu
2. augusta. Dnes asi skončí, ak kombajny stihnú pokosiť. Zrno je tvrdé ale
častá hnedá tráva v pšenici znižuje výnosnosť. Skosia, vymlátia rýchlo ale
čo so slamou – zasa budú páliť.
12. 8. 2013
V piatok ráno vbehla pod auto energická, neúnavná Johana Ďubková a po
prevoze do nemocnice zomrela. Chodila synovi do domu pod cestou kŕmiť
hydinu. Ako 82-ročná bola veľmi vitálna. „Keď si vitálny, zrazí ťa auto
– toľko je tu tých áut“. Dnes má pohreb.
13. 8. 2013
Včera sa Vojtech rozhodol vypratať byt pre neplatenie nájomného, vyhol sa
tak prvému exekučnému vyprataniu bytu. Mal to urobiť hneď, teraz zaplatí
časť nemalých exekútorských trov.
Môj postreh z denno-denného fotenia: „Je ťažké nájsť v okolitej krajine
niečo pekné a harmonické. Ľudia, keď gazdovali, tak sa o krajinu starali,
všetko malo svoje miesto, teraz ju odvrhli, ponechali napospas. Príroda sa
snaží, ale zatiaľ sa nevyrovnala z odvrhnutím a tak po opustených poliach
prekvitá burina, chaos. Preschnuté lesy nám čoskoro zhoria čo nik
neodstraňuje suché stromy a budeme radi, keď nám nezhoria domy v dedine. Za
komasáciu, ktorá by obnovila poriadok a zodpovednosť bol len jeden
z desiatych vlastníkov k.ú. Rabča.
Evin postreh: „Keď niekto výnimočne pristúpi k vybaveniu napr. oplotenia
a pýta si súhlas ostatných, tak ho brzdia a väčšina, keď nepoctivo bez
súhlasu ostatných okolitých vlastníkov postaví plot alebo stavbu tak vtedy
čušia.“
Samkova ulica: „Veď som Vám (obci) dal ulicu (2,5 m širokú), tak čo ešte
chcete? Eva: „Ale nám ste ju dali?“
Vydatá Oginčuková (Matejíková) dnes porozprávala Eve ako žije s deťmi u
dcéry vo veľkom prenajatom dome v Anglicku – na ostrove medzi Írskom
a Anglickom po tom čo jej nečakane zomrel tragicky manžel: „Prekvapuje má
otázka aký sú tam ľudia: Ľudia sú všade rovnakí: sú dobrí aj zlí. Ceny
potravín sú u nás oproti ním veľmi drahé, služby lacné. Ľudia si tam ctia
zákon. Pampersky pre deti sú u nás nesmierne predražené. Dcéra, ktorá sa od

základnej učila na výbornú angličtinu, keď prišla do Anglicka robiť
„operku“ nevedela ani zaťať po anglicky. Až za 8 mesiacov začala ako-tak
rozprávať. Ľudia tam rozprávajú v dvoch časoch a nie v deviatich ako tu
učia. Najlepšie sa naučila s pomocou blízkeho memorovaním fráz. Robí
manažérku (pri upratovaní?). Teraz robí college.“
19. 8. 2013
V nedeľu bola ZELNA. Z Rabče až od kostola mladí zorganizovali pešiu púť až
do Bobrova. Mali aj vyparádený koč. Cestou spievali mariánske piesne . Mali
zo sebou aj mikrofón a prenosný zosilňovač. Odfotil som ich v Košariskách.
Gaceľovske bory sú podľa mienky niektorých spoluvlastníkov „lukratívne
pozemky“ a tak aj pre pár štvorcových metrov je bitka o čo najlepšiu cenu.
Námietky na doručený návrh JPÚ Adamovka III postúpila p. Gazdíková
spracovateľovi. Námietky podali opäť tí istí čo boli od začiatku proti. Po
preštudovaní námietok ich budú opäť pozývať na obecný úrad. Niektoré sú
nerealizovateľné. Uviedla Májka Fusková z rozhovoru so spracovateľmi.
20. 8. 2013
Gaceľovske bory sú podľa mienky niektorých spoluvlastníkov „lukratívne
pozemky“ a tak aj pre pár štvorcových metrov je bitka o čo najlepšiu cenu.
Námietky na doručený návrh JPÚ Adamovka III postúpila p. Gazdíková
spracovateľovi. Námietky podali opäť tí istí čo boli od začiatku proti. Po
preštudovaní námietok ich budú opäť pozývať na obecný úrad. Niektoré sú
nerealizovateľné. Uviedla Májka Fusková z rozhovoru so spracovateľmi.
Viacero ježkov na Hlavnej ceste uhynulo pod kolesami áut. Aj na Rabčickej
pri Maľkovkách. Stále tam niekto asi z vlečky vyhodí k rieke zdochlinu.
ELVIN sa drží. Vyrábajú výrobné linky z hliníkových dielcov. Kreslič liniek
Ing. Jozef Bublák z Rabčíc si pochvaľuje dobre pracovné vzťahy.
Do budúcna je treba robiť po celej obci jednoduché pozemkové úpravy na
stavebné lokality vrátane ciest, tým sa konečne vyrieši všetko.
Stanislav Vonšák zistil, že roh domu má postavený na susedovom pozemku. Ak
nadobudne platnosť nový stavebný zákon, tak vlastník pozemku bude vlastniť
všetko čo je na ňom postavené. Tak to platilo do druhej svetovej vojny. To
bude problémov, sporov, nevraživosti.
27. 8. 2013
V Rabči platíme 14,45 € za osobu a rok (2 € za KUKA 125 l nádobu), najmenej
platia v Pucove 11 € a najviac v D. Kubíne 30 €.
11. 9. 2013
Pre koho sú ihriska s umelým trávnikom v Gaceli? Stále má ich niekto
prenajaté. Môžeš bývať v Gaceli a nedostaneš sa na ne. Pre koho sú? Večer
sa zamyká celý areál.
12. 9. 2013
O tretej poobede starosta zvolal jednanie s spoluvlastníkmi na trase
výstavby obecného vodovodu III. etapa. Prišlo ich málo len cca 25. Každý sa
vypytoval. Viacerí podozrievali obec čo zas zamýšľa, koľko ich to bude
stáť. Prítomným podrobnosti individuálne vysvetľoval starosta a správca
obecného vodovodu Pavol Kobyliak. Kinosálu nebolo treba.
13. 9. 2013
Zomrel domáci ľudový maliar Peter Noga starší. Dňa 10. decembra by sa bol
dožil 84 rokov.
17. 9. 2013
Deti zo školy sa nemajú ako dostať na autobusovú zástavku od Oravskej
Polhory. COOP Jednota umožnila autám jazdiť aj popred predajňu a tak
prechod pre chodcov už aj tak ohrozovaný z dvoch strán, tak teraz už je
ohrozovaný z troch strán. Ukazuje sa, že to čo poslanci rozhodli nebolo
správne rozhodnutie. Autobusové nástupište malo zostať pred Turacom ako

navrhoval prvý územný plán. Aj krásna fontána napriek dobrým úmyslom sa
ukázala ako nebezpečná a z pošmyknutia je viacero úrazov.
19. 9. 2013
Od rána sa schádza komplet výbor vo veci námietok Adamovka III. Ak sa
dohodnú, môže sa ešte tento rok vymeriavať, ak nie, odvolanie pôjde
na nadriadený pozemkový úrad a všetko sa predĺži o rok! Namietajú tí čo
boli od začiatku proti a tí čo chcú najviac speňažiť pozemky bez ohľadu
na druhých?
22. 9. 2013
Rabčania na pochode za život
Na bojisku o zdravú kultúru života sa medzi 80 tisícami Slovákov našli aj
naši obyvatelia z Rabče, a teda nebolo ich málo. Nestačil nám jeden
autobus. v Námestove museli niektorí prestúpiť do iných autobusov.
Osadenstvo bolo veľmi pestré, od dvojročných až po najstarších s úctyhodným
vekom. Atmosféra bola výborná: spievalo sa, rozprávali sa vtipy, cestujúci
sa tešili a zabávali. Vďaka tomu cesta, ktorá trvala niekoľko hodín, ubehla
veľmi rýchlo. Okrem autobusu mnoho Rabčanov cestovalo autami. Väčšina
účastníkov pochodu do Košíc prišla v nedeľu, no niektorí tam prišli o deň
skôr a zúčastnili sa aj sprievodného programu. Misiou Národného pochodu za
život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po
spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka
od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života. Rovnako by
mala byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy,
pretože v rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života
každého človeka. Už od 14. do 22. septembra sa každý deň konali modlitby za
Národný pochod vo farnostiach po celom Slovensku, samozrejme aj v našej. Od
16. septembra sa realizovali aj ďalšie akcie ako prolife reťaz, oblapenie
Ústavného súdu, modlitby pred budovami, na ktorých sa vykonávajú potraty,
čítanie encykliky Evangelium vitae a akcia kilo na pomoc matkám v núdzi.
v sobotu, kedy sme aj my mladí prišli do Košíc, sa realizovali rôzne
workshopy, ktoré viedli odborníci na dané témy. Celkový počet workshopov
bol 29, takže každý si mal z čoho vyberať. Ďalším programom bola spoločná
sv. omša, ktorú celebroval Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup, nasledoval koncert pre nenarodených (Kerygma, Milenky band,
eSPé) a celonočné modlitbové bdenie pred Eucharistiou. My sme si do
programu ešte pripojili nočnú prehliadku mesta, ktorú nám pripravila naša
rodáčka študujúca v Košiciach. Ukázala nám pekné miesta a zaujímavé budovy,
porozprávala históriu o Košiciach a predstavila nám aj chrám sv. Alžbety,
ktorý je naozaj nádherný. Kvôli rekonštrukcii sme si ho nemohli pozrieť
celý, ale na jeho kráse a veľkoleposti to neubralo. v nedeľu sa pútnici
zo Spišskej diecézy stretli na sv. omši, ktorú celebroval Mons. Štefan
Sečka v kostole. sv. Rodiny. Pre pútnikov bolo prichystané aj občerstvenie.
Poobede na námestí začínal koncert Komajoty. Po ich koncerte sa nám z pódia
prihovárali známi hostia. Hovorili svoje svedectvá a skúsenosti. Samotný
pochod mal menšie oneskorenie, pretože zorganizovať 80-tisíc ľudí je trošku
náročné, ale zvládli to na výbornú. Ľudia v pochode držali rôzne
transparenty, spievali, niekde tancovali. v pochode bola príjemná
atmosféra. Trasa dlhá 2,7 km sa prešla asi za 1 hodinu, ale samotný pochod
trval dlhšie. Napriek tomu, že v Košiciach bolo také kvantum ľudí,
nevznikli žiadne veľké problémy, ľudia boli disciplinovaní a to o niečom
o nás svedčí. a čím bol ešte Národný PREČO MALO PRE MŇA ZMYSEL ZAPOJIŤ SA
DO NÁRODNÉHO POCHODU ZA ŽIVOT pochod zaujímavý? Uskutočnili sa tam dva
rekordy. Prvý bol, že v nedeľu v Košiciach celebrovalo sv. omše až 16
biskupov, čo v histórii mesta nemá obdobu. Druhý rekord bol 500 metrov dlhý
transparent, ktorý sa zapíše do Slovenskej knihy rekordov. Na transparente,
ktorý je z plátna, je prepísaná celá encyklika Evangelium vitae od Jána
Pavla II. Tento pochod bol v histórii Slovenskej republiky doteraz
najväčším. Nedajme sa teda odradiť médiami, ktoré sa snažia vytvoriť dojem,
že pochod nemá zmysel, lebo má veľmi veľký zmysel a aj silu.
Sp. zn. 49, Rabčiansky chýrnik 3/2013
22. 9. 2013

Prečo malo pre mňa zmysel zapojiť sa do národného pochodu za život
V Európskom meste kultúry sa bojovalo za kultúru života. Dňa 22. septembra
sa ľudia zo všetkých kútov Slovenska stretli v Košiciach, aby dali najavo
nesúhlas s tým, že náš štát potláča a šliape po identite matky, otca
a rodiny. Naša vláda chcela prijať zákon o menšinových právach osôb LGBTI,
rodovú rovnosť a mnohé iné, ktoré sa ukrývajú pod názvom Stratégie
o ľudských právach. Ono to neznie až tak zle. Práve naopak, slová rodová
rovnosť, menšinové práva, sloboda. Sú to slová, ktoré sa dobre počúvajú,
ale čo sa za nimi skrýva? Napríklad taká rodová rovnosť. Už nebudeme môcť
dať na WC alebo sprchy označenie dámy alebo páni. Pribudne tam aj ďalšie
a to ,,tí rodovo rovní“. Čiže na dámske WC a sprchy, kde môže byť aj Vaša
dcéra, môže prísť akýkoľvek pán a pozerať sa a opačne na pánskych toaletách
a sprchách, kde tiež môže byť Váš syn, môže prísť akákoľvek žena a tiež sa
pozerať, pretože bude mať na to právo. To právo má všade. v školách,
v reštauráciách, verejných toaletách… . Príde Vám to zvrátené, mne teda
áno. Dospelí sa ako-tak ubránia, ale čo naše deti? Ja ich ešte teda nemám,
ale už teraz sa bojím toho, čo by to mohlo spôsobiť. Gender ideológia. Dajú
tomu divný názov. Väčšina nevie, o čo ide. Veď odkiaľ by sme to aj mali
vedieť, tak všetci sklopíme hlavu a mlčky to prijmeme, a len čo potom? U ž
nezaznie veta: „Narodil sa mi syn/dcéra.“ na to s a Vás opýtajú, odkiaľ
máte právo určovať Vášmu dieťaťu pohlavie, ono sa musí samo
rozhodnúť! Je to divné? Divné je slabé slovo. Toto je len kvapka v mori
z tých mnohých zvráteností, ktoré mali byť dané na schválenie do parlamentu
4. septembra. o ktorých sa mlčalo a neviedli sa žiadne diskusie. No
našťastie, keď sa to dostalo na svetlo verejnosti, kompetentní sa spojili
a vyvíjali tlak na zrušenie. To sa im nepodarilo, ale dosiahli odloženie
o prerokovaní týchto práv o rok. Jedna z iniciácií proti týmto zákonom bol
aj Národný pochod za život. a to je jeden z mnohých dôvodov, prečo som aj
ja bola na pochode za život.
Sp. zn. 50, Rabčiansky chýrnik 3/2013
23. 9. 2013
V kinosále bolo divadelné predstavenie Maškrtníček, ktoré sponzoroval
poslanec OZ Mgr. Ľubomír Jagnešák. Kinosála bola takmer plná.
Kaplán ďakoval v kostole, že z Rabče ide do Košíc podporiť Národný pochod
za život, za rodinu až 86 veriacich. Celkom ich v Košiciach bolo cca
80 tisíc. V Bratislave bol v sobotu Dúhový pochod za práva homosexuálov.
V Košiciach sa zišli odporcovia potratov.
Na portáli www.sme.sk uviedli: „KOŠICE. Desaťtisíce ľudí sa v nedeľu
zúčastnili na pochode v Košiciach za ochranu života od počatia po
prirodzenú smrť. Podporili tiež rodinu založenú na manželstve muža a ženy.
...“Viac: http://kosice.korzar.sme.sk/c/6943837/na-pochode-za-zivot-vkosiciach-ziadali-zmenu-zakonov.html#ixzz2fhAKyteR
24. 9. 2013
Starostovi už prišlo predvolanie na súd, ktorý podal Július Kubasák voči
výroku Žitniakovej na zhromaždení ROEP, ktorým podľa neho poškodila pred
prítomnými jeho dobre meno a žiada od nej verejné ospravedlnenie.
30. 9. 2013
Za starostom bol ráno mladý Peter Noga a dohodli, že do domu smútku pod
jeho dozorom nainštalujú obrazy Krížovej cesty – dar od jeho neb. otca
Petra Nogu aj manželky a rodiny.
1. 10. 2013
Vážený pán kolega,
....S čím však nemôžem súhlasiť, sú vyhrážky na vedenie ZMOs-u. Nie som
členom SMERU-SD, ani som nekandidoval s ich podporou a preto si nemyslím,
že sme ich piatou kolóniou (ako si to nazval). Pri rokovaní sú vždy dvaja
– ide o to, ako sa rešpektujú. Náš predseda, môžem to potvrdiť nielen ja,
sa viackrát ohradil voči arogantnosti ministra financií, aj voči jeho ničím
nepodloženým útokom voči ZMOS-u. Sám som niekoľkokrát dokazoval, že
problémom zadlženia štátu nie sú samosprávy. a tak to aj na rokovaniach
tlmočím. a aj na tlačových konferenciách. Som zásadne proti, aby memorandum

(vo význame deklarácie) bolo nahradzované ako diktát s možnými sankciami.
To sa dúfam podarilo presvedčiť premiéra na sobotňajšom stretnutí. Aj tam,
ako na každom stretnutí, predseda opäť dával na stôl uznesenia snemu
o návratiek 70,3 % podielu na dani z fyzických osôb. a nielen to.
Upozornili sme premiéra, že minister financií nemá právo takým spôsobom
osočovať obce a mestá, ktoré viac ako 3 roky šetria a štát nám zadržiava
viac ako 80 miliónov eur za faktúry za eurofondy, už druhý polrok za 5%-né
navýšenie miezd pre učiteľov a za nové kompetencie. Musím priznať, že po
zásahu premiéra sa slovník ministra financií zmenil (uvidíme
dokedy...)......
Sp. zn. 65, Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu k 31. 12. 2013
Niekto nám uviazal pred vchod obecného úradu pekného bieleho psa ktorý sa
už dlhšiu dobu potuluje po Gaceli – dozvedeli sme sa že to uviazala
doktorka Matúšová a máme vyhlásiť v rozhlase, že sa našiel biely pes
– uviedol starosta. Starosta dal pokyn, aby ho Števo Ratica odviazal,
pretože obec nemá zriadený útulok pre psov.
2. 10. 2013
Starosta išiel na jednanie s OVS, a.s. vo veci výstavby celo-obecnej
kanalizácie v Rabči od ďalšieho roku. Kopať sa má začať v Rabči na jar.
7. 10. 2013
Poškodenie dobrého mena na verejnosti
Kubasák, Jozef Adamčík, starosta a ďalší dnes idú na súd vo veci poškodenia
dobrého mena Júliusa Kubasáka vo veci vystúpenia na Valnom zhromaždení
pozemkových úprav Adamovka III voči p. Žitniakovej. Kubasák žiada od súdu
verejné ospravedlnenie pred všetkými nielen jemu ako už urobila p.
Žitniaková.
O jedenástej sa vrátil starosta a uviedol: „Asi hodinu svedkovia čakali
na chodbe, kým sa účastníci súdneho sporu dohadovali v súdnej sieni. Po
hodine vošli do súdnej siene a vzhľadom k tomu, že sa účastníci sporu
písomne dohodli nemuseli vypovedať. Žitniaková sa verejne Kubasákovi
ospravedlní cez Rabčiansky chýrnik a Kubasák jej vráti požadovaných
101 metrov, ktoré jej aj vždy chcel vrátiť. Súdne trovy hradia na polovice
(A tak sa aj stalo, odvtedy kľud).
14. 10. 2013
Od druhej rána horí Šašinka.
Vraj vedľa sa mladí zabávali. A ešte aj poslední majitelia Piták, ... že
tam mali sklad.
Hasiči v maskách chodia vnútri a dohasujú. Zostali len začiernené obhorené
zvyšky skeletu. Podľa Jana Adamčíka to vyzerá, že požiar začal zdnuka.
Vyhorené je najviac zdnuka. Miro Vnenčák chodí smutný po zhorenisku – jeho
žena je uvedená ako majiteľka. Kriminálna polícia vyšetruje.
25. 10. 2013
Tento týždeň na Slovensku podľa meteorologickej služby padali teplotné
rekordy. Takto teplo na konci októbra nebolo už 65 rokov.
3. 11. 2013
Cintorín je na webe
Rabčanský starý aj nový cintorín je kompletne so všetkými hrobmi
na internete:
www.cintoriny.sk
Sp. zn. 45, Správa miestneho rozhlasu
3. 11. 2013
Centrum voľného času
Obec Rabča na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča
z riadneho zasadnutia zo dňa 30. novembra 2012 č. uzn. 7/2012,
písm. B) ods. 11 schválilo, aby obec Rabča podala žiadosť o zaradenie do
sietí školských zariadení CVČ aj v našej obci. Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR v Bratislave č. rozhodnutia: 2013
– 291/644:1 – 923 rozhodlo o tomto zaradení a od 1. septembra

2013 máme v našej obci zriadené centrum pod názvom: „Centrum voľného času,
Hlavná 426, Rabča“.
Sp. zn. 48, Rabčiansky chýrnik 3/2013
4. 11. 2013
Príjemne, polooblačno po včerajšom „soplení“. Na dušičky aj sviatok
všetkých svätých bolo pekne.
V piatok nečakane zomrel – ešte mladý Milan Čučka (rakovina ... – cca rok,
mal vysoké horúčky, ktoré nedokázali utíšiť; pýtal sa domov a doma zomrel).
Tým, že starí odmietli komasáciu v Rabči čo tým dosiahli? Nič. Polovica z
nich už pomrela. Záhony zostali v podieloch dodnes a keď mladí chcú stavať
na rodičovských pozemkoch z podielnikmi si aj tak neporadia pokiaľ nemajú
milióny na vyplatenie spoluvlastníkov a niektorí nepredajú za žiadne
peniaze. Stará generácia si svoje krivdy odnáša do hrobu a mladá si z
toľkými spoluvlastníkmi pokiaľ nie je dostatočne bohatá, nevie rady!
5. 11. 2013
Problém spolužitia susedných súkromných bytov cez odsávaciu šachtu sa dym
s fajčenia od susedov dostal do susedného bytu. Starosta mal plno
telefonátov, esemesiek „Volili sme Ťa a ty nám nepomôžeš?“
6. 11. 2013
Dnes znova začínajú vytyčovať Adamovku.
Eva Grancová s Májkou sa vrátila z vymeriavania pozemkov v lokalite
Adamovka III. Navrhla starostovi, aby na 12. novembra Štefan zabezpečil
hrubú úpravu nových ciest, aby boli stabilizované a vidno kadiaľ pôjdu.
11. 11. 2013
Jozef Kornhauser – spoluvlastník ulice Rozvoja naviezol na ulicu Rozvoja
štrk ako odpoveď na uznesenie obecného zastupiteľstva.
Skončili voľby do ŽSK. Starosta Dušan Ratica neprešiel ale z nezávislých
z tejto doliny získal najviac hlasov.
12. 11. 2013
Vlastníci preberajú pozemky na 20 hektárovej Adamovke III. Je sklamanie, že
sa rovno neodovzdávajú cesty v šírkach aké sú v územnom pláne a že je to
dané na dohodu s novými vlastníkmi. Starosta rozhodol, že na vytýčenú šírku
treba urobiť skrývku ornice, aby bolo jasné kde je ulica. Zima.
14. 11. 2013
Odkryté poklopy, zohnuté plechy na poklopoch, zrazený hnedý pes, preplnené
kontajnery pri cintoríne po dušičkách to všetko sa nahlasuje vedúcemu
RABČAN, obecné služby, ktorý sa o to so svojimi zamestnancami stará, aby
život v dedine mohol nerušene prebiehať.
Adamovka III: Ján Adamčík ani poriadne nespal čo mu stále niekto volal,
podpisuj, nepodpisuj, najviac sú ľudia rozľútostení, že na taký hlavný ťah
zostáva len 4-metrová Rovňová ulica. Peter Kozák bol povedať, že sestra z
Námestova už podpíše nepodpísanú účasť v ceste na ulici Úbočná, ak jej
navezú 4 fúry hliny.
Čo je spravodlivosť? Kto má pravdu? Má veľkú účasť v spoločnom lese. Príde
a vyrúbe „šlog“, lebo potrebuje drevo na stavbu. Nechá neporiadok, haluze.
Iní spoluvlastník príde čistí les od neporiadku a chytí ho ten čo rúbal:
„Ako si to dovoľuješ, je to moje!“ Neuvedomí, si že on zaňho mu urobil
v lese poriadok. Nakoniec súhlasí, že ten vyrúbaný les dočistí.
Veľa rokov trvalo kým sa schválil nový územný plán a stále sa nájde niekto,
že nič nevedel o tom, že s ním nesúhlasí alebo, že chce inak. Každý prizerá
len vo svoj prospech.
18. 11. 2013
Adamovka III
U starostu od rána stránka za stránkou. Útok za útokom. Ako keď útočia osy.
Výbor JPÚ odviedol zadarmo kus poriadnej práce. Jánovi Adamčíkovi iba pridá
na tlaku, na ktorý si má dávať pozor.

K Adamovke začul som od stránky: „Ľudia keď chcú stavebné pozemky musia dať
pod cesty.“ Ďalšie špekulácie: „Keď okrajoví zistili, že majú aj prednú
a aj bočnú ulicu, tak už niektorí uvádzajú, že pustia len na prednú a
na bočné už nepotrebujú púšťať.“ Traktor z prevádzky aj v sobotu pokračoval
v cestách – odhŕňaní skrývky.
19. 11. 2013
Ľahko sa zle robí a ako ťažko sa v týchto podmienkach pomáha ľuďom a vždy
sa nájde niekto kto udáva a všetko skazí, aby len dosiahol svoj prospech.
Starosta zo ZMOBo: „10% zvýšenie odvozu plastov: Až 1/4-na z dovezených
vyseparovaných plastov ide späť na skládku TKO lebo nie je ľuďmi
vyseparovaná.“
15. 11. 2013
Sú dve viery. Jedná v kostole a druhá pri pozemkoch
Tí čo sú poslední, vybojujú najviac. Aj stavebný zákon je proti nám – ak
ich vyvlastníme dostanú zaplatené znaleckú cenu a ostatní poctiví dajú za
symbolické euro.
Adamovka – dnes pribudla ďalšia veľmi pekne zhrnutá cesta vedľa pozemku
Antona Pitáka. Dnes je tam ticho, len na vrchu bol súkromný traktor s dvoma
ľuďmi – asi prevážali hlinu. Gusto Piták sa vyjadril, že teraz všetko
závisí od toho čo napíšu Tí čo sú proti.
Problémy ako financovať prístavbu hornej školy.
22. 11. 2013
V škole sa posledné 2 týždne šíria ovčie kiahne. Začali od druhákov.
Jednoduché pozemkové úpravy Adamovka III
Od desiatej prišiel Jozef Kupčulák, Gazdíková, celý výbor zastupujúcich
vlastníkov vrátane Márie Fuskovej za obec a prítomný bol aj starosta obce
Dušan Ratica. Riešili ďalšiu formu rozšírenia ulíc po zápise vlastníctva.
Treba poďakovať za vynikajúcu prácu celému výboru na čele s predsedom
Mgr. Augustínom Pitákom, za to čo v rámci možnosti urobili. Pracovali bez
akejkoľvek odmeny, zadarmo.
25. 11. 2013
„Súťaž, ktorá je nevyhnutným predpokladom na efektívny a lacno fungujúci
systém, považujú stále za strašidlo.“ – uviedol šéfredaktor Radovan Gazda,
Odpadové hospodárstvo 11/2013.
27. 11. 2013
Jasno, mrzne až praští -15JC!
Niektoré potraviny, ako napríklad zemiaky zdraželi za rok až o 80%.
http://www.aktuality.sk/clanok/237745/komentar-juraja-miskova-preco-ficonechce-nizsiu-sadzbu-dph/
26. 12. 2013
Technológia premietania 35 mm filmov rokom 2012 zanikla. a tak aj Rabči
zaniklo kino. V priebehu pár posledných rokov sa prešlo z klasických 35 mm
filmov na digitálne premietanie. Od tohto roka prebieha celoslovenská
digitalizácia zahŕňajúca aj menšie kiná.
Niekedy bol film na niekoľko kilometrov dlhých zvitkoch, teraz príde pevný
disk v krabičke prostredníctvom poštovej zásielky. Uvidíme, kam technológia
3D posunie hranice.
Prebraté z http://www.zive.sk/navstivili-sme-digitalne-kino-pozrite-sa-dozakulisia/sc-3-a-313778/default.aspx
27. 12. 2013
Teplo ako na jar. Sneh v obci takmer zmizol.
30. 12. 2013
Idú prof. policajti potápači hľadať telo Lukáša Bajčičáka, ktorý spadol
o tretej ráno v nedeľu z mosta do priehrady. Hľadali ho už dobrovoľní
potápači.

Búračka pred VITAMÍNOM. Zrazili sa vraj až 3 autá.
31. 12. 2013
Rabčania mladnú
Obec Rabča k 31. 12. 2013 má 4813 obyvateľov. Vlani bol priemerný vek
obyvateľov 33 rokov a tento rok sa znížil na 31 rokov. Opäť sa zvyšuje
pôrodnosť a do obce prichádza viac mladých rodín.
ŠTATISTICKE ÚDAJE o RABČI ZA ROK 2013
Počet: v RD 4501, občanov v bytoch 314, sobášov 55 (z toho uzavretých
v Rabči: 30), rozvodov v obci 3, ovdovelých 14, sirôt a polosirôt 17,
národností: česká, poľská, slovenská a ukrajinská, cudzincov v obci 11,
úmrtí 29, priemerný vek úmrtnosti 66,5 roka; počet členov domácností: 1
člen: 179 domácnosti, 2 členovia: 114 domácnosti, 4 členovia: 161
domácnosti,
5 členov: 185 domácnosti, 6 členov: 132 domácnosti.
Sp. zn. 61, Rabčiansky chýrnik 3/2014
211 – 2014
Podielové dane v roku 214
Rok 2011 – 909 947 €,
rok 2012 – 953 360, 12 €,
rok 2013 1 098 478 €,
rok 2014 – 129 831 €.
Sp. zn. 68, Podielové dane
Štátna správa
20. 6. 2013
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru v územnom obvode okresu
Námestovo od 20. 6. 2013
– do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať
zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2
zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov zakazuje najmä –
zakladať alebo udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť alebo
odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, vypaľovať porasty bylín, krov
a stromov. Vlastníci lesa, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesa sú
povinní najmä:
– zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä: pre osoby vykonávajúce
hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy
pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia
služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť vhodný systém spojenia
s ohlasovňou požiarov;
– zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia
na určenom mieste v závislosti od lesných porastov;
– udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave,
ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie
na účinný zásah.
Pplk, Ing. Miroslav Trabalka v.r., riaditeľ
Sp. zn. 63, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove
9. 11. 2013
Kandidáti Babohorského regiónu do volieb za Žilinský samosprávny kraj
Za Babohorský región Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Sihelné, Zubrohlava,
Bobrov a Klin kandidovali do volieb za Žilinský samosprávny kraj títo
nezávisláí kandidáti na poslancov: Pavol Bugeľ, starosta obce Zubrohlava;
Ing Anton Grobarčík, starosta obce Bobrov; Štefan Peňák, starosta obce
Klin; Dušan Ratica, starosta obce Rabča a Jozef Slovík, starosta obce
Rabčice.
Sp. zn. 70, Plagát
9. 11. 2013
Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja v Rabči

Volebná účasť v Rabči
V Rabči boli 3 volebné okrsky (ďalej len VO): vo VO I volilo 325 z 1352
voličov (24,04 %), vo VO II volilo 171 z 1026 voličov (16,67 %), vo VO 3
volilo 254 z 1033 voličov (24,59%), celkom za Rabču volilo 750 voličov
z 3384 oprávnených voličov (22,16%). v okrese Námestovo bola volebná účasť
24,31%. VÝSLEDKY VOLIEB na PREDSEDU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA v RABČI
1. Miroslav Mikolášik, 329 hlasov (za Oravu 11 723 hlasov); 2. Ing. Juraj
Blanár, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana
zelených, 321 hlasov (za Oravu 10 399 hlasov); 3. Igor Ryban, 51 hlasov; 4.
– 5. Ivan Pavlisko, 13 hlasov; 4. – 5. Juraj Pavlovič, 13 hlasov. v Rabči
získal z kandidátov na predsedu do ŽSK za okres Námestovo najviac hlasov
Miroslav Mikolášik (KDH, MOST – HID, SaS, SDKU – DS) a to 4 673, druhý
skončil kandidát SMERu Juraj Blanár s 4 368 hlasmi.
VÝSLEDKY VOLIEB DO ZASTUPITEĽSTVA Žilinského samosprávneho kraja podľa
počtu získaných hlasov v RABČI Por. čislo, Titul, Meno a priezvisko, Vek,
Povolanie, Trvalý pobyt, Politická strana (koalícia); 1. Ľudmila
Rešutíková, Bc. 45, riaditeľka pobočky, Rabča, SMER – sociálna demokracia,
479 hlasov; 211. Dušan Ratica, 61, starosta obce Rabča, Rabča, nezávislý
kandidát 404 hlasov; 3. Igor Janckulik, 45, podnikateľ, Krušetnica,
nezávislý kandidát 213 hlasov; 4. Jan Kozák, 48, podnikateľ, Námestovo,
Národ a Spravodlivosť – naša strana 214 hlasov; 5. Pavol Bugeľ, 47,
starosta obce Zubrohlava, nezávislý kandidát 182 hlasov; 6.
MUDr. Drahoslava Kanderková, 54, lekárka, Námestovo, Kresťanskodemokratické
hnutie, MOST – HID, Sloboda a Solidarita, SDKU – DS, 159 hlasov; 7. MUDr.
Štefan Blahút, 56, lekár, Námestovo, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko 141 hlasov;
8. Ing. Michal Strnal, 29, živnostník, Oravská Polhora, nezávislý kandidát
140 hlasov;
9. Ing. Anton Grobarčík, 55, starosta obce Bobrov, Bobrov, nezávislý
kandidát 121 hlasov;
10. Jozef Slovík, 55, starosta obce Rabčice, nezávislý kandidát 150 hlasov;
11. Marián Grígeľ, 58, živnostník, Námestovo, Slovenská národná strana 116
hlasov; 12. Ing. Albín Maslaňák, 55, prednosta OcU, Oravské Veselé, KDH,
MOST – HID, Sloboda a Solidarita, SDKU – DS 107 hlasov; 13. Štefan Peňák,
54, starosta obce Klin, nezávislý kandidát 82 hlasov; 14. PhDr. Miroslav
Šimulčík, 37, prednosta úradu Lokca, SMER – sociálna demokracia 70 hlasov;
15. PaedDr. Tomaš Kucharik, 40, pedagóg, Námestovo, Slovenská národná
strana 68 hlasov; 16. Ing. Viera Mazúrová, 52, starostka obce Oravská
Lesná, SMER – sociálna demokracia
67 hlasov; 17. Miloš Ferleťák, 36, podnikateľ, Námestovo, Ľudová strana
– Hnutie za demokratické Slovensko 64 hlasov; 18. Jozef Straka, 59,
starosta obce Lomná, KDH, MOST – HID, Sloboda a Solidarita, SDKU – DS 60
hlasov; 19. Jozef Vajdiar, 32, manažér, Námestovo, 99 % – občiansky hlas 32
hlasov; 20. Mária Jankuliaková, Ing. 36, zamestnanec, Námestovo, Nová
väčšina – Dohoda (D. Lipšic), Občianska konzervatívna strana 31 hlasov; 21.
Marián Murín, 46, starosta obce Mútne, nezávislý kandidát 29 hlasov; 22.
František Poleta, Bc. 63, starosta obce Novoť, nezávislý kandidát 27
hlasov; 23. PaedDr. Ing. Mária Olešová, 45, riaditeľka ZŠ s MŠ Krušetnica,
nezávislý kandidát 25 hlasov; 24. Peter Hurák, 52, elektrotechnik,
Námestovo, nezávislý kandidát 24 hlasov; 25. Ing. Milan Vrábeľ, 51,
starosta obce Zákamenné, nezávislý kandidát, 15 hlasov. 26. Jozef Metes,
37, podnikateľ, Námestovo, Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko 13 hlasov; 27. Mgr. Peter Laťák,
36, psychológ, Babín, PRIAMA DEMOKRACIA 9 hlasov; 28. Stanislav Papajík,
59, podnikateľ, Breza, SMER – sociálna demokracia 8 hlasov.
Sp. zn. 57, 69 Rabčiansky chýrnik 4/2013, Zápisnica okrskovej volebnej
komisie
Významné návštevy
27. 5. 2013

Návšteva v gmine Świnna
Polsko, Gmina Świnna. Zástupcovia obce a najmä zo Základnej školy v Rabči
sa zúčastnili na pozvanie wojta Henryka Jurasza z družobnej gminy Świnna
konferencie na ktorej bola prezentácia cezhraničného mikroprojektu
„Komputer łączy pokolenia” (Počítač spája pokolenia), na ktorý získali
z fondov EÚ v rámci cezhraničnej spolupráce 28 724 €. Obec Rabča – ZŠ s MŠ
v Rabči tiež podala zrkadlový mikroprojekt „Dedko, babka vnúčik o počítači
naučí ťa všetko“, ale obec Rabča nebola úspešná. Obec sa pokúsi byť úspešná
s týmto projektom v ďalších výzvach.
Sp. zn. 24, Rabčiansky chýrnik č. 2/2013
22. 8. 2012
Pozvanie do družobnej obce Wölfersheim
Ahojte milí kolegovia!
Naša cesta na Slovensko bola veľmi úspešná a zanechala u všetkých obrovské
zážitky. Ďakujeme. Dňa 6. októbra 2012 konajú požiarnici Oktoberfest.
Srdečne pozývame nielen požiarnikov ale aj ostatných občanov Rabče. o jedlo
a ubytovanie sa postaráme (aj uhradíme). Veľmi by sme sa potešili, keby ste
na oplatu prišli a aby ste spoznali našu obec Wölfersheim. Dajte nám prosím
skoro vedieť počet ľudí a dobu pobytu, aby sme mohli skoro zabezpečiť
ubytovanie.
Anna Küchenmester a Spolok Partnerstva
Sp. zn. 44, Rabčiansky chýrnik č. 2/2012
12. 10. 2012
Víkendový pobyt Slovákov v Nemecku
Na víkendový pobyt Slovákov v Nemecku s radosťou spomínajú aj hostitelia.
v piatok 12. októbra po takmer štrnástich hodinách strávených cestovaním,
o 11. hodine autobus s viac ako 40 Rabčanmi dorazil do Wölfersheim, kde ich
privítali vejúcimi vlajočkami. Po uvítaní si návštevníkov rozdelili do
hostiteľských rodín. Približne 20 rodín sa dohodlo ubytovať hostí vo
vlastných domovoch. Helena Chromčáková bola ubytovaná so svojím manželom
v dome, ako sama hovorí, veľmi pozorného hostiteľa: „Prišli sme na obed
a oni si nás hneď ubytovali. Naobedovali sme sa a potom nám náš hostiteľ
povedal, že sa treba prejsť, aspoň 1000 krokov by mal každý povinne prejsť
a po prechádzke sme si mali šľajfnúť, teda spať na 2 hodiny. To nám
vyhovovalo, 2 hodiny sme si pospali. Ubytovaní sme boli v ich študentskej
izbe s posteľou pre dvoch. Všetci hostitelia nás vozili. Jazdili rýchlo,
ako keby nás ukradli. Ak porovnám mestá, u nich je veľa úzkych uličiek, ale
šoféri sú k sebe veľmi ohľaduplní. Do kostola aj z kostola nás odviezli.“
Pozornosť, ale aj typická nemecká presnosť je badateľná aj v naplánovanom
programe. Približne dvojhodinové oddýchnutie po ceste a pokračujeme. Časť
skupiny navštívila Múzeum energetiky, kde sa im aj pomocou vlastného tela
snažil vysvetliť históriu energie vo Wölfersheime ich sprievodca Helmut
Riess. v Singberg škole v podvečerných hodinách už pokračoval program pre
všetkých. Najskôr riaditeľ Thomas Gerlach a vedúci stredoškolského odboru
Christian Kneipp previedli skupinu po budove, Anna Küchenmeister a Tatiana
Mularcikova-Lindt ich sprevádzali ako tlmočníčky. „Školu majú s telocvičňou
a práve vtedy trénovali deti na bicykloch v krasojazde, bolo to úžasné, čo
dokázali tie malé deti, aké piruety… chodia po súťažiach. Triedy majú
presne také ako my, odfotili sme si fyzikálnu učebňu, neskôr nám dali
kontakt na firmu a takú učebňu sme potom zrealizovali aj u nás,“ spomína
na minuloročnú návštevu a užitočné skúsenosti starosta Ratica. Teraz mohol
porovnať, ako sa u nich situácia zmenila. Po prehliadke školy riaditeľ
Gerlach, predsedníčka partnerského združenia pokračovali do neskorých
večerných hodín. v sobotné ráno bola na programe cesta do Frankfurtu.
Autobusom sa najskôr všetci zaviezli na letisko. Frankfurtské letisko je
najväčšie v Nemecku, patrí k najdôležitejším komunikačným uzlom
v celosvetovej letovej preprave. Približne každé tri minúty tam priletí
lietadlo. Práve tu vznikla spoločná fotografia na pamiatku. Dobre živení sa
potom vrátili do autobusu, ktorý preniesol skupinu do centra mesta. Pri
kostole svätého Pavla sa skupina rozdelila. Väčšina sa zúčastnila
prehliadky s Thomasom Küchenmeisterom, ktorý rozšíril obzor Slovákov

o niekoľko užitočných faktov o meste. Zvyšok išiel preskúmať obchody
a kaviarne. Či už to boli obdivovatelia kultúry a histórie, alebo ťažko
zarobené slovenské eurá míňajúci shopoholici, všetci boli ohromení
veľkosťou mesta. v podvečerných hodinách sa skupina mala opäť stretnúť. Kým
sa čakalo na zvyšok, Slováci znovu zahrali na akordeón a ozembuch. s novými
dojmami z obrovského letiska vo Frankfurte a frankfurtského centra mesta sa
vracali späť do Wölfersheim.
Spolková republika Nemecko sa skladá zo 16 čiastočne suverénnych krajín.
Každá z nich si uchováva svoje vlastné kultúrne a historické dedičstvo.
Nemecko sa stále rozdeľuje podľa starého zvyku na západné a východné.
Existujú rozdiely medzi jednotlivými mestami. Jedno majú však všetci
spoločné. Uchovávajú si vlastné nemecké dedičstvo. Hrdosť na svoju
minulosť. Rabčania mohli toto ich dedičstvo spoznať počas návštevy
družobného mesta Wölfersheim. Malebné mestečko neďaleko piateho najväčšieho
mesta Nemecka, Frankfurtu nad Mohanom. Anna Küchenmeister a starosta Rouven
Kötter privítali všetkých prítomných. Pár slovami v nemčine sa prítomným
prihovoril aj starosta Dušan Ratica, na čo Nemci veľmi spomínajú. Slovákov
si uhostili typickým nemeckým jedlom – chili con carne, ktoré podľa ich
slov Slovensko nepozná. s prvými tónmi slovenských ľudových piesní zavládla
v miestnosti uvoľnená atmosféra. Hudbu a spev Slovákov potom vystriedala
nemecká kapela Red – Christina Dern (spev), Thomas Küchenmeister (gitara),
Jörg Karl (basa) a Johannes Wild (bicie). Tanečný parket sa rýchlo zaplnil
a oslavy pokračovali do neskorých nočných hodín. Sobotný program sa však
týmto nekončil. Zbor dobrovoľných hasičov z Wölfersheim pozval Slovákov
v hostiteľských rodinách na ich Oktoberfest. Thorsten Metz privítal
všetkých prítomných, Anna Küchenmeister poďakovala hasičom za pozvanie
a všetkým občanom z Wölfersheim za vrelé prijatie. Do nálady hrali
hudobníci z Wölfersheim, a ako v piatok, i teraz sa tanečný parket bol
rýchlo zaplnil. Slováci nezostali nič dlžní a na poďakovanie zahrali krátku
skladbu. v nedeľu mali dopoludnia vymyslieť program svojim hosťom
hostitelia. Krásnym zážitkom sa môže pochváliť Janka Michaľáková. Počas
pobytu v Nemecku bývala u starších manželov, takých dobrákov, ktorí im
objednali na dopoludnie vrtuľník, po leteckej obhliadke okolia ich povozili
aj na motorkách. Helena Chromčáková spomína na kulinársky zážitok
z rozlúčkového obeda u hostiteľov: „Predjedlo vzácnu drahú šunku, červený
melón, prvý bol prípitok v malom poháriku, keď sme zjedli, nalial šampus
pred hlavným jedlom, aby sa nám žalúdok upokojil, 4 druhy príborov – oni sa
pozerali na mňa, čo ja beriem (pozn.: Hela je vyučená kuchár čašník),
teľacie mäsko s perfektnou dochutenou omáčkou, ale to stále bolo podľa
hostiteľa len taký dezertík. Po dojedení doniesol ďalšie tanieriky,
citrónovú zmrzlinu a šampus. Po pol hodine nasledovali kapusta, zemiaky,
čisté vykostené mäso, prsia a nohy z kačky v páce. o tretej sme dojedli. Po
obede som mu chcela pomôcť s riadom, ale hostiteľ nedovolil: NEIN, NEIN!
(Nie, nie.) mi hovoril. Vystískala som ho za ten obed. Učiteľke
prekladateľke Kojdjákovej, ktorá s nami bývala, som povedala, aby mu
preložila, že to je za to, že to urobil s láskou pre nás.“ Popoludní bola
časť Rabčanov pri jazere vo Wölfersheime. Starostu Raticu zaujala
investícia, ktorú Wölfersheim na tomto mieste zrealizoval: „Obec odkúpila
pozemok s jazerom, čo zostal po povrchovej ťažbe uhlia, vyrábajú tam
elektriku. Cez tepelné čerpadlá využívajú rôznu teplotu jazera naspodu
a navrchu.“ Fotovoltaická elektráreň s rozlohu piatich futbalových ihrísk
bola financovaná z úveru. Splácať ho bude obec z toho, čo vyrobí a po 15
rokoch bude mať už čistý zisk: „súkromník by do toho nešiel pre dlhú
návratnosť, ale obec to nestojí nič, pretože skúpila kontaminovanú hlušinu
z uhlia neúžitkovú pôdu, na ktorej sa stavať nedá a tak to využili. U nás
by sa to ťažko dalo zrealizovať, v Nemecku majú veľa slnka, najväčší mráz,
čo zažili bol -15°C, oni nevedia čo sú – 30°C teploty.“ zhodnotil
investíciu Dušan Ratica. Posledná časť nedeľného programu bolo občerstvenie
v sále Evanjelickej komunity. Vidiecke ženy z Wölfersheim a Södel
pripravili obrovský bufet s lahodnými koláčmi a krásnymi tortami. Po
krátkom úvode z farskej rady prostredníctvom Dr. Sylvie Börgens všetci

ochutnali sladké pochúťky. Potom nasledoval výlet so sprievodcom cez
kostol. s blížiacim sa večerom sa blížil aj čas rozlúčky. na medzinárodný
víkend takto spomína starosta Rouven Kötter: „Wölfersheim tento víkend
ukázal svoju pohostinnosť. Rodiny pozvali do svojich domov cudzincov a už
ako priatelia boli pozvaní na Slovensko. Hostili ich na svoje vlastné
náklady. Teší ma to, pretože to ukazuje, že partnerstvo je naplnené životom
a nie je to len partnerstvo na papieri. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli
na tento víkend. Zvlášť Partnerskému združeniu s Annou Küchenmeister
na čele.“ Nemci sa od nás naozaj veľmi nelíšia. Ak nerátame naše peňaženky.
Tiež sú to len obyčajní ľudia, ktorí sa radi zabavia a pochutia si
na dobrom jedle. Po letnom výlete Nemcov v Rabči si predsavzali, že našich
uhostia v rovnakej miere. Pretože na pohostinnosť Oravcov doteraz s vďakou
spomínajú. Verím, že dobré jedlo a zábava nie sú to jediné, čo si Rabčania
z cudzej krajiny odniesli. Za krátky víkend mohli spoznať čosi z kultúry
a zvykov. Aj takéto výmeny nám môžu pomôcť k rozvoju.
Sp. zn. 123, Rabčiansky chýrnik č. 2/2012
Činnosť podnikov a ich podiel na činnosti obce
15. 1. 2013
Od troch kráľov večer nám stále pribúda po cca 5 cm snehu. Celkom ho je cca
20 cm. Aj tejto noci pripadlo cca 7 cm mäkkého snehu. Ráno bolo okolo nuly.
Prevádzka už má nový traktor zo zberného dvora aj s pluhom „šipákom“ cesty
ešte o ôsmej ráno neboli po Gaceľ vyorané.
V Gaceli nešla 2 hodiny elektrina. Poškodené trafo pri bytovkách. V kotolni
ObZS nekúrili pre vypnutú elektriku, kde majú elektrocentrálu – pýta sa
starosta vedúceho obecných služieb?
Február 2013
Nová čistiareň Sofia
V obvodnom zdravotnom stredisku vedľa hasičskej zbrojnice je otvorená nová
prevádzkareň ČISTIAREŇ Sofia. Ponúka čistenie kabátov, kožuchov, farbenie
kožuchov, pranie prádla a bielizne, antialergické pranie, požičovňu šiat,
predaj doplnkov k spoločenským šatám, zákazkové šitie, opravu a úpravu
odevov, galantériu, tepovanie sedacích súprav, kobercov, matracov,
upratovacie služby.
Sp. zn. 36, Rabčiansky chýrnik 2/2013
13. 9. 2013
O tretej poobede starosta zvolal jednanie s spoluvlastníkmi na trase
výstavby obecného vodovodu III. etapa. Prišlo ich málo len cca 25. Každý sa
vypytoval. Viacerí podozrievali obec čo zas zamýšľa, koľko ich to bude
stáť. Prítomným podrobnosti individuálne vysvetľoval starosta a správca
obecného vodovodu Pavol Kobyliak. Kinosálu nebolo treba.
Politické strany, hnutia a združenia
7. 2. 2013
Dnes mal pohreb poobede hasič Milan Metes. Hasiči išli v uniformách
na novej hasičke vzdať mu poslednú česť.
9. 2. 2013
Výročná členská schôdza
Krásne nové priestory, vysoká účasť, opäť perfektne pripravená schôdza,
vynikajúci priebeh. Len tak ďalej sa udržať a neustále vylepšovať svoju
humánnu činnosť v prospech nás všetkých. Výročná členská schôdza
Dobrovoľného hasičského zboru v Rabči (ďalej sa uvádza skratka DHZR), ktorá
sa konala 9. 2. 2013prvýkrát v nových priestoroch hasičskej zbrojnice
na poschodí. Výročnú členskú schôdzu DHZR zahájil a viedol Ing. Vladimír
Piták privítaním
účastníkov. Následne vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili
pamiatku zosnulých
dobrovoľných hasičov z ich radov: Jozefa Pitáka (* 16. 9. 1939, † 22. 12.
2012), Milana

Metesa (* 5. 4. 1950, † 4. 2. 2013), Miroslava Pilarčíka (* 27. 3. 1960, †
23. 1. 2013) a Milana Metesa.
Sp. zn. 26, Rabčiansky chýrnik 2/2013
21. 5. 2013
Len raz udrelo a nový dom bol v plameňoch
Bol som na chvíľu pozrieť Američana Mariána Turaca, ktorý prišiel domov
na dovolenku s dcérou k rodičom.
Na obed sa zamračilo a začalo, kde-tu pršať. Poobede z juhu čierňava slabá
búrka N práve sme išli z obedu, keď zaburácal prvý a jediný hrom
l o niekoľko minút volali z Námestova hasiči, že horí na Adamovke nový dom
619.
Jedno burácanie a nový dom na Adamovke vzbĺkol ako fakľa po zásahu bleskom.
Hromozvod a vonkajšiu izoláciu ešte nemali dorobenú, vnútri už mali všetko
hotové.
Priebeh:
12:45 1 Horí novostavba Milana Glovaťáka
nahlásili hasiči z Námestova
starostovi. O 12:47 Štefan išiel po Galisa. Ja so starostom sme išli
k horiacemu domu. Prvé čo som počul: „Chlopi som v roboče, kto bede gasiť?“
Naši s hasičkou prišli prví. Rýchlo pripojili hadicu, pustili a voda nikde
v cisterna bola prázdna, lebo po súťaži ju nenaplnili. Tak rýchlo išli
povyše a napojili sa cez hydrant a hasili. Chlapi čo sa zbehli z okolia
pomáhali vynášať čo sa dalo. Vtedy sa ešte len dymilo z ihlanového
hliníkového vrchu strechy a oheň len kde tu oblizoval komín do ktorého
udrelo. O niekoľko minút bol vrch členitej strechy nového domu ešte
neotepleného v plameňoch. Mladá žena srdervúco plakala, volala chlapovi
ďaleko do práce. Dom mali už kompletne zariadený. Mali pôžičku a bol
poistený. Niekoľko minút po Rabčanskej hasičke prišli aj Námestovci, ktorí
začali hasiť. Jeden s plynovou maskou pomáhal hore pod plameňmi. Aj naši
chlapi pribehli na pomoc a Jano Adamčík vynášal čo sa dalo, školník Miro
Kovalíček sa chytil pomoci pri prúdnici. Oheň z polystyrénu spod hliníkovej
strechy obitej kosoštvorcovými tablami sa šíril čoraz väčší. Oheň sa
podarilo uhasiť, len bolo treba dohliadať, aby znova nevypukol.
Len čo sme sa vrátili Eva vraví, že z Facebooku už má fotku, ktorú ktosi
z Rabče „bleskovo zavesil“.
Rýchlosť zásahu sa ukazuje ako rozhodujúci. Každou minútou sa požiar
rozšíri a potom treba veľa vody, aby ho uhasili.
NIKOMU SA NIČ NESTALO. Jano Adamčík prišiel posledný a vraví, že oheň sa
stále obnovuje. Na adresu hasičov sa nechcel vyjadriť ale napokon pred
ženami povedal, že mali prázdnu nádrž, síce to o niekoľko minút vyriešili
cez hydrant ale aj tie minúty boli veľmi dôležité.
O pol hodiny mraky zmizli O vyčasilo sa. Nik by neveril, že sa niečo mohlo
v obci stať.
17. 6. 2013
Z Nemecka Z družobného spoločenstva obcí Wölfersheim prišla pozvánka pre
mladých hasičov na súťaž.
3. 7. 2013
Na odpustovej svätej omši nastúpili so štandardou hasiči pred oltár
a s chóra zazneli fanfáry rabčanskej dychovky.
14. 10. 2013
Od druhej rána horí Šašinka.
Vraj vedľa sa mladí zabávali. A ešte aj poslední majitelia Piták, ... že
tam mali sklad.
Hasiči v maskách chodia vnútri a dohasujú. Zostali len začiernené obhorené
zvyšky skeletu. Podľa Jana Adamčíka to vyzerá, že požiar začal zdnuka.
Vyhorené je najviac Kriminálna polícia vyšetruje. zdnuka. Azbestové zvyšky
ohrozujú okolie.
28. 5. 2013
Predseda LZOR Dušan Pitáku uviedol Eve Grancovej, že idú v Bartkovjákovke
zvolať spoluvlastníkov šnúry, pretože Žalmanová z Martina tam urobila
holorub bez toho, aby sa dohodla so spoluvlastníkmi.

14. 11. 2013
Čo je spravodlivosť? Kto má pravdu? Má veľkú účasť v spoločnom lese. Príde
a vyrúbe „šlog“, lebo potrebuje drevo na stavbu. Nechá neporiadok, haluze.
Iní spoluvlastník príde čistí les od neporiadku a chytí ho ten čo rúbal:
„Ako si to dovoľuješ, je to moje!“ Neuvedomí, si že on zaňho mu urobil
v lese poriadok. Nakoniec súhlasí, že ten vyrúbaný les dočistí.
21. 4. 2013
Voľba predsedu Urbáru
21. 4. 2013
KD Rabča. Od druhej poobede sa konalo Valné zhromaždenie pozemkového
spoločenstva Urbáru Rabča, na ktorom bola najmä voľba nového predsedu,
nového 9-členného výboru a novej dozornej rady. v tajnom hlasovaní si
urbárnici zvolili opäť doterajšieho predsedu Ing. Jaroslava Jagnešáka. Za
predsedu dozornej rady zvolili Ing. Vladimíra Pitáka. Schválili aj nové
financovanie predsedu urbáru – za hodinu práce mu schválili výšku
priemernej mzdy a počet odpracovaných hodín v prospech urbáru mu bude
schvaľovať
dozorná rada.
Sp. zn. 28, 74 Rabčiansky chýrnik 2/2013, Správa miestneho rozhlasu
10. 2. 2013
Výročná schôdza Červeného kríža v Rabči
V roku 2014 oslávi Červený kríž v Rabči 80 rokov účinkovania „Červený kríž
je svetlom v tme. Toto svetlo nech je zapálené všade tam, kde bude utrpenie
a bolesť“ – Henry Dunant
„Krv darujem pre dobrý pocit,“ – uviedol držiteľ najvyššieho ocenenia náš
Milan Šteťár.
Prekvapením na výročnej členskej schôdzi z 10. 2. 2013 bola vysoká účasť
a záujem o prácu v Červenom kríži. Predsedkyňa p. Pavlína Oselská: zdalo by
sa, že môže byť spokojná. Veď sa im darí organizovať rôzne zdravotnícke
akcie, najmä odber krvi. Majú plány ale chýbajú peniaze. Uviedla: „Veď štát
dnes darcom krvi neposkytuje prakticky nič. Dnes, keď chceš kúpiť len
minimálne ocenenie, nejakú kávu, na výber máš 100 € fuč, ani zárobky
na činnosť zo zábav, ktoré sme usporiadavali, dnes nie sú možné – na našu
poslednú zábavu prišlo len 40 záujemcov, tak sme prerobili...
Už nemáme ani zdravotnícke brašne na poskytovanie prvej pomoci, lebo sme
nezískali peniaze na nákup nových? – na kurzy prvej pomoci nám chýbajú aj
základne pomôcky ... snažíme sa robiť čo sa dá a čo nás stojí minimum
peňazí.“
Červený kríž v Rabči
1934 – 2013
1934
Prvá zmienka o vzniku Červeného kríža v Rabči (vtedy ČSČK) bola uvedená vo
farskej kronike v Rabči dňa 12. mája 1934.
Mal 40 členov. Jeho zakladateľom a predsedom bol bývalý rabčanský farár
– kanonik Ján Kecera, ktorému sa ako vtedajšiemu starostovi v rokoch 1932
– 1934 podarilo zriadiť zdravotné stredisko v Rabči.
1953
Ďalšia zmienka je až okolo r. 1953, kedy bola založená nová miestna
organizácia Červeného
kríža (MO ČSČK). Jej predsedom sa stal Ján Korman, tajomníkom Jozef
Prisenžňiak a hospodárom Ľudovít Bedrich. Táto skupina mala vyškolených 10
zdravotníckych hliadok, ktoré boli vybavené najzákladnejšími potrebami
k poskytnutiu prvej pomoci. Už v tej dobe 4 členky prešli odborným
zdravotníckym výcvikom. v tom čase robievali aj zbierky pre vietnamské
deti, hrávali divadlá a aspoň raz do roka zorganizovali spoločenskú zábavu.

Po roku 1960
Po roku 1960 sa vytvorila v hornej časti obce druhá skupina ČSČK. Prvá
skupina mala členov len z dolnej časti obce po Soľný potok. Táto druhá
odbočka mala 55 členov a jej predsedkyňou sa stala p. Jozefína Števurková.
Skupina mala 51 vyškolených členov, ktorí získali odznak PZO.
V rámci zväzku odpracovali 320 brigádnických hodín. Pomáhali na tunajšom
Ústave národného zdravia pri hromadných očkovaniach. Školili mládež
v spolupráci s pani učiteľkou L. Grebáčovou. Obe zložky sa v 60. – 70.
rokoch spojili a predsedkyňou sa stala p. Johana Dominová. Koncom 70. rokov
prevzala predsedovanie Anna Vnenčáková, tajomníčkou sa stala teraz už neb.
p. Justína Svetlošáková. Vo výbore v tých rokoch veľmi dobre pracovali
Mária Jagnešáková a Pavlína Oselská. Skupina v tých rokoch mala 15
dobrovoľných darcov krvi. Členskú základňu tvorilo 59 členov. Celkovú
ďalšiu činnosť ČSČK možno zhrnúť na pomoc pri školení hliadok a členov ČK,
pri uskutočňovaní zdravotníckych kurzov. Pri činnosti ČSČK pomáhali lekári
MUDr. F. Kurcin, MUDr. Krkoška a neskôr aj MUDr. Juraj Rosulek. Aktívnu
pomoc členom ČSČK poskytoval aj MUDr. Ivan Nič.
1999
65-te výročie MO SČK v roku 1999 pracoval v SČK 9-členný výbor v zložení:
Anna Vnenčáková, Ján Vnenčák, Jozef Iskierka, Marta Fedorová, Pavlína
Oselská, Zdenka Dominová,
Ida Bodnárová, Romana Garabášová a Mária Ogureková. ČK mal jedného darcu
krvi so 74 odbermi a troch držiteľov zlatej Janského plakety. Organizácii
sa podarilo získať štyroch nových darcov krvi. Dňa 7. marca 1999 sa
v tanečnej sále kultúrneho domu konala schôdza členov MO SČK, na ktorej
okrem iných výročí sa oslávilo 65. založenie Červeného kríža v obci.
Schôdzu viedol p. Ján Vnenčák. Správu z vtedajšej činnosti SČK predniesla
predsedkyňa p. Anna Vnenčáková, ktorá uviedla, že poslaním SČK je byť všade
tam, kde si to najviac vyžaduje jeho prítomnosť. Je organizáciou, ktorá bez
rozdielu pleti, náboženského vyznania, politickej príslušnosti sa snaží
chrániť život a zdravie človeka. Vysoko si vážia úctu k človeku
a ku každému sa správajú rovnako. Je dobrovoľnou organizáciou a zakladá sa
na humanite. Zvýšenú pozornosť venovali starým a opusteným občanom. Dobrým
zvykom sa stalo, že spolu so starostom obce, p. Dušanom Pitákom,
navštevovali našich občanov žijúcich v Domove dôchodcov v Novoti a Dome
sociálnej starostlivosti v Zubrohlave. Pani predsedkyňa poďakovala všetkým
bezplatným darcom krvi. Za aktívnu prácu pri získavaní nových darcov najmä
z mladšej generácie poďakovala najmä p. Jánovi
Vnenčákovi a vyzvala členov MO SČK k aktívnej spolupráci, aby sa s ich
pomocou rozšírila členská základňa o nových bezpríspevkových darcov krvi.
Uviedla, že v organizácií majú odmenených darcov zlatými, striebornými a
bronzovými Janského plaketami. Vyzdvihla náročnú prácu opatrovateliek.
Opatrovateľky pomáhajú našim starým a chorým občanom v obci. Uviedla, že
v spolupráci s MO SČK v D. Kubíne zorganizovali pre občanov obce za pomoci
Centra starostlivosti o zdravie meranie tlaku krvi a hladiny cholesterolu
v krvi. v spolupráci so školskou mládežou MO SČK sa zameriaval na prácu pri
poskytovaní prvej pomoci, pri kladnom formovaní mládeže a dobrých
medziľudských vzťahov. Chceli by zlepšovať prácu, ktorá je zameraná
na ľudí, ktorí sa ocitnú v zlej sociálnej situácii. Uviedla, že by chceli
vyškoliť viac občanov k sebaochrane a poskytovaní prvej pomoci. Potrebovali
by pomoc od lekárov, ktorá je bola v roku 1999 nulová. Po oficiálnej časti
schôdze nasledovala slávnostná časť, na ktorej boli členom MO SČK odovzdané
nasledovné ceny:
1. Cenu IN MEMORIAM – nebohej p. Justíne Svetlošákovej.
2. Plaketu Za Zásluhy a rozvoj obce Rabča od poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Rabča a starostu obce Rabča: p. Jánovi Kormanovi a p.
Johane Dominovej, ktorú odovzdal osobne p. Dušan Piták, starosta obce.
3. Celkom 50 ďakovných listov pri príležitosti 80-teho výročia vzniku SČK
členom organizácie.

4. Celkom 10 ďakovných listov pri príležitosti 65-teho výročia SČK v Rabči
jej členom.
2001
Pre Rabčiansky chýrnik v roku 2001 uviedla predsedkyňa MO SČK v Rabči p.
Anna Vnenčáková: „Naposledy zorganizovali odber krvi, na ktorom sa
zúčastnilo 12 darcov, z toho 5 sme našli nových. na odber išli sami
na vlastných autách. Máme 50 evidovaných členov. Chystáme sa navštíviť
dôchodcov v Novoti spolu so starostom.“ Členka MO SČK p. Dominová doplnila:
„Práca v červenom kríži už nie je ako kedysi. Keď chceš pozvať doktora
na akciu, povie: ‘Nemám čas.’ v brašnách prvej pomoci už prakticky nič nie
je.“
2005
Na výročnej schôdzi MO SČK 20. februára 2005 sa vzdala dovtedajšia
predsedkyňa Červeného kríža (ČK) Anna Vnenčáková, ktorá dovtedy v MO SČK
aktívne pôsobila 25 rokov. Schôdza sa uskutočnila v zasadačke poslancov
obce a celkom bolo prítomných 25. Predsedkyňa uviedla, že počet členov MO
SČK sa zúžil na 50 osôb. Bola by rada, keby MO SČK v obci fungoval ako za
dávnych čias MUDr. Niča, ktorý bol ochotný bezplatne prísť kedykoľvek
a prednášať na akúkoľvek tému. Dnes už len za peniaze a na prednášku
nepríde nik. Poďakovala obci za spoluprácu. MO SČK získaval príjmy za svoju
činnosť z usporiadania zábav. Dnes sú zábavy riskantné: polámané stoličky,
rozbité WC a keď chceš nápravu, hrozí ti, že ťa zbijú. Ani sponzori sa
nehrnú. Pochválila doterajší výbor MO SČK a navrhla ho zvoliť aj na ďalšie
obdobie. Za novú predsedkyňu zvolili Zdenku Dominovú. Nasledoval príhovor
p. Geburu za okresný SČK. Ocenil darcov krvi a obzvlášť jediného držiteľa
diamantovej plakety Milana Šteťára z Rabče. Aj starosta obce Dušan Ratica
ocenil 25-ročnú záslužnú prácu doterajšej predsedkyne Anny Vnečákovej v ČK
udelením Ďakovného listu. Výnimočný dobrovoľný darca krvi Milan Šteťár Už
v roku 2009 Milan získal za 103-násobné darcovstvo najvyššie možné ocenenie
a dodnes daruje krv. Je držiteľom najvyššieho možného ocenenia KŇAZOVICKÉHO
MEDAILY, ktorá sa udeľuje po 100. darovaní krvi. Milan Šteťár – bývalý
opravár obuvi v našich obecných službách, bača na salaši.
Pre MY Oravské noviny v roku 2009 vtedy uviedol: „Prvýkrát som bol darovať
krv s kamarátmi,“ prezradil. Krv som dával už aj počas povinnej vojenskej
služby. Skúšal to aj s darovaním krvnej plazmy, no napokon sa tejto obety
vzdal, pretože plazma sa získava odstredením z krvi darcu. M. Šteťár si
ešte dnes spomína na chvíle, kedy mu pri odbere prechádzala krv z ruky do
ruky. Jeho zbierka už obsahuje všetky stupne Jánskeho plakety. Napriek
tomu, že pán Milan sa nikdy nestretol s človekom, ktorému jeho krv
zachránila život, vie, že pomohol nohým ľuďom. „Krv darujem pre dobrý
pocit,“ priznal. „Nikdy som v tom nevidel hrdinský čin, ani nečakal, že za
svoju pomoc niečo dostanem. Darovanie je pre mňa akási „droga“, nemienim sa
jej vzdať a chcem pomáhať i naďalej. Robí to zo mňa šťastnejšieho človeka.“
Pri darovaní sa mu zatiaľ nestalo, že by odpadol, alebo mu prišlo náhle
zle. Tvrdí, že dôležitý je
predtým najmä dostatočný príjem tekutín. Zdržiava sa aj mastných jedál. „Po
odbere sa oplatí
zjesť alebo vypiť niečo dobré na obnovu krviniek. Napríklad cviklu alebo
červené vínko,“ povedal Milan.
(AG) MY Oravské noviny č. 13/2009
2012
Miestna organizácia Slovenského červeného kríža v Rabči (MO SČK)požiadala
Obecné zastupiteľstvo obce Rabča o dotáciu na rok 2012 vo výške 800 € za
účelom zvýšenia počtu darcov krvi, podporu súčasných darcov, poskytovanie
zdravotnej pomoci pri športových a kultúrnych podujatiach obce Rabča,
zvýšiť počet návštev starých a opustených ľudí v obci a poskytnúť darcom
transfúznu stanicu priamo v obci. z dôvodu zníženia príjmov do samosprávy
obce im schválili 600 €.
Obec pravidelne prispieva na činnosť MO SČK. 10. 2. 2013 Výročná schôdza
Červeného kríža v Rabči.
2013

Zhodnotenie štyroch rokov 2009 – 2012 Výročná členská schôdza sa konala
s vysokou účasťou (40) a záujmom o prácu v Červenom kríži. Predsedkyňa MO
SČK Pavlína Oselská po privítaní Ing. Gaburu podpredsedu územného spolku
SČK a starostu obce Dušana Raticu v správe mimo iné uviedla: „Začali sme
s rokom 2009, kde na našom výbore sme sa dohodli, že by sme mohli začať
z odberom krvi doma. Tak sme sa informovali na transfúznej stanici
v Martine, kde sme sa aj dohodli o odbere. Nemali sme skúsenosti a tak
v roku 2010 sme začali prvý odber, kde sa zúčastnilo 50 prvodarcov a 89
darcov, spolu ich bolo 139. Veľmi
nás to potešilo, že aj darcovia boli spokojní, lebo naši darcovia chodia
ešte aj do Trstenej.
Urobili sme si rozpis na celý rok 2011 a mali sme 38 prvodarcov, 119
darcov. Počet sa nám zvyšoval – spolu 157.
V roku 2012 sme mali 22 prvodarcov a 160 darcov, čo je spolu 182. Je
vidieť, že nám počet darcov stúpa čo rok, to viac. v našom miestnom spolku
máme 60 členov. Za známky sme platili z našej pokladne. Tohto roku by som
chcela poprosiť o zaplatenie tejto známky každý
sám za seba, a to aj z toho dôvodu, že nám obecné zastupiteľstvo
neschválilo požadovanú výšku dotácie, o ktorú sme žiadali. Do roka máme 3x
odber krvi a rôzne iné výdavky, ktoré
nám nepokryjú všetky výdavky na naplánované odbery. Pokiaľ sa to dalo,
platili sme ich za Vás. Náš miestny spolok za tie 4 roky zabezpečil okrem
odberov krvi pre našich občanov
aj viacero ďalších podujatí: meranie tlaku a cukru, ukážky prvej pomoci,
trénovanie pamäti, ktoré plánujeme aj v tomto roku. Taktiež náš miestny
spolok pomáha pri kultúrnych podujatiach v našej obci, kde máme 2 zdravotné
sestry (Máriu Volfovú a Martu Gužíkovú) a za to im patrí veľká vďaka.
v spolku SČK máme aj dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú pri odberoch
a taktiež aj celý výbor na čele s predsedkyňou. Museli sme uskutočniť zmenu
v našom výbore – pani Zdenu Dominovu nahradila pani Margita Gaborová.
v tomto roku pokračujeme
v odberoch krvi, ktorí sa uskutoční 18. 2. 2013. Tieto všetky práce, ktoré
sme si naplánovali, môžeme uskutočniť aj vďaka pomoci našej s amosprávy
o bce. Preto sa chceme poďakovať
nášmu p. starostovi Dušanovi Raticoví a celému zastupiteľstvu a taktiež
všetkým sponzorom.
Na tento rok sme si naplánovali dosť práce, ktoré by sme pri plnom zdraví
chceli aj uskutočniť. Za tieto 4 roky náš miestny spolok veľmi ožil, táto
práca nás baví, preto to robíme dobrovoľne na úkor nášho voľného času.
Chcem sa poďakovať nášmu výboru, kde mám veľmi dobré členky, na ktoré sa
môžem spoľahnúť. Za túto odvedenú prácu som oslovila sponzora,
ktorí nám zasponzoroval biele tričká s naším logom ČK, ktoré potrebujeme
pri odberoch.
Tohto roku máme jedného zlatého darcu, je ním – Stanislav Kekelák, 4
strieborné a 4 bronzové plakety. Vyslovujeme im veľkú vďaku a zároveň im
chceme podarovať malý darček za ich
štedrosť. Preto z tohto miesta by som sa im chcela všetkým poďakovať za
prácu, ktorú robíme z vďaky k našim občanom.“ Ďakujem aj za aktívnu
dlhoročnú prácu vo výbore MO SČK p. Jozefovi Iskierkovi. Následne si
zvolili nový výbor MO SČK: predseda – Pavlína Oselská,
podpredseda – Marta Fedorová, tajomník – Mária Volfová, pokladník – Anna
Vnenčáková, členovia výboru: Marta Gužiková, Dagmar Jagnešáková, Margita
Gáborová; Kontrolnú
radu: p redseda – Ján Gužik, členovia: Justína Skurčáková, Miroslava
Gurová.
Sp. zn. 29, Rabčiansky chýrnik 2/2013
10. 5. 2013
Preventívno-poradenské vyšetrenie
MS SČK v Rabči organizoval pre občanov preventívno-poradenské vyšetrenie
krvného tlaku, glykémie a cholesterolu v krvi v priestoroch hasičskej

miestnosti. na zdravotnom stredisku v Gaceli. Poradenskú službu vykonala p.
MUDr. Vasilová z Dolného Kubína.
Sp. zn. 77, Správa miestneho rozhlasu
Cirkevný život
7. 7. 2013
Deň plný prekvapení
Tento rok sa deň plný prekvapení uskutočnil v nedeľu 7. 7. 2013. Počasie
bolo veľmi pekné, aj keď to tak ráno nevyzeralo. Do organizovania sa
zapojilo viac ako 50 mladých, ktorí venovali svoj voľný čas a nie len ten.
Hlavní organizátori museli zabezpečiť sponzorov, priestory, ľudí a mnoho
iných vecí. Od sponzorov sa vyzbierali peniaze a vecné ceny, za čo úprimne
ďakujeme všetkým podnikateľom, firmám, farnosti a dobrodincom, ktorí
podporili túto peknú akciu. Bez vašej finančnej podpory by to nešlo. Tí,
ktorí nás nepodporili, nás majú možnosť podporiť o rok. Vyzbierané finančné
prostriedky sa využili na nákup cien pre deti. Začiatok akcie Dňa plného
prekvapení bol pri detskej svätej omši o 915. Pán kaplán na kázni hovoril
o krste. Taktiež zdôrazňoval, že každý pokrstený človek, nielen kňazi, majú
povinnosť ohlasovať Krista. Ďalšia časť sa odohrala v školskom parku pri
našom novom námestí, v ktorom mali animátori pre deti pripravené súťaže od
výmyslu sveta. Boli tam súťaže, ako skákanie vo vreci, kohútie zápasy, deti
museli vyberať kamienok z nádoby plnej vody a veľa iných súťaží. Deti boli
veľmi šikovné a všetko zvládli ľavou zadnou. Počas priebehu akcie bol pre
deti pripravený zábavný program v podobe tanca a scénky. Po absolvovaní
súťaže dostali žetóny, za ktoré si mohli kúpiť v bufete sladkosti, perá,
pastelky, omaľovánky, plyšové hračky a mnohé iné zaujímavé ceny. Kto bol už
unavený, mohol sa ísť napiť a najesť. na občerstvenie sme podávali párky,
chlieb, horčicu, či kečup. Samozrejme, podľa vašej chuti. Sponzorom
občerstvenia bola obec Rabča, začo taktiež veľmi pekne ďakujeme. Verím, že
všetka námaha a čas venovaný organizácii dňa plného prekvapení sa vyplatil.
Úprimne dúfam, že sa vám táto akcia páčila a o rok nás znova podporíte, či
už finančne, alebo svojou účasťou. Vďaka všetkým sponzorom, skvelým
animátorom a hlavnému organizačnému tímu. v neposlednom rade aj Tomu Hore,
ktorý na nás dával pozor a nikomu sa nič vážne nestalo. Vďaka týmto všetkým
si môžeme povedať: ,,XVI. ročník Dňa plného prekvapení je úspešne za nami
a o rok sa opäť na vás všetkých tešíme.“
Sp. zn. 51, Rabčiansky chýrnik č. 3/2013
8. 7. 2012
Pán farár Ľuboš Satina sa lúči s veriacimi
Pán farár Ľuboš Satina sa na sv. omši lúči s veriacimi v kostole
Navštívenia Panny Márie v Rabči. Pôsobil v našej farnosti 15 rokov.
Starosta obce Dušan Ratica mu poďakoval a odovzdal spomienkové darčeky. Pán
farár odišiel z našej farnosti 12. 7. 2013 do farnosti Odorín.
Sp. zn. 106, Rabčiansky chýrnik č. 2/2012
12. 7. 2012
Prišiel nový duchovný otec
Dňa 12. 7. 2012 do našej obce prišiel nový duchovný správca farnosti
Mgr. Peter Bolibruch. v minulosti bol kaplánom v Spišských Vlachoch (1999
– 2000), v Kežmarku (2000 – 2004). Pôsobil ako správca farnosti Bobrovec
(2001 – 2012).
Nového pána farára privítalo obecné zastupiteľstvo 31. 8. 2012.
Sp. zn. 127, Schematizmus spišskej diecézy, Rabčiansky chýrnik 3/2012
25. 7. 2013
Koncert klasickej hudby
Všetci boli srdečne ozvaní na koncert klasickej hudby v prevedení Daniel
Jurčinu a komorného orchestra ZOE, ktorý sa uskutočnil v kostole v Rabči.
Vstupné bolo dobrovoľné. Výťažok z koncertu bol darovaný pre dom Charitas
sv. Hildergardy v Rabči.
Sp. zn. 89, Správa miestneho rozhlasu
August 2013
ZMM-ácky tábor v Habovke

ZMM-ácky tábor, kde sa stretávajú deti a mládež z mariánskeho združenia, má
už dlhu tradíciu. Boli tu deti z Pribiša, Oravského Podzámku, Habovky,
Suchej Hory, Lokce, z Klina a Rabče. z našej obce sa na ňom zúčastnilo osem
dievčat. Témou tohtoročného tábora bol Cyril a Metod a misie. Cieľom bolo,
aby sa deti oboznámili s tým, čo to znamená byť misionárom, čo je pre to
potrebné, ale zároveň sa aj zabavili a niečo nové naučili. Tábor bol
rozdelený na dva turnusy, pre mladších Mariánska mládež sa stretla
v Habovke a pre starších. Každý deň deti spoznávali jeden kontinent. Večer
ich čakal kvíz aby mohli preukázať svoje znalosti a to, čo si zapamätali.
Deti dostávali body vo forme počtu nových veriacich, ktorých sa im podarilo
získať pre katolícku cirkev. Samozrejme, že nechýbal šialený budíček,
rozcvičky, balónová vojna, indiánska palička, opekačka, sv. omša v prírode,
nočná hra a veľmi veľa iných pre deti lákavých hier a aktivít pre
povzbudenie tela i duše. na záver sa chcem poďakovať skvelým animátorom,
pani kuchárkam, pátrom a všetkým skvelým ľuďom, ktorí na nás mysleli. Za
vašu dobročinnú prácu nech Vás dobrý Pán Boh požehnáva.
Sp. zn. 53, Rabčiansky chýrnik č. 3/2013
18. 8. 2013
Púť na Zelnú z Rabče od kostola na Kalváriu
Po svätej omši o 700 h dostali veriaci z Rabče požehnanie na pešiu púť do
Bobrova. Sprievod spievajúcich pútnikov putoval od kostola po našej dedine
počuli sme cvengot koní a krásny mariánsky spev. Počasie bolo krásne
slnečné do Bobrova bolo ešte dosť kilometrov.
Sp. zn. 52, Rabčiansky chýrnik č. 3/2013
3. 11. 2013
V dnešnej dobe sa treba veľa modliť
Príbeh dieťaťa, ktorému vraj jeho mama vyprosila v našom kostole zdravie,
sa u nás traduje už roky. Skadiaľ sa vzal a čo z toho, čo sa medzi ľuďmi
rozpráva, je pravda? Je druhý júl podvečer. v našom kostole sa pred malou
chvíľkou skončila slávnostná odpustová svätá omša. Doznievajú posledné
zvuky organa a veriaci sa pomalým krokom presúvajú von. Iba hŕstka zostáva
a tíško si šeptá osobnú modlitbu. zo zástupu nebadane smelým krokom vystúpi
starší pán. Nevyzerá, že je tunajší. Zamieri k oltáru, kľakne si
na mramorové schody a chvíľku tam pobudne. kým bude vládať. Tak to predsa
voľakedy sľúbil. „Mama mala devätnásť rokov, keď som sa narodil. Bol som
jej prvorodený,“ vysvetľuje Serafín Balcerčík z Oravského Veselého. On je
to niekdajšie dieťa, na ktorom sa udial zázrak. „Do svojich siedmich
mesiacov som bol úplne zdravý, ale v tých časoch zúrila akási anglická
choroba,“ objasňuje okolnosti roku 1929. „Neviem, čo to bolo za pliagu.
Spôsobovala mäknutie kostí a liek na ňu neexistoval. Viem aj o ďalších
troch ľuďoch, ktorí ju dostali. Dvaja z nich preležali do konca svojho
života na posteli, ten tretí ostal pomätený.“ Serafínovi rodičia hľadali
pre svoje dieťa liek, kde sa len dalo. Chodievali do Liesku za istou známou
korenárkou Drevenákovou. Bola to vraj múdra žena, mnohým pomohla. „Našim
poradila, aby ma kúpali vo vývare z hovädzích kostí. Potom mali ešte
nazbierať v lese žlté mravce, zaliať ich liehom a tou medicínou ma celého
potierať. Ale to asi i tak moc nepomáhalo, lebo som vo svojich troch rokoch
vôbec nedokázal sám sedieť,“ objasňuje okolnosti svojho niekdajšieho
ochorenia. „Až potom sa stalo, že mama šla do Rabče do kostola na odpustovú
svätú omšu. Pretože kedysi to tak mali ľudia vo zvyku – chodievať na odpust
do Bobrova, Novote, Trstenej a do Rabče. „Bol som vtedy ešte malý. Mama ma
nemala s kým nechať, tak ma vzala so sebou. a keď ľudia po omši
povychádzali z kostola, položila ma pred oltár. Mal som tam ležať, kým sa
pomodlí. Sotva si však kľakla, ja som sa sám od seba postavil a urobil pár
krokov… Mama neverila vlastným očiam, zarazene vraj na mňa pozerala…“ Pán
Balcerčík si na tie okolnosti sám nespomína. na to bol ešte príliš malý.
To, čo hovorí, má od mamy. Ale v kostole bolo dosť iných svedkov. Komu bolo
dané, ten to videl. Odtiaľ sa vzal celý ten príbeh. „Viete, v dnešnej dobe
sa treba veľa modliť. Modlitba nie je prežitok. Moja mama mi prikazovala,
že kým budem vládať, patrilo by sa ísť poďakovať,“ a dodáva, že odvtedy
vždy 2. júla, na sviatok Navštívenia Panny Márie prichádza do Rabče

navštíviť Božiu Matku. Vždy je o čo prosiť aj za čo poďakovať. „Chcel by
som odkázať všetkým, ale najmä ženám, že práve ony majú dar, vedia byť
veľmi horlivé, aby to využívali v modlitbe. Vidíte, že sa to oplatí!“ Dnes
už 84-ročný pán spomína na kadejaké hrozivé prípady, čo sa mu v živote
udiali, a vždy z nich vyviazol bez vážnejších zranení. Aj to pripisuje
ochrane Božej Matky.
Sp. zn. 40, Rabčiansky chýrnik č. 3/2013
7. 11. 2013
Reakcia na chýrnik Danky Kvasniakovej mamy: „Tu še požri: Esce i tu pisajo,
ze še třeba modlič“.
Spolky a organizácie
9. 2. 2013
Výročná členská schôdza
Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru v Rabči (ďalej sa
uvádza skratka DHZR), ktorá sa konala 9. 2. 2013 prvýkrát v nových
priestoroch hasičskej zbrojnice na poschodí. Výročnú členskú schôdzu DHZR
zahájil a viedol Ing. Vladimír Piták privítaním účastníkov. Následne vyzval
prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých dobrovoľných
hasičov z ich radov: Jozefa Pitáka (* 16. 9. 1939, † 22. 12. 2012), Milana
Metesa (* 5. 4. 1950, † 4. 2. 2013), Miroslava Pilarčíka (* 27. 3. 1960, †
23. 1. 2013) a Milana Metesa.
Sp. zn. 30, Rabčiansky chýrnik 2/2013
20. 5. 2013
MS SČK Rabča
MS SČK v Rabči všetkých pozval na prednášku o osteoporóze a zdravotnej
prevencii, ktorá sa konala v hasičskej miestnosti na zdravotnom stredisku.
Každý účastník bol odmenený darčekom.
Sp. zn. 72, Správa miestneho rozhlasu
17. 8. 2013
VIII. ROČNÍK HASIČSKÉHO DŇA – NAŠI PRVÍ
Dobrovoľným hasičom v sobotu 17. augusta 2013 sa už tradične vydarilo
nádherné slnečné počasie. Naši hasiči muži a ženy si opäť zasúťažili spolu
s hosťami z českej Řeky a hasičmi z Klina. Po slávnostnom nástupe
a príhovore boli všetci súťažiaci oboznámení s programom hasičského dňa.
Súťažilo sa na ihrisku v Gaceli. I. Požiarny útok na 1. mieste sa
umiestnilo družstvo z Řeky so ziskom štyroch bodov. na peknom druhom mieste
sa umiestnili ženy z Rabče. II. Štafeta Najúspešnejšie boli ženy z Rabče,
ktoré sa tešili z prvého miesta. Za nimi na druhom mieste skončili muži
z Rabče. III. Prenos bremien v súťaži Prenos bremien boli zasa
najúspešnejšie ženy z Rabče, ktoré skončili prvé. IV. Chodúle Poslednou
disciplínou boli chodúle, ktoré si mohli vyskúšať súťažiace družstvá.
Celkové poradie: 1. Rabča – ženy, 2. Rěka, 3. Rabča – muži, 4. Klin. Po
súťaži každému chutil guláš a občerstvenie. Dobrovoľní hasiči nabrali nové
sily, aby mohli naďalej chrániť naše príbytky.
Sp. zn. 44, Rabčiansky chýrnik 3/2013
20. 8. 2012
Slávnostný VI. ročník hasičských dní
Naši dobrovoľní hasiči v sobotu 20. augusta oslávili 85. výročie činnosti
rabčianskeho dobrovoľného hasičského spolku, ktorý bol založený v máji 1926
spoločne s hasičmi okolitých obci. Pri nástupe hasičom k jubileu zahrala
naša dychová hudba Rabčanka. Dobrovoľný hasičský zbor obce Rabča slávnostne
nastúpil pred novou hasičskou stanicou a novým hasičským vozidlom z Nemecka
spolu s českými hasičmi z Řeky a poľskými zo Świnnej. Fotografie
zo slávnosti sú zverejnené na www.rabca.sk v časti spolupráca. Slávnosť
otvoril príhovorom starosta našej obce Dušan Ratica, v ktorom pripomenul
85. výročie založenia dobrovoľného hasičského zboru v Rabči. Hasiči získali
novú hasičskú stanicu, ktorej rekonštrukcia bola financovaná z európskych
fondov. Ďalej nasledovali príhovory hostí.

Wojt gminy Świnna s hasičmi z Poľska ocenili doterajšiu spoluprácu predsedu
p. Jozefa Galisa a udelili mu pamätnú plaketu. Šoférovi nového hasičského
vozidla darovali kombinézu.
Posvätenie nového vozidla a novej hasičskej stanice
Duchovný otec vdp. farár Ľuboš Satina požehnal za asistencie kostolníka p.
Ľ. Rusnáka nové hasičské vozidlo a novú hasičskú stanicu. Hasiči novému
vozidlu dali meno Klára.
Slávnostný sprievod
V slávnostnom sprievode sa všetci presunuli na futbalové ihrisko, kde
nasledovali súťaže.
Hasičské súťaže
V hasičských súťažiach súperili štyri družstvá. Za Rabču súťažili ženy
a muži. Ďalšie súťažné zmiešané družstvo bolo z českej Řeky. Štvrtým
družstvom boli hasiči z poľskej gminy Świnna. Prvá súťažná disciplína je
vždy požiarny útok. Vyhrá ten, kto v najkratšom čase trafí vodou z prúdnice
terč. Táto súťaž dokonale precvičí výkony jednotlivcov a ich súhru. Každý
má presne určenú úlohu, ktorú musí splniť, inak nemajú šancu na dobrý čas.
Hneď v úvode sa naše ženy diskvalifikovali, pretože jednej z nich sa stalo,
že rozdeľovač vody pripevnila k hadiciam naopak a tým voda netiekla, ako
mala a ešte to bola hrozba pre ostatných. Aj to sa stáva. Naši muži útok
zvládli. v druhej disciplíne v štafete si hasiči precvičili obratnosť,
rýchlosť a presnosť. Treťou disciplínou bolo prenášanie a ukladanie
metrovíc na čas a presnosť. Prekvapením bola súťaž na chodúľoch, ktorá
vyčarila úsmevy. Naši hasiči ani hasičky síce nevyhrali, ale vynikajúco si
zasúťažili. Zvíťazilo družstvo z Čiech. na druhom mieste skončili muži
z Rabče, bronz si vysúťažili Poliaci a ako posledné skončili ženy. Po
spoločnej fotografii na záver súťaže si všetci s chuťou pochutili
na výbornom guláši. Nechýbalo čapované pivko ani potúženie pálenkou.
a samozrejme výborná zábava do večerných hodín. Prajem našim hasičom do
ďalších rokov veľa chuti do hasičstva, veľa pekných zážitkov a najmä
úspešných zásahov pri zdolávaní požiarov bez úrazov. Ste dobrá partia, tak
si ju udržujte. Dňa 17. 12. 2011 bol zvolený nový predseda hasičského zboru
obce Rabča Miroslav Skočík.
Sp. zn. 98, Rabčiansky chýrnik 1/2012
Hlavné úlohy Dobrovoľného hasičského zboru v Rabči na rok 2012
1. Požiarna prevencia
Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol budeme sa riadiť
zákonom o ochrane pred požiarmi v náväznosti na vykonávaciu vyhlášku.
Osobitnú pozornosť venovať odbornej príprave členov prehliadkových skupín,
k čomu využiť preventivára obce s odbornou spôsobilosťou. v úzkom kontakte
s obecným úradom zabezpečovať výchovu spoluobčanov k protipožiarnej ochrane
a to formou besied, rozhlasových relácií s využívaním propagačného
a filmového materiálu, ktorý je k dispozícii na UzV DPO v D. Kubíne.
2. Odborná príprava
V záujme zdokonaľovania operatívno-technickej a taktickej pripravenosti
na zdolávanie požiarov budeme zabezpečovať účasť členov na odbornej
príprave. Pôjde o teoretickú prípravu a praktický výcvik. Za súčasť
odbornej pripravenosti považujeme aj súťaže hasičských družstiev, ktorých
sa zúčastníme podľa pokynov UzV DPO. Do rámcovej odbornej prípravy DHZ
zaradíme vykonávanie požiarno-taktických cvičení na objekty so zvýšeným
požiarnym rizikom, čím prehĺbime schopnosti veliteľa riadiť sily
a prostriedky DHZ a súčinnosť medzi hasičskými jednotkami. Zabezpečíme
dosažiteľnosť členov DHZ, ktorí budú schopní účinne zasahovať v prípade
požiaru alebo živelnej pohromy, zabezpečíme akcieschopnosť hasičskej
techniky, výzbroje a výstroje, vodných zdrojov a tiež prístupových ciest
a zariadení pre spojenie a velenie.
3. Práca s mládežou
Budeme pokračovať v systematickej výchovnej práci detí predškolského veku
v úzkej spolupráci s vedením materskej školy s cieľom zmierňovať

nepriaznivý vývoj detskej požiarovosti. Organizovať pre deti v materských
školách besedy, ukážky, športové a hasičské súťaže a podobne (1 x ročne).
v práci s deťmi do 15 rokov sa zameriavať na získavanie a vytvorenie:
• záujmových krúžkov mladých hasičov v počte v celkovom počte, • žiakov
so zapojením do hry Plameň, • v práci s dorastom 16 – 18 rokov doplníme
dorastenecké, • družstvo, ktoré zapojíme do organizovaných súťaží
hasičských družstiev dorastu (o toľko nových členov, koľko prešlo
dorastencov k mužom).
4. Vnútroorganizačná činnosť
Veľkú pozornosť budeme venovať výchove mladej generácie, ktorú budeme
získavať pre prácu v DHZ a pripravovať si nástupcov pre dobrovoľný hasičský
zbor. v úzkom kontakte s obcou zameriame svoju činnosť na získavanie nových
členov, hlavne z radov mladých. Podľa požiadavky ÚzV DPO zabezpečíme účasť
do odbornej školy DPO Martine: • kurz predsedov: Miroslav Skočík, • kurz
veliteľov: kurz strojníkov: Peter Lubas, • kurz vedúcich mládeže, • inkaso
členských príspevkov do 31. 1. 2012.
5. Veliteľ DHZ
• zameriavame sa na lesné porasty 30 ha súkromných lesov, • ťažko dostupné
rodinné usadlosti, • budova, kde sa prevádza podnikateľská činnosť, výroba
matracov na Grúni • budova v správe obce • formou mobilných telefónov
• hasičskú techniku, výzbroj, výstroj – prekontrolovať štvrťročne • vodné
zdroje a prístupnosť ciest – hlavne v zimnom období.
Sp. zn. 99, Rabčiansky chýrnik 1/2012
Výstavba a zmeny charakteru obce
23. 4. 2013
Novootvorený kozmetický salón
V priestoroch nad lekárňou Viola je novootvorený kozmetický salón.
Záujemkyniam pri tejto príležitosti formovali a farbili obočie za 1 €.
Sp. zn. 75, Správa miestneho rozhlasu
6. 5. 2013
Autobusové zastávky
Autobusové zastávky boli vylepšené plexisklom
Ochrana pred vetrom a nepriaznivým počasím pomohla čakajúcim na zastávke
v Gaceli.
Sp. zn. 23, Rabčiansky chýrnik 2/2013
7. 5. 2013
Vynovený kultúrny dom
O prenájom kultúrneho domu je teraz veľký záujem. Do kultúrneho domu
na výpredaj sa po rekonštrukcii dostanú aj mamičky s kočiarom. na základe
uznesenia poslancov sa upravil hlavný vchod do kultúrneho domu, zväčšila
kuchynka aj sklad, nové toalety, doplnili sa chýbajúce žalúzie na okná
v tanečnej sále, nanovo sa omietli steny vo vstupnej chodbe a vymenili
podlahy
– výdavky boli vo výške 12 300 €. Novým zariadeniami z antikoru v kuchynke
vymenili väčšinu starých. Vyžadovala si to zväčšená kapacita rozšíreného
kultúrneho domu. na celú rekonštrukciu poslanci schválili v rozpočte
40 000 €.
Sp. zn. 21, Rabčiansky chýrnik 2/2013
31. 5. 2013
Požehnanie nového mosta na nižnom konci
Vdp. farár Peter Bolibruch požehnal nový most na dolnom konci spolu s
dp. kaplánom Mgr. Ľubomírom Cvengrošom za prítomnosti starostu obce Dušana
Raticu, viacerých poslancov obecného zastupiteľstva a za účasti veriacich
z blízkeho okolia. V príhovore farár uviedol, že v dnešnej dobe sa ľudia
skôr rozdeľujú, stavajú si bariéry, a tento most ľudí spája. Aj starosta
obce poďakoval ľuďom za účasť a poprial mostu, aby dobre slúžil.
Sp. zn. 227, 71 Rabčiansky chýrnik 2/2013, Správa miestneho rozhlasu
27. 6. 2013
Pizzeria Solemio

V prevádzke je novootvorená Pizzeria Solemio, ktorá sa nachádza v Gaceli
na ul. Hlavná 441, v budove p. Turaca.
Sp. zn. 87, Správa miestneho rozhlasu
12. 7. 2013
Supermarket Rabča
V našej obci bola dokončená prístavba a stavebné úpravy SUPERMARKETu Rabča
v Gaceli. na poschodí bola vynovená reštaurácia pre prvých zákazníkov bolo
pripravené malé občerstvenie – kapustnica a prípitok. Pre deti boli
pripravené darčeky, pre všetkých boli zľavy na tovare a rôzne zlosovania.
na poschodí je v prevádzke predajňa VESNa v novootvorených priestoroch
Jednoty v Gaceli.
Sp. zn. 41, 84, 85 Rabčiansky chýrnik 3/2013, Správy miestneho rozhlasu
1. 11. 2012
Nový dom smútku
Dňa 1. 11. 2012 nový dom smútku posvätil vdp. farár Peter Bolibruch
s kaplánom dp. Ľubošom Cvengrošom.
Sp. zn. 128, Rabčiansky chýrnik 3/2012
9. 11. 2012
Rabčania pomaly finišujú s mostom
Za dva mesiace sa obci podarilo postaviť nový most cez rieku Polhoranku.
Uplynulý týždeň robotníci dorábali zábradlie. Čakajú už len na ustálenie
počasia, aby mohli dorobiť asfaltový povrch.
„Zatiaľ je betónový,“ povedal starosta Dušan Ratica. „Asfaltom ho spojíme
s cestou na jednej aj druhej strane. Musí však prísť lepšie počasie, bez
mrazov a dažďa.“ Nový most má aj chodníky pre peších. Hlavný, jeden
a polmetrový, vedie po ľavej strane. Brehy rieky budú robotníci upravovať
až na jar. Po oboch stranách treba uložiť kamene. Provizórny armádny most,
ktorý je v dedine viac ako dva roky, demontujú a odvezú hneď po kolaudácii
nového. „Určite to bude do konca roka. Pekný vianočný darček tak
nedostaneme len my, ale najmä ľudia žijúci za riekou.“
Stavbu obec financuje z vlastného rozpočtu. Vyjde zhruba 250 tisíc eur.
Sp. zn. 68, Článok My Oravské noviny
28. 12. 2012
Majetok prevedený do správy Rabčan, obecné služby
Bol prevedený tento majetok cudzí zdroj 95 % v celkovej sume 664 551,60 €,
vlastný zdroj v celkovej sume 34 976,40 €, zostatková cena spolu:
621 744 €.
Budova zberný dvor v celkovej sume 1 470 193,61 €, cudzí zdroj 95%
430 656,24 €, vlastný zdroj 5% 39 537,37 €, zost. cena 718 €.
Sp. zn. 93, Majetok prevedený do správy Rabčan, obecné služby
31. 12. 2013
Rodina Nogovcov darovala obrazy
Do nového domu smútku darovala rodina Nogovcov sériu obrazov s motívom
krížovej cesty. Autor obrazov je ľudový maliar Štefan Noga, ktorý nás
navždy opustil.
Sp. zn. 58, Rabčiansky chýrnik 4/2013
Školstvo
3. 2. 2013
50 rokov v novej škole
Zo štvrtkového dopoludnia, 22. novembra 2012 mali radosť malí i veľkí. v ZŠ
s MŠ v Rabči sa neučilo ani neskúšalo, ale oslavovalo. Žiaci i pedagógovia
si v tento deň pripomenuli už
50. výročie otvorenia novej školy v Gaceli. Pripomenutie si tohto
významného dňa v obci
oslávili súčasní, ale aj bývalí pedagógovia, zástupcovia obce a regiónu.
v Kultúrnom dome sa počas oficiálnej časti prítomným prihovoril starosta
obce Rabča Dušan Ratica, poslankyňa NR SR Ing. Viera Mazúrová, inšpektorka
Štátnej školskej inšpekcie Žilina Mgr. Alžbeta

Hacajová, poslanci VÚC Jozef Straka a MuDr. Ján Škombár. Medzi pozvanými
nechýbali ani zástupcovia družobnej školy z poľskej obce Świnna
– riaditeľka školy Ewa Dybez ak a starosta obce Świnna Henryk Jurasz.
Pedagógom pôsobiacim na škole viac ako 15 rokov Ing. Anny Kornhauserovej
„Pri dnešnej príležitosti chcem vzdať hold tým pedagógom, kňazom a ostatným
zamestnancom, ktorí sa pričinili o rozvoj vzdelávania, o výchovu detí,
ktorí zveľadili školu a pracovali v prospech našich detí. Bez pomoci vás
všetkých, vašej podpory by sme sa nezaobišli. Vám všetkým patrí moja vďaka.
Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a nie sú už
medzi nami,“ takto sa so slovami vďaky prihovoril zúčastneným starosta
Dušan Ratica. Pedagógovia aj žiaci mali pripravený bohatý program.
Harmoniky, mažoretky, Goralecki, učitelia mali spievať pesničku...
Piesňami a recitáciami chceli osláviť túto významnú udalosť.
Malú oslavu však ovplyvnila tragická nehoda z osudného štvrtku
15. novembra. z úcty k nebohému Samkovi sa zrušil celý nacvičený hudobný
program. Ako nás informovala riaditeľka, rozhodli sa tak po dohode všetci
učitelia: „Mali to pripravené trochu inak. Pripravovali sa deti so svojim
programom, pripravovali sa učitelia, ktorí taktiež chceli vystúpiť. Po tom
osudnom štvrtku sme všetko nechali tak. Vzhľadom na to, čo sa stalo, sme sa
rozhodli program zrušiť.“ Vedenie školy pre hostí pripravilo prehliadku
priestorov súčasnej školy: „Bola som prekvapená, ako dlho sa v škole všetci
pozvaní zdržali. Spomínali a porovnávali ako to bolo, keď tu oni chodili“,
spomína na prehliadku riaditeľka. Deň bol naplnený spomienkami. na ťažké
pomery v minulosti, problémy s dochádzkou detí, ale i radostnými
spomienkami na úspechy školy, drobné každodenné radosti. Porovnávanie
dnešnej situácie
s minulosťou. Priestory, ktoré prešli modernou rekonštrukciou, však
učitelia stále vidia v rovnakom svetle. Ako mieste, kde pred 50-timi rokmi
odovzdávali svoje vedomosti nasledujúcim generáciám. Okrem kytíc, ďakovných
listov a pamätných plakiet sa odovzdali aj dary. Ako sama pani riaditeľka
povedala, neželala si pre školu nič výnimočné: „chcela som niečo ozajstné.“
Obecný úrad v Rabči venoval škole zarámovanú fotokópiu budovy školy. Po
dohode s ostatnými učiteľmi venovaný obraz visí pred dverami riaditeľne.
Fotografia zachytáva
súčasnú podobu modernej budovy základnej školy. Aby si aj o ďalších 50
rokov budúce generácie pripomenuli, ako to tu vyzeralo. Podľa slov
riaditeľky ZŠ a MŠ Ing. Anny Kornhauserovej má najväčšiu zásluhu na získaní
mien a pozvaní všetkých významných hostí Mgr. Lýdia Murínová, zástupkyňa
pre ročníky 5 – 9. v spolupráci s ostatnými zástupkyňami vypracovali
menoslov predošlých učiteľov a zamestnancov školy. Celú históriu školy,
pôsobenia vzdelania v obci zachytí aj pripravovaná publikácia, ktorá
vznikne pod dohľadom školníka a predsedu Rady školy Miroslava Kovalíčka.
Kniha by mala zachytiť aj atmosféru slávnostného pripomenutia.
Sp. zn.15, Rabčiansky chýrnik 1/2013
Nejde nám len o platy
Základná škola s Materskou školou v Rabči sa totiž 26. novembra 2012
zapojila spolu s ďalšími školami po celom Slovensku do už druhého
tohtoročného štrajku. „Cieľom štrajku je obhajovať záujmy a práva svojich
členov a zamestnancov škôl a školských zariadení v SR,
aby sa napĺňalo právo zamestnancov školstva garantované článkom 36 Ústavy
SR, na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a právo na odmenu za
vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň
a zlepšila ich zlú sociálno-ekonomickú situáciu a pracovné podmienky.“
Znelo v oficiálnom prehlásení a rovnaké vyjadrenie sme dostali aj od
vedúcej odborového zväzu pri ZŠ v Rabči Mgr. Viery Tvarožkovej. a o čo
bojovali štrajkujúci učitelia? „Štrajkom chceme dosiahnuť ako prvé zvýšenie
platových taríf všetkých pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov o 10 % a zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov o 10 %,
všetkým od 1. januára 2013. Žiadame plnenie Programového vyhlásenia vlády
v oblasti školstva tak, aby hospodárske a sociálne postavenie zamestnancov
školstva bolo na úrovni zamestnancov školstva vo vyspelých štátoch OECD

(Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).“ Viera Tvarožková sa ako
zástupkyňa miestnych odborov zúčastnila protestného stretnutia učiteľov
v Banskej Bystrici.
Ako nám potvrdila riaditeľka Základnej školy v Rabči Ing. Anna
Kornhauserová, do štrajku sa dobrovoľne prihlásili všetci učitelia už
na štvrťročnej porade: „bez akéhokoľvek presviedčania sa prihlásili všetci
učitelia. Podľa mňa, každý z nás sleduje situáciu na Slovensku. V prvom
rade nám ide o zmenu systému v školstve. a tiež človek, ktorý má vysokú
školu,
rôzne vzdelávania, školenia po vysokej škole, by mal byť ohodnotený inak.“
A aká bola situácia v Rabči?
Bližšie informácie o financovaní v školstve nám priblížila Ing. Terézia
Tyrolová: „Učiteľ základnej školy musí mať najmenej vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa s pedagogickým
zameraním. Učiteľ v materskej škole a vychovávateľ v školskom klube musí
mať najmenej strednú školu s pedagogickým zameraním. Tarifný plat (vždy
v hrubom) sa im určuje podľa
platovej tabuľky, ktorá je od 8. triedy až po 12. Triedu (v eurách to je 8
= 454,50 €, 9 = 508,50 €,
10 = 555 €, 11 = 622 €, 12 = 697 €). k tarifnému platu sa pripočítavajú
percentá za odpracované roky najviac však 24 % za 32 a viac rokov praxe.
Učiteľ podľa získavaného ďalšieho vzdelávania je zaraďovaný do jednotlivých
kuriérových pozícií nasledovne: 1. Začínajúci učiteľ, 2. Samostatný učiteľ,
3.Samostatný učiteľ s I. atestáciou a 4. Samostatný učiteľ s II.
atestáciou. Tieto jednotlivé stupne sú postupom u ž v spomínanej platovej
triede. Môže mať ďalšie príplatky za triednictvo a kreditové príplatky za
ďalšie vzdelávania.“ Priemerný
mesačný plat v hrubom pedagogického zamestnanca základnej školy v Rabči za
mesiace júl
až september sa nevymyká slovenskému priemeru, predstavoval čiastku 760 €
v hrubom. Nepedagogický zamestnanec ZŠ zarobil v tomto období za mesiac
478,20 €. Nezabúdajme, že do týchto údajov sú zahrnuté aj mzdy riaditeľa
školy, zástupcov. V Materskej škole (MŠ) zarobili učiteľky v treťom
kvartáli 584,70 €. Nepedagogický pracovníci v MŠ mali na výplatnej páske
len 381,70 €. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, teda bakalára, majú
vychovávateľky v školskom klube (ŠDK). Ich výplata v sledovanom období bola
priemerne
559,60 €. Zamestnanci školskej jedálne (ŠJ) zarobili 460,30 €. Tieto
výplaty sú ešte znížené
o odvody, v číslach to predstavuje od zníženie približne od 150 do 200 €.
Počas troch dní štrajku za odvody zaplatili 4,75 €. na Slovensku je
bezplatné trojročné bakalárske a dvojročné magisterské štúdium do 26 rokov.
Ak študujete ďalšiu vysokú školu alebo máte viac rokov ako je určená
hranica, toto nadštandardné štúdium si platíte. Zaujímavosťou je, že aj
kredity,
ktoré učitelia získavajú pri zvyšovaní vlastného vzdelania, sú vlastne
ďalším štúdiom a preto si ho platia. Poplatky za semester si určuje každá
škola vlastné plus si platíte cestovné, ubytovanie, stravu, pomôcky… Za 3
roky, teda 6 semestrov získa učiteľ 60 kreditov platné 7 rokov. Po tomto
období sa príspevok za ne učiteľovi odoberá. Ak by sa učiteľ nevzdelával,
považujeme ho za „lenivého“. Stagnuje, nemodernizuje sa. Aj riaditeľ pri
hodnotení toto kritérium berie do úvahy. Presne určiť, koľko na výplatách
po štrajku učitelia stratili, sa nedá určiť, pretože opäť musíme brať do
úvahy ich triedne zaradenie a roky praxe. Ministerstvo nariadilo využiť
tieto peniaze na prevádzkové účely školy. Nemôžu byť využité ako finančné
ohodnotenie alebo odmeny pre pracovníkov školy. Celkovo ušetrených 7
617,15 € ZŠ v Rabči použije na zaplatenie bránok v detskom ihrisku a
na kúpu športových potrieb pre deti. Obraciam sa na vás listom so štrajkom
súvisí aj niekoľko opatrení. Napríklad kam s deťmi? s návrhom na vytvorenie
kontaktného bodu, kde by bola počas štrajku zabezpečená nevyhnutná

starostlivosť o deti a žiakov, sa Nejde nám len o platy… aj o zmenu
vzdelávania obrátil s listom minister školstva. Apeloval, že tak žiada
v mene ustarostených rodičov a ak sa takýto bod v obcí vytvorí, bude im
veľmi vďačný. Za vďaku však nikoho nezaplatíte. Ani dobrovoľný kontaktný
bod. Učitelia na list, ktorý mimochodom obsahoval aj gramatickú chybu, majú
svoj názor: „Kto by tam bol ako dozor, kto by zodpovedal za tieto deti?“
Opäť len nejaký pedagogický pracovník. V Rabči takéto miesto nebolo
vytvorené: „Konzultoval som to s pani riaditeľkou, nakoľko nemali
požiadavky od rodičov, aby sa také niečo zabezpečilo, nebolo potrebné
zriadiť také miesto. Rodičia si zabezpečili starostlivosť o deti vo
vlastných rodinách alebo u príbuzných,“ starosta obce Dušan Ratica. Opýtali
sme sa aj niekoľkých pracujúcich matiek v obci, ako ich ovplyvnil štrajk
učiteľov a kde boli v tom čase ich deti: „Mňa štrajk veľmi neovplyvnil.
Manžel prišiel domov, takže on sa postaral o deti.“ Podobne vyriešila
situáciu aj druhá mamička: „Štrajk ma veľmi neovplyvnil. Deti, kým som bola
v práci, boli u babky.“ v trochu zložitejšej situácii sa ocitla matka
štyroch školákov z prvého stupňa: „V práci som sa snažila všetko postíhať
doobeda a pol dňa som potom riešila dovolenkou. Kým som pracovala, deti
boli u starej mamy.“ V internetových diskusiách sa mnohí vyjadrovali, že
takáto forma štrajku nie je veľmi účinná pre učiteľov, však rodičia si
starostlivosť o deti musia zabezpečiť aj počas prázdnin, ktoré trvajú dva
mesiace: „Ako inač učitelia dajú najavo, že sú nespokojní?
Každý občan má právo na štrajk, nielen my učitelia.“ hovorí riaditeľka ZŠ
s MŠ v Rabči. Po troch dňoch sa štrajk skončil. Teda aspoň pre deti. Mnohí
toto prerušenie považovali za zradu a zlyhanie. Nič predsa nedosiahli, len
začiatok rokovania. Neustále v pohotovosti a čakanie na výsledky. Za
zatvorenými dverami hotela Bôrik sa stretával s predstaviteľmi vlády
zástupca odborov Ing. Pavel Ondek. Po desiatich dňoch, 6. decembra 2012
vláda schválila 5% zvýšenie platov učiteľov, to znamená, že učitelia si tak
„prilepšia“ o 20 – 30 €. Zároveň vládny kabinet schválil nariadenie, podľa
ktorého všetky peniaze posielané samosprávam určené na platy učiteľov
naozaj v plnej výške školy aj dostanú. Aký je to však návrh pre rabčianske
školské zariadenia, keď, ako nám potvrdil aj starosta Dušan Ratica, peniaze
z Ministerstva odovzdávali školám v plnej výške: „Peniaze sú účelovo
viazané, idú priamo z Ministerstva a my nemáme kompetencie zasahovať do
nich, my sme zriaďovateľ, ale čo sa týka kompetencií delenia peňazí to je
riadené ministerstvom. My do nich nezasahujeme. Ani sme nezasahovali.“
Peniaze posielané z Ministerstva školstva sú takto delené na základnej
škole a materskej škole v Rabči: „Financovanie pre našu organizáciu sa delí
na prenesené a originálne kompetencie. z prenesených sa financuje len
základná škola tzn. učitelia, nepedagogickí zamestnanci a prevádzka školy.
Tieto financie prídu prostredníctvom obce na mzdy a prevádzku ZŠ.
Originálne kompetencie to sú podielové dane, ktoré dostáva zriaďovateľ,
teda obec k svojmu rozpočtu obce. Financie sa počítajú podľa počtu detí
v materskej škole, v školskom klube a počtu potenciálnych stravníkov
v školskej jedálni. Tieto financie sa taktiež využívajú na mzdy a prevádzku
uvedených zariadení,“ informovala nás Terézia Tyrolová. S doterajším
výsledkom štrajku v decembri nie sú veľmi spokojní ani v ZŠ s MŠ v Rabči.
Situáciu aká vznikla po rokovaniach odborov s predstaviteľmi vlády považujú
za zlyhanie a zradu. S nadšením sa pustili do boja, odhodlaní vzdať sa aj
toho mála, čo dostávajú. Dokonca plánovali pôžičky, aby vykryli vzniknuté
straty. Štrajk však bol po troch dňoch prerušený a, aj napriek rokovaniam
s vládou, nesplnili ani jednu z ich požiadaviek. v januári je situácia
stále rovnaká. Učitelia síce získali 5 % prilepšenie platov, v odboroch to
však sále vrie a konzultuje sa aj príprava ďalšieho štrajku. na ten si však
budeme musieť počkať až do marca. „Vzdelanie má budúcnosť, škola nie.“
Povedal riaditeľ spoločnosti Socio Ondřej Šteffl. Jeho firma každoročne
testuje úroveň vedomostí žiakov, ale i škôl, ktoré navštevujú. v jeho
výroku je aj kus pravdy. Po diskusii s učiteľmi môžem povedať, vzdelanie má
budúcnosť. Nesmieme zabúdať, že je prezentované ľuďmi, ktorí ho
sprostredkovávajú a nie budovou, kde prebieha. Škola je inštitúcia, kamenná

budova, ale vzdelanie je abstraktný pojem, skrývajúci perspektívne
možnosti.
Sp. zn. 10, Rabčiansky chýrnik 1/2013
26. 4. 2013
Kto bude viesť Centrum voľného času v Rabči?
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča
Hitom bola debata o centre voľného času. Boli dvaja kandidáti Bc. Martin
Cubínek a Mgr. Andrea Lubasová. Obaja pôsobia v centrách voľného času
a spĺňajú predpoklad na vedúceho A 5 rokov praxe a vysokoškolské vzdelanie
I. stupňa. Menovanie prislúcha starostovi. Starosta chcel, aby mu kandidáta
schválili poslanci. Martin presadzoval praktické veci c získať čo najviac
prihlášok od detí a venovať sa im už cez prázdniny, kým Andrea kládla dôraz
na koncepciu, marketing s tým, že aktivity začne až v septembri.
Po dlhej diskusii poslanci nerozhodli ale výber ponechali na starostu.
12. 6. 2013
Spomienky na 50. výročie ZŠ
Rok 2012 bol pre Základnú školu v Rabči rokom okrúhleho jubilea. Pri tejto
príležitosti sa uskutočnila slávnosť, na ktorú boli pozvaní súčasní aj
bývalí zamestnanci školy. Počas 50-tich rokoch pracovalo v škole mnoho
učiteľov, vychovávateľov, ale aj nepedagogických pracovníkov, bez ktorých
by škola nemohla dobre fungovať. Mnohí z nich sú obyvateľmi Rabče alebo
blízkeho okolia, ale mnohí sú vzdialení stovky kilometrov. Bolo krásne
pozorovať v deň slávnosti prichádzajúcich, zvítavajúcich sa bývalých
kolegov. Tešili sa zo vzájomných stretnutí, niektorí aj po desiatkach
rokov. s nostalgiou, ale aj s obdivom si obzerali priestory svojho
niekdajšieho pracoviska. Spomínali na prežité chvíle. Veľmi nás potešilo
stretnutie p. učiteľmi, ktorí pracovali v priestoroch našej HZŠ a pred
4. rokmi nás navštívili pán učiteľ Ján Vrana, pani učiteľky Anna Krušinská
a Bláhová. Milé stretnutie chceme priblížiť aj Vám. Pani učiteľky si
zaspomínali na príbehy, ktoré prežili počas svojho pôsobenia v Rabči. Radi
v našej škole učili, s láskou spomínajú na svojich žiakov a na svojich
kolegov. v tých časoch nebola televízia ani internet, ale bolo viac milých
stretnutí, výletov a veselých príhod, ktorými režisérmi a dramaturgmi boli
oni sami. Pani učiteľka Mária Misejová, bývala u rodiny pána kostolníka
Kekeľáka. Jedného večera začula búchanie na okno. Hneď bežala k oknu. Ale
vonku v tme nikoho nevidela. Keď sa búchanie opakovalo, so strachom bežala
k domácim, aby jej pomohli. Syn domácich, ktorý bol tiež žiakom školy,
otvoril dvere domu a obzeral sa okolo. Už sa zdalo, že nič nezbadá, keď sa
zrazu v tme zaligotal mesiac v okuliaroch pána učiteľa Janka Vranu, ktorý
spolu s pani učiteľkou Ankou Krušinskou, ktorú volali Hanuska a s pani
učiteľkou Bláhovou boli tými „Strašiakmi“. Chlapec sa len tíško opýtal: „To
ste Vy pán učiteľ?“ a pán učiteľ prikývol a dal znamenie, aby ich
neprezradil. a tak poslušný žiak zatvoril dvere domu a pani učiteľke
povedal, že vonku je všetko v poriadku. Výmyselníci sa so smiechom
vzdialili od domu, ale svojej kolegyni pripravili poriadne nepokojnú noc.
Strašidelnú príhodu chceli pripraviť aj pre pána učiteľa Tonka Vaterku,
ktorý šiel odprevadiť do Oravskej Polhory kolegyňu Janku, ktorá je dodnes
jeho manželka. Vzali si metlu a v úkryte čakali až sa bude kolega vracať.
Keď začuli kroky, vystrčili metlu a pridali aj záhadné hučanie. Vtom začuli
strašný krik, ale hlas nebol kolegu, ktorého čakali. Bol to sám pán
riaditeľ Mudroň a veru poriadne sa vyľakal. Museli sa mu ukázať a ubezpečiť
ho, že sú to ony. Prežili tu aj pekné výlety na Slanú vodu, ale aj do
Poľska.
Sp. zn. 33, Rabčiansky chýrnik 2/2013
28. 6. 2016
Smokli od rána. Sivobielo. Koniec školského roka v ZŠ s MŠ.
Príhovor riaditeľky Ing. Anny Kornhauserovej bol prvýkrát v histórii školy
zo zborovne. Školník Miroslav Kovalíček to technický všetko zabezpečil. Po
príhovore na dolnej chodbe vedenie školy a obce ocenilo reprezentantov
a najlepších žiakov z ktorých dvaja získali mimoriadnu cenu riaditeľky
ktorí až doposiaľ od prvého ročníka majú samé jednotky.

3. 9. 2012
Informácie zo školstva
Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy! Zišli sme sa dnes
k slávnostnému otvoreniu školského roka 2013/2014, aby sme po horúcich
a slnečných prázdninových dňoch opäť vkročili do školských lavíc za novými
poznatkami a obohatili sa novými vedomosťami. Nemáme dôvod byť nešťastní
z toho, že sa prázdniny skončili. Však budú zas ďalšie. Musíme dať pozor,
aby sme neodpočívali v dobe, keď máme pracovať, pretože by sme potom museli
tvrdo pracovať v dobe, keď ostatní budú oddychovať. Verím, že čas prázdnin
ste si užili naplno a teraz sa plní energie pustíme do práce. Srdečne vítam
medzi nami našich prváčikov. Začínajú pre Vás prvé školské povinnosti
a dúfam, že budete chodiť do školy s láskou a radosťou. Je to naším vrúcnym
želaním. Vaši starší kamaráti nám iste budú v tomto školskom roku robiť
tiež radosť a budú šíriť to najlepšie meno našej školy. Naši učitelia
určite vynaložia všetko úsilie preto, aby sme boli dobrou školou do života.
To však nebude stačiť, za výchovu sú zodpovední predovšetkým rodičia. Naša
škola chce byť ich prvým pomocníkom. Chceme byť s Vami, milí rodičia,
partneri so spoločnými cieľmi pri výchove Vašich detí. Naším cieľom je
spoločnosť originálnych ľudí a oslobodenie ich ducha, aby sa uberal
k múdrosti a šľachetnosti, k láske a porozumeniu pre svoje okolie. Vo
výchovnom a vyučovacom pôsobení chceme v našej škole smerovať k harmónii
tela i ducha, aby bol svet budúcej generácie riadený múdrosťou a láskou.
Chceme rozvíjať radosť z poznania u žiakov, pocit osobnej zodpovednosti
a vnútornej slobody v zmysluplných názoroch na svet a spokojný život v ňom.
Želám nám všetkým v tejto spoločnej práci porozumenie, vzájomnú úctu, veľa
elánu a síl do nového školského roku. v školskom roku 2013 – 2014 našu
školu navštevuje 632 žiakov. Sú zaradení do 30 tried. na ročníkoch 1. – 4.
máme 14 tried, na ročníkoch 5. – 9. máme 16 tried. Tri triedy sú umiestnené
v hornej základnej škole, sú to triedy 1. C, 2. D a 3. D. v materskej škole
MŠ i máme zriadené 2 triedy, v MŠ II 6 tried. v prevádzke je školský klub
detí, školská jedáleň v Gaceli aj v hornej časti obce, bufet, športová
hala. Voľný čas môžu deti tráviť v záujmových útvaroch, ktorých zoznam je
na web stránke školy (www.zsrabca.edupage.sk). Činnosť záujmových útvarov
funguje cez vzdelávacie poukazy, ktoré cez deti doručíme rodičom na podpis
domov. v minulom školskom roku sme zápasili s nedostatkom priestorov v MŠ i
v hornej časti obce. Nedokázali sme uspokojiť všetkých rodičov a umiestniť
ich dieťa do škôlky. Mali sme záporné stanovisko z kontroly štátneho
zdravotného dozoru v Materskej škole, Kostolná 855, Rabča. Pracovníčky
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne zistili
nedostatky, ktoré sme povinní odstrániť. z tohto dôvodu ZŠ s MŠ požiadala
Obec Rabču o schválenie výstavby prístavby hornej základnej školy
na Kostolnej ulici.
Sp. zn. 46, Rabčiansky chýrnik 3/2013
13. 9. 2012
Výstražný jednodňový štrajk
Základná organizácia odborového zväzu pri ZŠ s MŠ v Rabči vyhlásila na deň
13. september 2012 jednodňový výstražný štrajk. Štrajk bude trvať od 600 do
1800 h bude zatvorená základná škola, materské školy, školský klub, aj
školská jedáleň.
Dôvodom vyhlásenia štrajku je nenaplnenie požiadaviek. Zväzu v návrhu
rozpočtu verejnej správy. Cieľom štrajku je obhajovať záujmy a práva
svojich členov, zamestnancov škôl a školských zariadení v Slovenskej
republike, aby sa zlepšila ich zlá sociálno-ekonomická situácia a pracovné
podmienky. Prosíme rodičov, aby zabezpečili dňa 13. 9. 2012 dohľad nad
svojimi deťmi.
Sp. zn. 47, Správa miestneho rozhlasu
17. 9 2013
Deti zo školy sa nemajú ako dostať na autobusovú zástavku od Oravskej
Polhory. COOP Jednota umožnila autám jazdiť aj popred predajňu a tak
prechod pre chodcov už aj tak ohrozovaný z dvoch strán, tak teraz už je
ohrozovaný z troch strán. Ukazuje sa, že to čo poslanci rozhodli nebolo

správne rozhodnutie. Autobusové nástupište malo zostať pred Turacom ako
navrhoval prvý územný plán. Aj krásna fontána napriek dobrým úmyslom sa
ukázala ako nebezpečná a z pošmyknutia je viacero úrazov.
11. 10 2013
Plenárne rodičovské združenie
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v pozýva rodičov a priateľov školy na plenárne
rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční o 1530 h v budove ZŠ.
na rodičovské združenie sú pozvaní zástupcovia z centra
pedagogickopsychologického poradenstva a policajného zboru, ktorí vystúpia
s príspevkom k rodičom našich žiakov. Účasť rodičov je nutná z dôvodu
odsúhlasenia výšky rodičovského príspevku na žiaka.
Sp. zn.45, Správa miestneho rozhlasu
Rok 2004/5 – 2013/14
Porovnanie počtu žiakov v ZŠ
Základná škola Rabča
Počet žiakov v šk. roku 2004/5 – 763, 2005/6 – 762, 2006/7 – 731, 2007/8
– 715, 2008/9 – 670, 2009/10 – 661, 2010/2011 – 642, 2011/12 – 622,
212/2013 – 638, 2013/14 – 632.
Sp. zn.64, Spoločný obecný úrad Zákamenné, školský úrad
22. 11 2012
V škole sa posledné 2 týždne šíria ovčie kiahne. Začali od druhákov.
29. 11 2012
Prerušenie štrajku
Základná organizácia odborového zväzu pri Základnej škole s materskou
školou v Rabči prerušuje štrajk. Dňa 29. novembra sa začína v základnej
škole vyučovanie. V prevádzke bude školský klub a jedáleň.
Sp. zn.18, Správa miestneho rozhlasu
29. 11 2012
Doplnok č. 3/2012 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Rabča č. 54/2008
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabča.
Mení sa: V § 2 Materská škola v bode1) suma mesačne od 5 eur sa mení
na sumu 7 eur
V § 3 Školský klub v bode1) suma 8 eur sa mení na sumu 10 eur.
Sp. zn.94, Doplnok č. 3/2012
6. 12 2013
Príjmy školy
Príjem ZŠ za rok 2013 bol 941 000 € (príjmy tvorili: prenájom ŠH 8000 €,
asistent učiteľa 7 200 €, MŠ SR 905 200 €, zo soc. znevýhodneného
prostredia 3200 €, vzdelávacie poukazy 17 400 €. Príjem ŠKD bol 21 000 €
(tvoril ho príjem od obce 21 000 €). MŠ 190 512 € (tvoril ho príjem od obce
190 512 €). ZŠS bol 59 098 € (tvoril ho príjem od obce 59 098 €). Príjem
spolu bol 270 610 €.
Sp. zn. 67, Rozpočtovanie príjmov
Kultúra
3. 2. 2013
Dvadsať rokov osvetára MKS
Na Orave sa však zlaté rolexky nerozdávajú. Vystačíme si s tým potrasením
ruky a poďakovaním: „Ešte sme nemali ani čas si sadnúť a niečo osláviť.
Takže bohvieako ani nie. Možno za rok, keď oslávim aj svoje okrúhle.“ Aj
keď ešte ani zďaleka na to nevyzerá, vedúci kultúry v obci Rabča, Ján
Adamčík má už len rok do šesťdesiatky a presne 1. decembra 2012 uplynulo
dvadsať rokov od jeho nástupu na miesto riaditeľa MKS. Tak sa jeho funkcia
predtým volala. Teraz je vedúcim kultúry a ak sa opýtate školopovinných
detí, tie vám vysvetlia, kým je:
„On je osvetár.“ Dve desaťročia starý zápis z Obecného zastupiteľstva
prezrádza, aké boli jeho plány na začiatku: „Pán Adamčík oboznámil

prítomných so svojimi zámermi. Uviedol, že svoju činnosť chce zamerať
na tvorbu vlastnej kultúry, udržať a skvalitniť dychovú hudbu,
podporovať mládež, talenty v oblasti kultúry, podporovať hudobné krúžky,
pri usporiadaní tanečných zábav, pri ich organizovaní dbať na kultúru, aby
viac chodili policajti na obhliadky,
doplniť vybavenie kuchyne.“ Najskôr však musel presvedčiť obecné
zastupiteľstvo: „Moje gro bolo udržať dychovku. Takých, akú máme my, už je
málo na okolí.“ Po odchode bývalého vedúceho kultúry p. Ganobjaka ostala
Rabča bez kultúrneho osvetového pracovníka. Na
konkurz sa prihlásili traja. na konkurz sa dostavili len dvaja: Ján Adamčík
a mladík z neďalekej obce. Možno práve to, že Ján Adamčík bol z Rabče
a jeho záľuba v dychovej hudbe, ktorú aj viedol, mu nakoniec pomohli získať
miesto kultúrneho pracovníka v Rabči. Za tých čias bolo všetko iné. Ľudí
viac lákala kultúra a spoločenská zábava v obci. Veľmi obľúbeným bolo aj
kino. To je teraz mimo prevádzky, pre slabý záujem. „Pamätám si keď tam
pracovali vedúci, účtovníčka, dve uvádzačky, pani, ktorá nosila filmy…
dokopy asi sedem ľudí. Neskôr sme to už museli zvládnuť len dvaja
a nakoniec nebolo kino skoro žiaden záujem,“ spomína na svoje začiatky pán
osvetár. Najviac však spomína na akcie s deťmi: „podarilo sa mi podchytávať
talent. Robili sme také Talentárium. Podchytávali sme talenty v tanci,
speve, hudbe.
Nacvičovali sme programy a potom sme vystúpili s celým programom. Pre mňa
boli naj tie Talentáriá. Dva mesiace nacvičovania a potom ukázanie
talentov. Neskôr boli Mini playpack
show, ale to už bol playback. Už to nebolo naživo, keď niekto zaspieval do
mikrofónu a ostatní hodnotili. To človek cítil tú silu.“ Mnoho akcií už pre
obec nepripravuje. Jedným z dôvodov je aj súčasná finančná situácia.
Každoročne sa však podieľa na príprave už tradičných osláv obce: „Najväčšou
akciou v obci, čo pripravujeme, sú dni Rabče, tento rok to už bude 13.
ročník. Chceme ich teraz spojiť aj s tradičnými remeslami, už aj u nás ich
je málo. Máme šikovných remeselníkov, ale musíme ich aj zapájať do takýchto
akcií.“ Dni Rabče sú naozaj jednou z mála akcií, ktoré sa v obci konajú.
s ľútosťou p. osvetár spomína na časy minulé, keď sa v Rabči konali každý
mesiac koncerty, veselice, zábavy, na preplnenú kinosálu, mnohých
slovenských umelcov. „Okrem Gotta nás navštívil snáď každý,“ spomína. Ako
sa však postupne scvrkával rozpočet a záujem, zmenšoval sa aj priestor pre
kultúru. Teraz sú len spoluorganizátormi mnohých podujatí. Pomáhajú pri
prípravách, kupujú odmeny, diplomy. Stále sa však ako kultúrny pracovník
snaží o zachovanie a šírenie kultúry v obci: „Keď nebude kultúra, nebudú
ani tradície, ani zvyky. Kultúru treba, lebo inak každý bude robiť, čo
chce, lebo vidieť čo je kultúra a „kultúra“.“
Čo sa splnilo, a čo ostalo v zabudnutí, vedia Rabčania povedať sami.
Činnosť takéhoto oddelenia sa počas rokov veľmi zmenila. v súčasnosti sa
zaoberá prenájmom Kultúrneho domu, organizovaním alebo pomocou pri
organizovaní mnohých kultúrnych, ako aj športových akcií v obci. Najbližšie
nás čaká obľúbené pochovávanie basy. Najväčším projektom v novom roku je
rekonštrukcia vstupnej haly Kultúrneho domu. Ale to všetko až po plesovej
sezóne. Ján Adamčík plánuje aj naďalej udržať a omladiť Dychovku, čo sa mu
čiastočne aj darí, a zlepšiť služby pre ľudí. Prispôsobiť sa zvyšujúcim sa
nárokom. Hlavne, aby boli ľudia spokojní: „Človek sám nič neurobí,
potrebuje okolo seba dobrých a ochotných ľudí, ktorí mu pomôžu. Chcel by
som sa aspoň takto poďakovať spolupracovníkom z Obecného úradu, hasičom,
futbalistom, základnej a materskej škole, súboru Goralecki a všetkým, ktorí
mi pomáhali. Verím, že naša dobrá spolupráca bude trvať aj naďalej.
Sp. zn. 12, Rabčiansky chýrnik 1/2013
12. 5. 2013
Deň matiek
„Mama – to sú prvé hlásky, ktoré vysloví dieťa. Nežné a sladké od mlieka je
prvé slovo človeka. Má jednoduchú výslovnosť, no dá to práce viac než dosť,
kým nešikovné detské ústa sladké slovo rozlúštia a začnú volať mama, mama…“
Aj takýmito slovami sme sa prihovárali našim mamkám v nedeľu 12. mája

v Kultúrnom dome v Rabči, kde sme sa zišli, aby sme si pripomenuli sviatok
všetkých mám a starých mám – Deň matiek. Tieto dni nosíme ženám – matkám
kvety. No namiesto kvetov to môžu byť aj srdcia plné úcty a lásky,
s kyticou nežných slov ako výrazom hlbokého porozumenia. a tak sme pre
mamičky a babičky pripravili my, deti malé i tie staršie, pestrý program
plný básničiek, pesničiek, tancov… Tento program som moderovala spolu Deň
matiek s Dominikom Klušákom z 9.A. Mali sme trochu trému, ale tá postupne
opadla, keď sme dostali veľký potlesk od našich maminiek. Ten potlesk pre
nás znamenal veľké povzbudenie.
Sp. zn. 35, 78 Rabčiansky chýrnik 2/2013, Správa miestneho rozhlasu
3. 6. 2012
Rabconek druhý
Aj v minulom školskom roku sa náš školský časopis Rabconek zapojil už do
10. ročníka regionálnej súťaže školských časopisov zo Slovenska a Poľska.
Rabconek opäť bodoval a skončil druhý. Okrem školských časopisov z Oravy sa
do súťaže mohli zapojiť aj časopisy z Liptova, Turca a Poľska. Rok čo rok
sa do súťaže zapája viac časopisov, ktoré súťažia v troch kategóriách.
1. kategória – časopisy žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ – zúčastnilo sa 17
časopisov. Umiestnenie: 1. Úsmev – CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné, 2.
Rabconek – ZŠ s MŠ Rabča, 3. Zvonček
– Súkromná ZŠ Bell Amos Martin. Čestné uznanie: Mladé letá – ZŠ Martina
Kukučína D. Kubín, Vitanovček – ZŠ s MŠ Vitanová. Cena redakcie MY Oravské
noviny: Do pohody – ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné. 2. kategória
– časopisy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ – zúčastnilo sa 5 časopisov.
Umiestnenie: 1. Lomítko – ZŠ s MŠ Lomná, 2. Kleksik – Szkola Podstawowa Nr
1 v Sierkierczynie. 3. kategória – ečasopisy – zúčastnilo sa 6 časopisov.
Umiestnenie: 1. Novinky pod nosom – Evanjelická spojená škola Martin.
Čestné uznanie: Lastovička – ZŠ s MŠ Hradná Liptovský Hrádok. Cena Katedry
žurnalistiky FF KU v Ružomberku: Plusk – Szkola Podstawowa v Nowym Rybiu
(PR). Súťaž každoročne vyhlasuje Oravská knižnica Antona Habovštiaka
v spolupráci s mediálnymi partnermi: Petit Press, a. s. – MY – Oravské
noviny, MY – Liptovské noviny, MY – Turčianske noviny. Časopisy hodnotila
odborná porota v zložení: Ing. Lýdia Vojtaššáková – šéfredaktorka
týždenníka MY Oravské noviny, Mgr. Vladimír Buzna, PhD. – pedagóg
na Katedre žurnalistiky a hovorca Katolíckej univerzity v Ružomberku, Juraj
Lukáč – polygraf, grafik
Sp. zn. 47, Rabčiansky chýrnik 3/2013
12. 6. 2013
Stretnutie rodu Raticovcov
Spolu a vzájomne si pomáhajme“ – boli slová Ing. Juraja Raticu, ktorý to
celé vymyslel a za pomoci ostatných zorganizoval. a nielen to. Postaral sa
o prvú monografiu podrobne popisujúcu rod v Rabči s názvom RATICA
Genealógia rodu. Autorka Eva Kurjáková pracovala na texte a zbieraní
informácií 5 rokov. Juraja aj autorku za to ocenili Raticovci búrlivým
potleskom a kyticami. Bolo to výnimočné, dobre zorganizované podujatie aj
čo do počtu 291 účastníkov Išlo o prvé stretnutie všetkých Raticovcov.
Sp. zn. 19, Rabčiansky chýrnik 2/2013
12. 6. 2013
Práce tu niet
Naše deti získavajú posledné stavebné pozemky. Už sa negazduje. Zamestnanie
tu nie je,
a tak za prácou chodia veľmi ďaleko. Dievčatá sa vydávajú do cudziny
s vidinou lepšieho života. Mladí chlapi, ak už tu nebudú mať ani stavebný
pozemok tiež odídu aj s rodinou. Je to len otázka času?
Sp. zn. 20, Rabčiansky chýrnik 2/2013
16. 6. 2013
XI. Deň tanca
Obecný úrad a miestne kultúrne stredisko, oravské kultúrne stredisko v D.
Kubíne a Žilinský samosprávny kraj organizovali Oravský festival detského
moderného tanca v Kultúrnom dome Rabča. Účinkovali: tanečná skupina
Hviezdičky Rabča, tanečná skupina Crazy Chlebnice, tanečná skupina Slniečko

Zuberec, tanečná skupina Funky Girls Zuberec, tanečná skupina Golden roses
Swinna Poľsko, tanečná skupina IZABEL Rabča.
Sp. zn. 80 Plagát
17. 6. 2013
Deň tanca
V kinosále bol v nedeľu Deň tanca. Kinosála bola zaplnená len do polovice
22. 6. 2013
Tradičné pálenie svätojánskej vatry
Bar MIMO p. Miroslav Adamčík organizoval tradičné pálenie svätojánskej
vatry večer o 1800 h na ihrisku pri bare MIMO v Gaceli.
Pre účastníkov bola pripravená hudba, ľudová zábava, guláš a občerstvenie.
Sp. zn. 81 Správa miestneho rozhlasu
29. 6. 2013
XIII. Dni Rabče
29. 6.: Sobota
XIII. Dni Rabče začali v sobotu poobede florbalovým turnajom v športovej
hale. v rovnakom čase začal na futbalovom štadióne v Gaceli futbalový
turnaj Krčmy proti krčmám „O majstra obce“. o turnaj bol aj zo strany
divákov veľký záujem. Hrali sa s maximálnym nasadením a hráčov z ihriska
neodradil ani lejak s krátkou búrkou. Turnaj vyhrali „nováčikovia“
Kovalíčkovci. Ktovie, či by nedosiahli lepšie výsledky v súťaži, ako muži
Rabče. Druhí skončili Bociani zhora, ktorí aj napriek tomu, že so Sivou
zdola už prehrávali dvoma gólmi, dokázali nakoniec vyhrať. Poobede začal
na ihrisku s umelým trávnikom pri základnej škole aj turnaj volejbalistov.
Hrali rekreačne pre zábavu. Kolotoče sa točili pri ihrisku v Gaceli.
Jarmočné stánky boli rozmiestnené na okraji námestia pred školou. V sobotu
večer vystúpili najskôr predskokani – hudobná skupina „EXTRABAND“
z Námestova a po nich hudobná skupina večera „AYA“. Žiaľ, mladí neprejavili
záujem o túto skupinu. Mládež radšej zvolila mokré zablatené ihrisko
na dolnom konci Rabče, kde sa pálila Jánska vatra.
30. 6. Nedeľa
V nedeľu sa obloha zatiahla na sivo. Zdalo sa, že bude riadne pršať. Len
tak viselo. Po začatí programu starostom obce Dušanom Raticom sa prudko
ochladilo tak, že namiesto dažďa,
kde-tu poletoval sneh. Diváci mrzli. Zohrievali ich vynikajúce vystúpenia
účinkujúcich a keď ani to nepomáhalo, nastúpili členky miestneho Červeného
kríža. Navarili a podávali teplý čaj a tým, čo mohli, naliali do pohárika
na rozohriate. Moderátorka Mgr. Oľga Gluštíková postupne predstavila
účinkujúcich: FS „Guralecki“ z Rabče; FS Sihelček a ĽH zo Sihelného; mladí
gorali z Rabče: speváčka a harmonikárka Natálka Kormanová, harmonikári:
Kornel Oselský, Patrik Jagnešák a Paľko Korman; heligónkari Jozef
a Ferdinand Budzeľovci s Martinom Kolčákom, harmonikár Jožko Barut, ĽH
Machajdovcov z Oravskej Polhory, FS a ĽH z Poľska, ĽH Jagelkovci z Rabčíc
– upútali čarovnou novinkou – hrou na zvonce, gajdoši Martin Talaga
a František Skurčák – rozosmial a zohrial divákov humornou spievanou
goralskou veršovankou, Mladý heligón z Rabčíc, ĽH z Terchovej – ich hudba
a spev boli úžasný zážitok a ako posledná vystúpila hudobná kapela Dávida
Brišáka. VIAC: Video zostrih účinkujúcich z Rabče a fotografie z podujatia
sú zverejnené a dostupné na hlavnej stránke www.rabca.sk a v časti kultúra.
Po skončení programu nasledovala disko zábava, jarmok, atrakcie.
2. 7. Utorok – Rabčiansky odpust.
Sp. zn. 42, Rabčiansky chýrnik 3/2013, plagát
16. 7. 2013
ZPOZ
Manželia Jozef a Mária Iskerkovci oslávili 50 rokov sobáša. Ich dcéra má
Maročana a žijú v Anglicku. Manželka bola viackrát s nimi v Maroku
na návšteve.
26. 7. 2013
Fotil som krásy Rabče. Je menej kvetov. Najkrajšia záhrada: Marián
Chutniak, zatiaľ. Aj kvety u Raticov Za vodou.
2. 8. 2013

Deti počas prázdnin mali: „Týždeň prekvapení“, „Deťom radosť a úsmev“
z finančného príspevku VÚC na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately 2 x 500 €.
10. 8. 2013
XVI. ročník Dychových hudieb
ZDRUŽENIE DYCHOVÝCH HUDIEB s LOVENSKA ( ZDHS) v spolupráci s Tvrdošínom
a Námestovom zorganizovali 16. ročník Dychfestu. Amfiteáter na Nábreží
Oravskej priehrady sa zaplnil účinkujúcimi v pestrom programe. Svoje umenie
v hre na dychové nástroje predviedli sólisti, skupiny a speváci z celého
Slovenska, ale aj hostia z Českej republiky a Poľska. na tomto podujatí sa
zúčastnila aj naša dychová hudba RABČANKA.
Sp. zn. 54, Rabčiansky chýrnik 3/2013
9. 9. 2012
Diskotéka pod holým nebom
MKS v Rabči v spolupráci s hudobnou produkciou Róbert Brišák, srdečne
pozvali mladých v nedeľu na diskotéku pod holým nebom so začiatkom o 1600.
na diskotéke si môžete vypočuť hudobné žánre techhaus a haus. Nasledujúcich
60 minút bude patriť aktuálnym skladbám z komerčných rádií a napokon zaznie
štvorhodinová elektronická hudba, aká tu ešte nebola.
Sp. zn. 51, Správa miestneho rozhlasu
23. 9. 2012
V kinosále bolo divadelné predstavenie Maškrtníček, ktoré sponzoroval
poslanec OZ Mgr. Ľubomír Jagnešák. Kinosála bola takmer plná.
18. 10. 2013
Základ historickej fotogalérie formátu A2 je v chodbách obecného úradu
urobený. Dokončil som výmenu fotiek leteckých za aktuálne a historické
z pohľadu obce Rabča.
3. 11. 2013
Stretnutie dôchodcov
Cez 300 dôchodcov sa každý rok zíde na spoločenskom podujatí zorganizovanom
obcou Rabča.
Pozýva sa ich cez 400, ale zdravotný stav a iné nedovolia všetkým zúčastniť
sa stretnutia
dôchodcov. Po sv. omši nasledoval program v dome kultúry. v kinosále po
krátkom príhovore starostu obce Dušana Raticu konferencierka p. Katarína
Budzelová postupne predstavila účinkujúcich: žiakov zo základnej školy,
deti z dolnej materskej školy, cirkevný (nielen cirkevný) spevácky zbor
Marana Tha a ústneho harmonikára a speváka častušiek p. Jozefa Adamčíka.
Sp. zn. 42, Rabčiansky chýrnik 3/2013
26. 11. 2013
Technológia premietania 35 mm filmov rokom 2012 zanikla. a tak aj Rabči
zaniklo kino. V priebehu pár posledných rokov sa prešlo z klasických 35 mm
filmov na digitálne premietanie. Od tohto roka prebieha celoslovenská
digitalizácia zahŕňajúca aj menšie kiná.
Niekedy bol film na niekoľko kilometrov dlhých zvitkoch, teraz príde pevný
disk v krabičke prostredníctvom poštovej zásielky. Uvidíme, kam technológia
3D posunie hranice.
Prebraté z http://www.zive.sk/navstivili-sme-digitalne-kino-pozrite-sa-dozakulisia/sc-3-a-313778/default.aspx
31. 12. 2013
Nová kniha Gorali
Nova kniha GORALI, ktorú napísal kolektív autorov a vydala ju na konci roku
2013 Matica slovenská v Martine pod ISBN 978-80-8128-073-3. Je to kniha,
ktorú spolu s ďalšou „Gorali na Orave“ s ISBN 978-80-89564-03-3 by mal mať
doma každý, komu prúdi v žilách goralská
krv. Knihy si môžete aj požičať z našej obecnej knižnice.
Sp. zn. 59, Rabčiansky chýrnik 3/2013
6. 12. 2012
Mikuláš na námestí

Prostredníctvom miestneho rozhlasu boli pozvané všetky deti, ktoré
nenavštevujú škôlku ani školu na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa
uskutočnilo o 1400 hod na námestí v Gaceli.
Sp. zn. 17, Správa miestneho rozhlasu
15. 12. 2013
Vianočné trhy na námestí
Obec Rabča, Základná škola a centrum voľného času organizovali vianočné
trhy s nasledovným programom: 1400 – Vianočná akadémia (žiaci ZŠ – kinosála
obecného úradu);
1515 – Príchod do Betlehema (sviečkový sprievod k fontáne)
Ďalej nasledoval: živý Betlehem, kapustnica, perníčky, vianočné oblátky,
grog, čaj, vianočné koledy. Plné námestie usmievavých ľudí, čarovná
predvianočná nálada, živý Betlehem,
zvieratká s gazdom, krásne domáce výrobky, nádherná Vianočná akadémia
s vystúpeniami detí, žiakov a výstavou, kapustnica, horúci čaj, lampášiky,
svetlá vianočné stromčeky. Každý, kto prišiel na tohtoročné vianočné trhy,
neobanoval. Ako mi starosta obce uviedol, takúto vysokú úroveň chce udržať
aj do budúcna. Vstupujeme do Nového roka, a tak chcem našim čitateľom
popriať veľa zdravia, lásky, radosti, rodinnej pohody, schopnosti počúvať
názory druhých, riešiť problémy bez kriku.
Od 1430 prebiehal program v Dome kultúry v Rabči Vianočná školská akadémia.
v tanečnej
aj bola rozsiahla výstava školských prác, vo vstupnej sále výstava žiakov
rabčianskej pobočky výtvarného odboru ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo pod
názvom Radosť z Vianoc.
Na námestí lákal rodiny s deťmi živý betlehem, ktorý začal sviečkovým
sprievodom, spievali sa vianočné pesničky s heligónkami, podávala sa
kapustnica, perníčky, šišky, placky, čaj, grog. Vládla super predvianočná
atmosféra. Ďakujeme obecnému úradu za realizáciu akcie, kuchárkam za
varenie kapustnice, koláčov, placiek, šišiek, červenému krížu za čaj aj
so „zápraškou“ a varenie grogu p. Raticovi. Základnej škole za pripravený
kultúrny program, za zrealizovanie výstavy a ručných výrobkov od šikovných
žiakov našej obce. Centru voľného času za kreatívne nápady a účinkujúcim
v Betleheme, heligónkarom, stánkarom, ale aj pastierovi oviec, majiteľke
poníka a majiteľom teliatka. v neposlednom rade aj prevádzkarom za prípravu
Betlehema, ohrady pre zvieratká, stromčeky a vianočné osvetlenie.
Sp. zn. 55, 66 Rabčiansky chýrnik 3/2013, plagát
Telovýchova a šport
15. 12. – 2. 2. 2013
VII. Zimná halová futbalová liga
Liga prebiehala v rabčanskej športovej hale od 15. decembra 2012 do 2.
februára 2013. v 12. družstvách: 4 z Rabče, 3 z Námestova, po jednom z Or.
Veselého, Vavrečky, Zubrohlavy, Klina a Or. Polhory nastúpilo 145 hráčov,
z toho 37 ligových a hralo sa na 11 kôl. Cieľom bolo vyplniť zimnú
prestávku a pripraviť sa na jarnú časť súťaží. Rabčianske družstvá boli
štyri a najlepším bola Stará Pošta – najlepší strelci: Jozef Galis a Milan
Bajčičák.
Sp. zn. 18, Rabčiansky chýrnik č. 1/2013
3. 2. 2013
60 rokov účinkovania TJ (SOKOL) ORAVAN RABČA
„Robíme to nie pre slávu, ale pre udržanie a rozvoj športu v našej obci“
– Jozef Havlíček, predseda TJ ORAVAN Rabča: „Mali sme lásku k futbalu tak
ako ju máte aj Vy, takže keď budete s chuťou hrávať, radi hrávať, budete
vyhrávať.“ – zo spomienok futbalistu Karola Sučáka.
Športovci TJ ORAVAN Rabča (TJ) si na výročnej schôdzi TJ 15. 12. 2012
pripomenuli 60. výročie založenia organizovaného futbalu v obci. Vysoká
účasť športovcov, voľba výboru TJ, výborný program v kultúrnom dome a dobre
zorganizovaná schôdza, ktorú moderoval Miroslav Adamčík ml. Ako hostia sa
na slávnostnej schôdzi zúčastnili: predseda OFZ V. Mušák, Dagmar Ružičková
OFZ, Frantisek Grobarčík, Jozef Pečarka, Karol Sučák, Jozef Zboňák,

poslanec SNR Anton Martvoň, Bc. Ľubomír Jagnešák – majster sveta a Európy
v pretláčaní rukou, ktorí zaželali futbalistom a ostatným športovcom Rabče
veľa úspechov v ďalších rokoch ich činnosti. Ďalší hostia: .
Najúspešnejších športovcov a funkcionárov ocenili diplomami a plaketami.
Dušan Ratica, starosta obce Rabča:
„Vážení športoví priatelia. Dovoľte aj mne, aby som Vás čo najsrdečnejšie
pozdravil v mene mojom a v mene poslancov obecného zastupiteľstva pri tejto
príležitosti 60. výročia založenia futbalu v Rabči. Obci a zastupiteľstvu
nie je osud futbalu ľahostajný a ani šport. Športom sa zaoberáme pravidelne
na zasadnutiach hlavne kvôli tomu, že najväčšia ťarcha – financovanie je
na obci. Poslanci a obec robíme všetko preto, aby tie finančné prostriedky
boli na to, aby sa naša mládež, naši športovci mohli aktívne zapojiť do
telovýchovy. Výsledkom toho je, že máme krásne športové ihriská
a zariadenia, kde skutočne sa môžu naše deti, naša mládež zaoberať alebo
venovať ktorémukoľvek športu v obci.
Ja by som pri tejto príležitosti chcel poďakovať výboru TJ, všetkým
funkcionárom, ktorí sa starajú či o mládež, či o starších žiakov, čí
o dorast, poďakovať im za to, že vo voľnom čase za málo peňazí alebo aj za
žiadne sa starajú o šport, lebo keď si povieme a pozrieme sa, tak šport
v Rabči je druhou najväčšou kultúrou po kostole. Čiže najviac ľudí nám
chodí do kostola a potom na futbal. a aj to, že aktívne zapojených do
futbalu je najviac deti a mládeže. Chcem ešte povedať toľko, že predseda TJ
Jozef Havlíček, sa skutočne stará o šport v Rabči, o jeho propagáciu
a výsledky. Je dlhodobým funkcionárom a skutočne si zaslúži ocenenie
a poďakovanie za to, čo robí pre našu obec. Prajem Vám veľa úspechov
v osobnom aj športovom živote.
Ocenenia za aktívnu činnosť v prospech TJ ORAVAN Rabča za obdobie 2002
– 2012 Jozef Havlíček uviedol, že pred 10. rokmi ocenili 50 rokov záslužnej
činnosti v prospech TJ ORA-VAN Rabča. Teraz oceňujú aktívnych hráčov,
funkcionárov a ďalších, ktorí sa zaslúžili o aktívnu činnosť TJ za
posledných 10 rokov.
Ocenení
Prvé ocenenie si zaslúžia tí najstarší futbalisti Rabče p. Karol Sučák a p.
Jozef Zboňák. Prajem veľa zdravia najstarším futbalistom. k ďalším
zaslúžilým funkcionárom patrí Dušan
Ratica st. – ktorý hrával ako hráč, ako tréner aj ako funkcionár terajšej
TJ, dnešný starosta obce.
Štefan Zboňák – jeden z najlepších a zodpovedných futbalistov, chodil
hrávať až z Ostravy, hrával na trávnikoch v Rabči, zostal futbalu verný, po
skončení futbalovej kariéry pôsobil ako futbalový rozhodca a poznáme ho ako
veľmi šporovlivého pokladníka našej TJ.
Jozef Kovalíček – výborný hráč, hrával aj v Námestove a v súčasnosti je
predsedom futbalového oddielu, veľkú radosť mu robia muži, o ktorých sa
starať (neraz ich musí osobne zháňať
a zvážať), a preto z tej radosti dakedy sa aj vzdáva tej funkcie, ale my ho
stále chceme, aby v tej funkcii pôsobil – takže futbalisti snažte sa mu
robiť radosť.
Ján Bandík – nefutbalista, ale je predseda stolnotenisového oddielu, ktorý
doviedol stolných tenistov až do II. ligy.
Ján Domin – dlhoročný hráč, roky trénoval žiakov, bol predsedom futbalového
oddielu, sponzor. Ďakujeme mu za jeho činnosť a dúfame, že nás neopustí.
Ján Pienčák, známy ako doterajší riaditeľ školy, sa stará o žiakov
atletiku, volejbal, basketbal a samozrejme aj futbalisti majú uňho
zabezpečené, že môžu v školskej športovej hale cez zimu trénovať.
Ján Iskierka – výborný futbalista, tréner žiakov, teraz trénuje prípravku.
Jozef Mihaliak – známy od najmladších po najstarších pretože prešiel
všetkými trénerskými funkciami, dnešný tréner mužov a aj keď má blízko
k 50-tke nastúpi hrať za mužov nie preto,
že chce hrať ale preto, že nemá kto hrať. Taká veľká obec akou je Rabča
a ťažko sa nazbiera 11 hráčov.

Ján Kovalíček – vynikajúci hráč, tréner, ktorý už ako vyše 50-ročný
nastupoval za mužov, lebo nemal kto hrať a aj tak neraz ukázal ako sa má
hrať a ako sa dávajú góly oveľa mladším
spoluhráčom.
Ďalší funkcionár je Miroslav Adamčík starší – v súčasnosti opäť tréner
nášho dorastu, v minulosti bol výborným brankárom, prajem mu veľa zdravia.
Ján Števo Kozák – ďalší ocenený, jeden z najobetavejších funkcionárov,
v súčasnosti
pracuje mimo obce a tak mu čas nedovoľuje sa venovať tejto práci.
Ivan Krivánka – pôsobí v našej TJ ako funkcionár, hospodár na ihrisku
v súčasnosti trocha hendikovaný ale v posledných rokoch je to náš
najvernejší priaznivec a fanúšik nášho futbalu. Keď nie je chorý, tak
nevynechá ani jeden majstrovský zápas od žiakov cez dorast až po mužov.
Vladimír Briš, prednosta nášho úradu – fotograf všetkých športov v našej
obci, v poslednej dobe pôsobí ako kameraman futbalových zápasov, a takisto
do Chýrnika zverejňuje správy nielen zo športu ale aj fotografie, ktoré tu
všetky vidíme sú jeho prácou, ktorú vykonal v prospech TJ.
Štefan Ďubek – náš rozhodca, takisto dlhšiu dobu trénoval mladších žiakov
a učil ich ako sa majú správať, že majú zakaždým poďakovať.
František Štrbáň – rozhodca z Tvrdošína a už 14 rokov ako Štefan Ďubek
píska za náš klub.
Hela Fricová – podnikateľka, trénerka, ktorá dotiahla naše dievčatá
v hádzanej do krajskej súťaže.
Pavol Jendreas – nepromovaný doktor a dúfame, že bude aj promovaný. Stará
sa o zdravie našich futbalistov a keď zle hrajú, sem-tam na nich aj
pokričí.
Jozef Brezoňák – bývalý výborný futbalista, po skončení futbalovej činnosti
sa venuje trénerstvu hlavne tým mladším, ktorí dosahujú veľmi dobré
výsledky.
Ing. Juraj Ratica – fy ORAVINg mnohokrát pomohol našim futbalistom
v ťažkých časoch.
Miroslav Náčin ml. – ide v stopách Náčina st. pomáha nám trénovať našich
mužov a doras-tencov.
Ocenení hráči, ktorí sa podieľali na úspechoch futbalistov v poslednom
desaťročí – niektorí už skončili aktívnu činnosť iní pokračujú – za to, čo
urobili pre náš futbal, im patrí poďakovanie formou ďakovného listu: Jozef
Skutka – útočník, akrobatické hádzanie autu;
Pavol Harbut – výborný a obetavý hráč a keby mu dovolilo zdravie, ešte
teraz by patril medzi opory nášho mužstva – dúfajme, že do jari sa vylieči;
Michal Adamčík – brankár, tretí ocenený z rodiny Adamčíkov;
Jozef Kudják – výborný futbalista;
Miloš Porvich – spoľahlivý pravý obranca, je vždy oporou družstva, ktorý
nevynechá ani 1 zápas;
Jozef Gužík – teraz hosťuje vo Vavrečke, ale čakáme, že na jar sa vráti
k nám;
Martin Kozák – pracuje ďaleko, škoda, že nemôže stále hrávať;
Tomáš Sivka – jeden z najlepších strelcov nášho mužstva;
Jozef Galis – ďalší vynikajúci hráč, strelec…;
Dušan Jagnešák – dlhoročný hráč mužov;
Tomáš Pajta – brankár a hráč;
Rastislav Slovík – radi by ste Ťa znova privítali na ihrisku.
Sp. zn. 11, Rabčiansky chýrnik č. 1/2013
2. 3. 2013
Najlepší športovci
Boli vyhlásení a ocenení 2. marca v športovej hale počas turnaja v stolnom
tenise o pohár starostu. NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI TJ ORAVAN RABČA 2012
FUTBAL : muži – Jozef Galis, dorast – Milan Bajčičák, st. žiaci – Marcel
Zboroň, ml. žiaci
– Dávid Mucha,
prípravka – Patrik Iskierka; STOLNÝ TENIS: družstvo a – Michal Bandík,
družstvo B – Ján Bandík;

volejbal: Jozef Tvarožek, florbal: Peter Adamčík, basketba l: Mário Labuda,
atletika : Denisa Šurinčíková a Rastislav Bublák.
Ďakujeme im za dobrú reprezentáciu TJ ORAVAN Rabča a obce Rabča a prajeme
im veľa úspechov aj v tomto roku.
Sp. zn. 38, Rabčiansky chýrnik č. 2/2013
Marec 2013
Uskutočnil sa v marci v športovej hale. Štartovali žiaci, žiačky, muži
a ženy.
Víťazi kategórií
Muži – registrovaní – Michal Kutlák, neregistrovaní – Martin Šurin.
Stolnotenisovy turnaj o Pohar starostu Ženy: Dana Kekeliaková Žiaci:
Najmladší – Miro Kubasák.
Mladší – Dávid Mucha Starší – Anton Juritka Žiačky: Eva Ferletiaková.
Najlepší boli ocenení pohármi a stali sa aj majstrami obce.
Sp. zn. 39, Rabčiansky chýrnik č. 2/2013
18. 5. 2013
XV. ročník Rabčianskeho okruhu
Vďaka za 15 rokov práce patrí: hasičom, Jánovi Pienčákovi, starostom obce:
Dušanovi Pitákovi a Dušanovi Raticovi, Jánovi Adamčíkovi a ďalším, ktorí
pomáhali. z turistického okruhu sa pre väčšinu účastníkov stal minimaratón.
Účasť z počiatočných cez 200 účastníkov
klesla na polovicu. Teraz bola predĺžená trasa ponad Maguru.
Sp. zn. 37, Rabčiansky chýrnik č. 2/2013
26. 5. 2013
Rabča R Or. Podzámok 7:0 (4:0).
Rabča nastúpila po prvýkrát doma v nových zelených dresoch a kompletnej
zostave. Hostia prišli bez štyroch základných hráčov. Rabči vyšiel úvod,
keď získala nečakané vedenie a potom sa góly sypali. Konečne sa zobudil aj
Galis, keď dal 3 góly.
„Na byde še aj sčenšče ušmeje“
Ľudvik Bryš, skalný divák
9. 6. 2013
Rabča Breza 3:1 (0:1).
Rabčania pozahadzovali neskutočné množstvo šanci. Mladí hrajú ale ak majú
dať gól, tak sa im roztrasú kolená. Góly opäť vsietili Matúš Jendreas
a Galis.
11. 6. 2013
Futbal F muži Rabče sa definitívne zachránili v najvyššej celooravskej
súťaži bez ohľadu na výsledok v poslednom kole v Zubrohlave. Skončili tretí
od konca pred Dlhou a Lokcou.
20. 7. 2013
Včera sa hral za pekného počasia 39. ročník futbalového turnaja „O pohár
SNP“. Zúčastnili sa ho mužstva z Rabče (ledva sa dali tradične dokopy a za
mužov hrali len žiaci a náhradníci), z družobnej gminy Świnna prišlo
Trzebinia, z Klina a Vavrečky.
Prvý zápas Rabča prehrala s Trzebiniou 3:0 (0:0).
Druhý zápas hral Klin s Vavrečkou. Prvý polčas za stavu 1:0 pre Klin sporne
vyrazil loptu rukou mimo 16-tku brankár Vavrečky za čo dostal červenú. Klin
potom ľahko vyhral 3:1 (3:0).
Počas polhodinovej prestávky bola súťaž v kopaní jedenástok. Prvé miesta
získali Kliňania, tretí skončil náš žiak.
V zápase o 3. miesto hrala Rabča do polčasu 0:0, v druhom polčase
inkasovala Rabča 3 góly a tak asi prvý krát v 39. ročnej histórii skončila
posledná! Posledný zápas priniesol najväčšie prekvapenie. Po remíze
s Klinom na jedenástky zvíťazili Poliaci – Tŕebinia z družobnej gminy
Świnna. Pre účastníkov a ďalších záujemcov bol prichystaný chutný guláš.
23. 9. 2013
Muži Rabče včera doma prehrali s Lieskom 1:0.
18. 10. 2013
Cezhraničný mikroprojekt Ihrisko na dolnom konci dodatočne prešiel 18. 10.
2013 v sume cca 54 tisíc eur.
31. 12. 2013

Vyhodnotenie jesennej časti futbalového ročníka 2013
Prípravka
celkove: v tabuľke 2. miesto za Or. Polhorou. Najlepšiu bilanciu majú
mladší a starší žiaci
(aj vlani boli úspešní). Prípravka sa tiež zlepšila. Dorastenci oproti
vlaňajšku úspešnejší.
Muži majú najhoršiu bilanciu za posledné roky.
VYHODNOTENIE JEDNOTLIVCOV
Štart v zápasoch – muži: všetky: Peter Mucha, 12x: Pajta, Kvasňak, 11x:
Bandík, Sivka, Masničák, vačšinu: Bajčičák, Galis, Porvich, Plaku, T.
Mihaliak, T. Brišák; menej: Gábor, M. Brišák, M. Kozák, J. Mihaliak,
Brezoňák, D. Kolčák, Š. Revaj; celkove: Čučka, Krivánka,
Jendreas, Brenkus, L. Gužík, Vojtech, L. Kudjak, M. Jagelka (27 hráčov)
Dorast: všetky: P. Brezoňák, Krivánka, Galik; vačšinu: M. Brezoňák, Gura,
Gluch, Ganobjak, M. Jagelka,
Herud, Bajza, Ptačin, D. Miklušák, Pindiak, Tisoň; menej: P. Havlíček, M.
Zboroň, Š. Dibdiak, Vnenčák, P. Gužík (19 hráčov).
Starší žiaci: všetky: Klinovský, M. a V. Pikoš, P. Jagelka, P. Garaj, P.
Kovaliček; väčšinu: Majerčik, Tješ, S. Kudjak, Dávid a Dalibor Boldovjak,
J. Zboroň, Briš, D. Mucha; (14 hráčov) Mladší žiaci: všetky: S. Kekelák;
vačšinu: J. a M. Kubasák, Jaššák, Maslaňák, Skurčák, M. Brišák, M. Ferneza,
A. Brišák, A. Kovalíček, M. Dibdiak, Skurcoňák, P. a J. Iskierka; menej: M.
Jančo, Vronka, J. Skutka, F. Revaj, Hanko, Raticová, M. Jančo; (22 hráčov)
Prípravka: všetky: P . Pikoš, Miro Kubasák, J. Skutka, M. Jančo, P. Piták,
M. Ferneza; väčšinu: T. Pindiak, Martin Kubasák, A. Pilarčík, J. Neupaver,
L. Grobarčík, J. Oselský; menej: M. Grobarčík, P. Pilarčík, F. a J.
Gužiňák, L. Chutniak, P. Kutlák, M. Mazurák (19 hráčov).
Strelci gólov
Muži: 2x: Sivka, Jendreas, Š. Revaj, Masničák, Plaku; 1x: T. Mihaliak,
Krivánka, Kozák, Bajčičák, Gábor (10 hráčov). Dorast: 14x Krivánka, 3x M.
Zboroň, 2x: M. Brezoňák, S. Dibdiak (11 hráčov); Starší žiaci: 20x Jaro
Tieš, 6x P. Jagelka, 4x: Majerčík, V. Pikoš, 3x: J. Zboroň, S. Kudjak (9
hráčov); Mladší žiaci: 2 2x Stano Kekelák, 13x M. Kubasák, 8x J. Kubasák,
5x M. Dibdiak (8 hráčov); Prípravka: 12x M. Kubasák, 8x P. Pikoš, 5x M.
Jančo, Skutka (6 hráčov).
Žlté a červené karty
Muži: 4x červená, 38x žltá rovnako ako vlani najviac v súťaži!
Dorast: 1x červená, žlté sa u mládeže neevidujú;
St. žiaci: 2x červená; Ml. žiaci a prípravka: 0x červená.
Tréneri
Muži: Jozef Mihaliak; Dorast: Miroslav Adamčík st.; St. žiaci: Pavol
Boldovjak;
Ml. žiaci: Ferdinand Poláček;
Prípravka: Jozef Havlíček.
CELKOVÉ HODNOTENIE
Spokojnosť s mládežníckymi družstvami, nespokojnosť s družstvom dospelých
(časté zmeny pre zamestnanie, slabá trénovanosť, veľká nedisciplinovanosť
v zápasoch, slabá streľba, ab-sencia najlepších hráčov). v jarnej časti
súťaže očakávame zlepšenie výkonov aj výsledkov u všetkých družstiev,
najviac u mužov.
Sp. zn. 60, Rabčiansky chýrnik 4/2013
Mimoriadne udalosti
Počasie
Zima 2013
Zima bola mimoriadne teplá. Ľudia mohli ušetriť na uhlí a dreve. Vianoce
boli bez snehu. Sneh sme videli až v novom roku.
Sp. zn. 90, Pozorovanie
15. január 2013

Od troch kráľov večer nám stále pribúda po cca 5 cm snehu. Celkom ho je cca
20 cm. Aj tejto noci pripadlo cca 7 cm mäkkého snehu. Ráno bolo okolo nuly.
Aj keď má prevádzka nový traktor zo zberného dvora aj s pluhom „šipákom“
cesty opäť ešte o ôsmej ráno neboli po Gaceľ vyorané.
Mrazy v tomto roku ešte neboli silné max. po mínus -16,5 C.
V Gaceli nešla 2 hodiny elektrina. Poškodené trafo pri bytovkách.
V kotolni ObZS nekúrili pre vypnutú elektriku, kde majú elektrocentrálu V
pýta sa starosta Števa Raticu?
16. január 2013
Hmlisté ráno s jemným novým snehovým popraškom. Mráz okolo nuly.
17. január 2013
Nie silný mráz. Zamračené.
18. január 2013
Ráno -7RC. Bez sneženia. Zamračené.
Ráno prišiel Ján Kvasniak s nesúhlasom s výstavbou bytovky vzhľadom
na nezjazdnosť ulice, ktorá nikdy ani nebola riadnou ulicou. Ledva voz
s koňom tadiaľ prešiel a teraz tam dovoliť stavať aj bytovku? Navrhol
prepojiť okolo ochranného pásma VN okolo výmoľa prepojiť túto časť
s Gaceľom a vyriešil by sa problém s úzkymi cestami. Riešením je aj
navrhnutý stav v novom ÚPD.
29. január 2013
Ráno neveľký mráz. Poobede jemné sneženie, slabý odmäk.
1. február 2013
Druhý deň odmäk. Včera celý deň svietilo výnimočne slnko, fúkal pomerne
silný južný vietor a tak sneh mizol a aj ľadu na zľadovatených bočných
uliciach do večera zmäkli. Sneh zo striech aj s cencúľmi popadal.
Prístupová cesta k škôlke, aj námestie sú samy ľad. Ešte že z rána cestu ku
škôlke posypali školníci.
Dnes je zastupiteľstvo. Od rána stále niečo. Starosta je chorý, viesť bude
zastupiteľstvo zástupca Ing. Jozef Kovalíček.
4. február 2013
Od včera nasnežilo zopár centimetrov práškovitého snehu. Kde tu poletuje aj
doobeda.
7. február 2013
Opäť sneží, ale už jemný mokrý. Teplota okolo nuly a stúpa. Vonku rev
traktorov odhrňujúcich sneh. Ulica pri nás rovnako ako včera ráno
nevyoraná. Včera napadlo v noci (z utorku na stredu) cca 25 cm ťažkého
mokrého snehu a tak som hneď z rána zhadzoval sneh zo stromov aj zo
strechy. Počas dňa niekoľkokrát nakrátko vypadla elektrina.
V Oravskej Lesnej napadlo 0,75 m snehu, do večerných hodín v jednej časti
nešla elektrina, starostka vyhlásila mimoriadny stav, pridalo sa aj Mútne,
Vavrečka.
Odhŕňanie snehu: starší len lopatou a mladší silnejší snežnou motorovou
frézou aj tam, kde ručne by to bolo rýchlejšie (postreh Jána Adamčíka).
8. február 2013
Konečne vyšlo slnko. Slabý mráz -6KC. v noci už snežilo len taký poprašok.
Kalamitné stavy v Oravskej Lesnej, Mútnom ... môžu skončiť.
14. február 2013
Do obeda mierny odmäk. Poobede už aj u nás nielen na dolniakoch sneží.
18. február 2013
Zamračené mierny mrázik, asi sa chystá snežiť. Cesta suchá so zľadovatenými
okrajmi. Bočné cesty zľadovatené.
25. február 2013
Konečne svieti teplé skoro jarné slniečko. Odmäk tretí deň a v noci spadol
posledný sneh aj so striech so škridľou vrátane namrznutých ľadov. Snehu je
ešte 5 – 10 cm. Deti majú jarné prázdniny.
26. február 2013
Zamračené, hmlisto, jemný mráz, bočné cesty čistá poľadovica.
Jozef Tyrol má žiadal, aby som informoval starostov a obecné
zastupiteľstvo, aby dali preč tie výčnelky, ktoré ničia spojleri a vane áut
parkujúcich na námestí.

27. február 2013
Počasie rovnaké.
28. február 2013
Hmla, okolo nuly. Poobede na chvíľu vyšlo slnko čo bolo iba druhýkrát
v tomto mesiaci. Vnuci boli na prechádzke pri moste.
1. marec 2013
Zamračené, tlaková níž.
4. marec 2013
Marec je pekný. Ráno mráziky. Cez deň pekne. Dá sa ešte lyžovať. Ako za
mojich mladých čias, keď som sa večer spúšťal na lyžiach z okolitých kopcov
na tvrdom snehu.
Svieti slnko, jasno.
5. marec 2013
Krásne mrazivé ráno s usmievavým slniečkom. Mráz -8,5eC.
6. marec 2013
Teplý deň so silným vetrom na kopcoch. Snehu je ešte cca 10 – 15 cm.
Poobede sa postupne zamračilo.
Elektrikári prerušili stavbu trasu VN k PD MAGUGA pre močiare – až keď bude
sucho. V okolí Bystrej vypílili porast na ploche 350 x 6 m.
7. marec 2013
Rekordné teplo. U nás ráno 3,5RC. Zamračené.
8. marec 2013
Nadmerne teplo pokračuje aj pri zamračenej oblohe.
11. marec 2013
Vonku je sychravé teplé počasie. Väčšina snehu už aj po kopcoch zmizla.
12. marec 2013
Slabý mráz. Hmla. Stále sa ochladzuje.
13. 3. 2013
Zaujímavý dátum s troma trojkami. Ráno hmla a prekvapenie v noci snehu u
nás pocukroval zem snehom. vo Francúzsku a Belgicku bola včera snehová
kalamita.
14. marec 2013
Dnes sneží. Zima sa vrátila.
15. marec 2013
Ráno som zažil cestou do práce reprízu obdoby snehovej kalamity
z vlaňajšieho 16. februára 2012. Teraz, keď zmizol sneh a čakali sme jar
opäť udrel arktický vzduch a z večera do rána napadlo 10 cm snehu. Doobeda
pripadlo ďalších 5 cm. Poobede už nesneží, len mrzne.
25. marec 2013
Dnes je -9DC (v sobotu ráno bolo -12CC a v nedeľu -9CC). Zima drží C na 90%
zamračené.
26. marec 2013
Zimné zamračené sychravé dní pokračujú. poobede začalo, kde-tu trochu
snežiť.
2. apríl 2013
So slnkom v chrbte síce mrazivým s -15SC sa mi do práce o hodinu skôr išlo
oveľa ľahšie. Slnko svietilo celý deň!
3. apríl 2013
Zima pokračuje, pripadlo cca 3 cm nového snehu
4. apríl 2013
Aj dnes je biele ráno so snehovým popraškom ako na Vianoce. Stromy sú
biele.
5. apríl 2013
Hmla, slabučký odmäk. Počasie na chorobu.
8. apríl 2013
Na cestu mi dnes svietilo mrazivé -9NC slnko. Sneh sa po poliach drží,
chodníky a Hlavná cesta sú suché. Cez deň svietilo napriek chladu slniečko.
Opäť bielo, sneží, kde tu už aj z dažďom.
10. apríl 2013
Po východe slnka, ktorý bolo vidieť sa opäť všetko zamračilo. Je teplejšie
ako včera. Už vidieť po kopcoch pôdu, sneh mizne.

K obedu sa ukázalo teplé slniečko a vydržalo v polooblačnom počasí až
do večera.
Z nápisu Domu kultúry odpadlo I-čko.
11. apríl 2013
Konečne jarný deň s teplotou ráno konečne +0,4dC. Polia povyše domov
začínajú byť konečne bez snehu. Sneh v lese sa ešte drží.
12. apríl 2013
Konečne celá teplá noc s +6°C a sneh s východných a južných svahov zmizol.
Zamračené sivými mrakmi. k obedu mrholí, cesty mokré.
15. apríl 2013
Krásny deň so zimným ale na tuto dobu bežným ránom s -2KC. Zem už obschla,
rastúca tráva vypije akúkoľvek vodu.
Na nefunkčný veľký komín na Dome kultúry prileteli 2 bociane. Uvidíme či si
tu urobia hniezdo, lebo sa v ňom už nekúri.
16. apríl 2013
Jasná noc. Ranné slnko a o niečo teplejší jasný deň ako včera. Deti sú
po dlhej zime šťastné, že sú vonku a že sa môžu hrať.
17. apríl 2013
Jasné dní skončili. Dnes je od rána bez mrazu, hmlisté bielosivé vysoké
oblaky pokrývajú väčšinu oblohy a tak zakrývajú slnko, ktoré len kde-tu
priesvitne; k obedu sa citeľne ochladilo. Poobede sa zatiahlo a začali
slabé prehánky.
18. apríl 2013
Zo zimy rovno do leta
Jasná obloha, teplé jarné slniečko sa opäť vrátili. Jasná obloha bola celý
deň. na dolniakoch zaznamenali včera, že to bol letný deň.
19. apríl 2013
Jasné predchádzajúce dní ráno skončili. k obedu a zvyšku dňa sa vyčasilo
a opäť bolo pekne. Na dolniakoch zaznamenali včera, že to už bol letný deň.
Na nefunkčnom veľkom komíne domu kultúry sa usadili dva bociane. Rozmýšľajú
či si tu nemajú postaviť hniezdo v tipujem, že nepostavia, lebo sa tam
nekúri, skôr by mali zimu.
20. apríl 2013
Zrána zamračené zimné počasie, poobede polooblačno a oteplilo sa.
21. apríl 2013
Slnečný deň, poobede s vetrom, ktorý chladil od Babej Hory.
22. apríl 2013
Jasný, príjemný deň od rána.
23. apríl 2013
Opäť pekne, teplo, na poliach je už sucho, chýba dážď. Jankina záhrada
začala rozkvitať. Po prvých snežienkach ešte vo februári, fialových ....,
rozkvitli aj „Petrove“ kľúče a narcisy, tráva sa už slabo zelená. Bahniatka
odpadli, nahradili ich zelené puky a začala peľová sezóna pre alergikov.
Poobede spadlo z veľkého čierneho mraku čo vyzeral ako prvá búrka pár
kvapiek, nezahrmelo.
24. apríl 2013
Dnes je už od rána +7DC, jasno. Sucho.
25. apríl 2013
Slnečný, teplý, letný deň už od rána. Nadpriemerne teploty pokračujú.
26. apríl 2013
Ráno 3RC, jasno. Noc bez mrazu. Hrušky, jablone začínajú pučiť C nemusia sa
ponáhľať ešte môžu prísť aj mrazy ako už neraz v minulosti. Celý deň bolo
horúco a fúkal južný vietor. Ľudia sadia traktorom so sadzačom zemiaky.
Veľa polí je stále neobrobených a zarastených burinou. Čo vládze, odišlo za
prácou ďaleko do sveta.
29. apríl 2013
Od rána je zahmlené počasie s miernym ochladením oproti predchádzajúcim
rekordným „letným“ dňom n o zime sa nedá hovoriť, keď je +10°C. K obedu sa
ukázalo slnko a do večera bolo pekne, len fúkal nárazovo silnejší južný
vietor. Ľudia posadili.

30. apríl 2013
Opäť hmla a teplo ako včera +10°C.
1. máj 2013
Streda 1. máj.
Netreba manifestovať, voľno. Ľudia oslávili 1. máj prácou.
Máj v Rabči postavila len kresťanská mládež pri kostole.
Dnes poobede bola v Sihelnom miestna prílivová búrka vytopila viacero
pivníc, ale najmä vyplavila mnohým už zasadené zemiaky a zeleninu.
2. máj 2013
Druhé májové ráno. Slivky aj čerešňa sú v kvete.
Opäť hmla a teplo +10°C. Sucho. Stále nepršalo. Od ôsmej mrholí s jemným
dažďom. Opakovane hrmí, máme tu prvú jarnú búrku s riadnym dažďom. Búrka
a dážď ako má byť n na aký poľnohospodári a záhradkári túžobne čakali.
K obedu poriadne jarné prehánky.
3. máj 2013
Celý deň poriadne prehánky a noci silná búrka so silným dažďom.
5. máj 2013
Pekne, teplo, rozkvitli prvé púpavy aj posledné slivky. Aj hruška pri
Šurinoch je biela, rovnako ako naša poopiľovaná vysoká čerešňa.
7. máj 2013
Pekne, +12°C, vlhko, lebo večer spŕchlo. Poobede čierňava P búrka
s prehánkou.
9. máj 2013
Letné dní pokračujú. Ráno z vlhka a tepla, hmla. Cez deň krásne a horúco.
Začali kvitnúť aj jablone.
10. máj 2013
Od rána horúco bez hmly. Hruška pri starom Šurinovom dome je tak prekrásne
rozkvitnutá ako nevesta v bielych šatoch.
12. máj 2013
Doobeda spŕchlo D boli zamrznutí s čiernou oblohou. Poobede prehánky
ustali.
16. máj 2013
Nádherný slnečný májový deň aj keď je Žofie. Ráno sa teplota blížila nule.
Gazdiné mali muškáty popratané.
18. máj 2013
V noci aj doobeda malo vytrvalo pršať, dokonca bol vyhlásený stupeň
ohrozenia. Nič z toho nebola pravda, bolo pekne a presunutý Rabčiansky
okruh sa vydaril.
21. máj 2013
Pekne, chladno. Som nachladnutý od vnukov. Na obed sa zamračilo a začalo,
kde-tu pršať.
Len raz udrelo a nový dom bol v plameňoch. Poobede z juhu čierňava slabá
búrka P práve sme išli z obedu, keď zaburácal prvý a jediný hrom
o o niekoľko minút volali z Námestova hasiči, že horí na Adamovke nový dom
619. Hromozvod a vonkajšiu izoláciu ešte nemali dorobenú, vnútri už mali
všetko hotové. Čas: 12:45 1 Horí novostavba Milana Glovaťáka
nahlásili
hasiči z Námestova starostovi. O 12:47 Štefan išiel po Galisa.
Išiel som so starostom k horiacemu domu. Prvé čo som počul: „Chlopi som
v roboče, kto bede gasiť?“ Naši s hasičkou prišli prví. Rýchlo pripojili
hadicu, pustili a voda nikde s cisterna bola prázdna, lebo po súťaži ju
nenaplnili. Tak rýchlo išli povyše a napojili sa cez hydrant a hasili.
Chlapi čo sa zbehli z okolia pomáhali vynášať čo sa dalo. Vtedy sa ešte len
dymilo z ihlanového hliníkového vrchu strechy a oheň len kde tu oblizoval
komín do ktorého udrelo. O niekoľko minút bol vrch členitej strechy nového
domu ešte neotepleného v plameňoch. Mladá žena srdervúco plakala, volala
chlapovi ďaleko do práce. Dom mali už kompletne zariadený. Mali pôžičku
a bol poistený. Niekoľko minút po Rabčanskej hasičke prišli aj Námestovci,
ktorí začali hasiť. Jeden s plynovou maskou pomáhal hore pod plameňmi. Aj
naši chlapi pribehli na pomoc p Jano Adamčík vynášal čo sa dalo, školník
Miro Kovalíček sa chytil pomoci pri prúdnici. Oheň z polystyrénu spod

hliníkovej strechy obitej košoštvorcovými tablami sa šíril čoraz väčší.
Oheň sa podarilo uhasiť, len bolo treba dohliadať, aby znova nevypukol.
Len čo sme sa vrátili Eva vraví, že z Facebooku už má fotku, ktorú ktosi
z Rabče „bleskovo zavesil“.
Rýchlosť zásahu sa ukazuje ako rozhodujúci. Každou minútou sa požiar
rozšíri a potom treba veľa vody, aby ho uhasili.
NIKOMU SA NIČ NESTALO. Jano Adamčík prišiel posledný a vraví, že oheň sa
stále obnovuje. Na adresu hasičov sa nechcel vyjadriť ale napokon pred
ženami povedal, že mali prázdnu nádrž, síce to o niekoľko minút vyriešili
cez hydrant ale aj tie minúty boli veľmi dôležité.
O pol hodiny mraky zmizli O vyčasilo sa. Nik by neveril, že sa niečo mohlo
v obci stať.
22. máj 2013
Hmla, chladno, v Oraviciach bola nula. Vychádza slnko.
23. máj 2013
Zima, zamračené.
24. máj 2013
Zamračené, 7ZC.
27. máj 2013
Zamrznutí pokračujú, +2,7nC. V piatok obecné služby zabezpečili dokončenie
bleskozvodu zo strechy kultúrneho domu.
28. máj 2013
Tmavo, zamračené, malá prehánka, škaredé počasie. o včerajšom počasí
metereologóvia vyhlásili, že je to bol najstudenší deň za posledných
55 rokov. Poobede sa oteplilo a už bolo polooblačno.
29. máj 2013
Dnes je krásne a slnko z rána studený vzduch rýchlo ohrieva.
3. jún 2013
Upršané počasie od rána U Čechy topí. Hmlisto, leje.
6. jún 2013
Kým v Bratislave kulminuje Dunaj s 1000-ročnou vodou u nás už včera ani
dnes neprší. Stále je zamračené a oteplieva sa. Poobede sa vyčasilo.
V Bratislave Dunaj večer kulminoval, o niekoľko desiatok centimetrov
prekročil rekord z roku 2002. Výška presiahla 10 m. Mobilná hliníková
protipovodňová hrádza tentoraz Bratislavu ochránila.
7. jún 2013
Zamračené. Poobede polooblačno, teplo.
Hladina Dunaja do rána málinko klesla, rovnako aj Vltava. Dunaj včera
popoludní v Devíne aj
Bratislave dosiahol rekordnú hladinu na úrovni 1032 centimetrov. České
rieky Labe, Vltava, Dunaj v Rakúsku a Nemecku spolu s regionálnymi riekami
sa vyliali zo svojich korýt a zatopili niektoré mestá. Vážne problémy majú
Praha, Salzburg, Nemecko, Slovensko a ďalšie. Prvá povodňová vlna zasiahla
Česko v sobotu 1. júna 2013. (http://tema.aktuality.sk/povodne-2013/)
9. jún 2013
Krásny teplý deň bez dažďa, búrok.
10. jún 2013
Zamračené. Teplo.
11. jún 2013
V noci a ráno slabé prehánky, prevažne zamračené.
13. jún 2013
Príjemne, pekne.
14. jún 2013
Druhý letný deň, aj keď je ešte podľa kalendára jar.
17. jún 2013
Horúco od rána a to hlásia čoraz väčšie horúčavy. Aj v sobotu a včera
poobede bolo pekne. v nedeľu doobeda zamračené, trošku spŕchlo.
Hydrometeorologický ústav vydal po výstrahách pred vetrom, dažďom výstrahu
pred horúčavami.
V kinosále bol v nedeľu Deň tanca. Kinosála bola zaplnená len do polovice.

V sobotu som bol po rokoch na Modrom oku. Vedľa neho vyrastá les V lesná
škôlka. Hrádza drží. Kačky hniezdia. Rieka sa zmenila, prehĺbila sa niekde
aj o 2 metry dolu. Časť brehu pozdĺž modrého oka je v troch miestach
obmytá. Stačí jedná veľká povodeň a rieka sa vráti do starého koryta okolo
Lužiek.
18. jún 2013
Horúčavy pokračujú.
19. jún 2013
Posledné dni jari s mimoriadnymi horúčavami.
25. jún 2013
Dusno, teplo, v kancelárii ako v pekle, v serverovni môžem pražiť
praženicu: +D38C. V noci boli prehánky, celý večer až do polnoci sa
preháňali slabé búrky.
26. jún 2013
Zamračené na sivobielo, prehánky, konečne sa príjemne ochladilo .
27. jún 2013
Po tropických horúčavách s tropickými nocami posledné 4 dní jari sú len s
miernymi Jánskymi dažďami. Opäť sa ochladilo na +8°C.
28. jún 2013
Smokli od rána. Sivobielo.
1. júl 2013
XIII. Dni Rabče.
Ráno ešte chladno, ale poobede už príjemne a polooblačno. Tak ako bolo
vlani horúco, tak toho roku bolo zima, studený vietor, mrholenie, dokonca
sa zdalo, že začne až snežiť. Ľudí prišlo aj tak, veľa.
3. júl 2013
Príjemné krásne letné ráno. Aj včera bolo krásne a príjemne.
8. júl 2013
Krásne, teplo, v kancelárii horúco.
V Sihelnom minulý týždeň veľká vretenica uštipla do nohy, keď išla po medzi
pozrieť zemiaky. Prišla domov, stihla zavolať sanitku ale už odpadávala,
tŕpla, tŕpol jej jazyk. Odviezli ju do nemocnice (uviedla Helena
Chromčáková).
9. júl 2013
Pekne, noc chladná, ráno 10°C.
10. júl 2013
Stále pekne.
11. júl 2013
Ochladilo sa na príjemnú úroveň. Zamračené s nízkou oblačnosťou. v noci sa
blýskalo. Sucho.
12. júl 2013
V noci dosť pršalo. Ráno oblačno s divokými oblakmi a dosť chladno.
22. júl 2013
Počas týždňa mojej dovolenky chodia účastníci Adamovky III. Všetci sú
nespokojní, veľa mi beriete. SEZ: „... a kde sú miesta na trafostanice?“
20. 7. 2013
V sobotu 20. 7. sa v horách vyše Grúňa stalo v hore nešťastie. Pri práci
s drevom v hore privalila 37. ročného Rabčana Pavla Kuklu z Grúňa vlečka od
traktora. Odviezla ho helikoptéra. Mal krátko pred svadbou.
23. júl 2013
Zrána chladnejšie, pekne.
24. júl 2013
Sobota. Opäť krásny, jasný, číry, deň.
26. júl 2013
Sobota. Horúco, modrá obloha. Včera bolo celý deň pod mrakom, ale nič
nespŕchlo.
Fotil som krásy Rabče. Je menej kvetov. Najkrajšia záhrada: Marián
Chutniak, zatiaľ – aj kvety u Raticov Za vodou.
Pekelná horúčava od rána.
30. júl 2013
Zamračené, spadlo pár kvapiek.

31. júl 2013
Studený 1 a pol dňový front prešiel s pár kvapkami dažďa, na chvíľu
ochladil vzduch a horúčavy, sucho je opäť.
1. august 2013
Horúčavy sa vracajú. Noc už nebola studená. Ráno bolo +12°C.
2. august 2013
Leto, sucho, pekne. Ideálne prázdniny pre deti
5. august 2013
Po polnoci prišla tropická búrka. Dobre popršalo. Raz vyše nás v poliach
poriadne udrelo. Búrka po štvrťhodine ako prišla, tak aj odišla a od rána
je znovu modrá obloha s pekelnou horúčavou.
6. august 2013
Horúčavy pokračujú. Noc bol príjemne chladná.
Jano Adamčík mi rozpovedal príbeh jastraba – myšiaka na jeho dvore.
„Na jednom z dvoch smrekov si urobil hniezdo z haluziek a odchoval 3 mladé
myšiaky. Učili sa lietať zo stromu na búdu so senom a späť. Už vyleteli.
Posledný urobil otočku nad hniezdom. Hniezdo mohol pozorovať len
ďalekohľadom.“
Jozef Kobyliak spoza vody mi rozprával príbeh ako išiel cez bory do lesa,
keď ho buchla nejaká hrubá palica. Pozrel a to „obrovský had buchol do nohy
hlavou“. Neuštipol ho ale bol hrubý ako hrubá vetva zo stromu. Dlho na nohe
cítil štuchanec.
Hororový príbeh tieto prázdniny zažila v Jánošíkových dierach
Májka Jagnešáková, ktorej zo skaly na hlavu spadla v klbku vretenica. Rukou
ju inštinktívne zhodila na zem a od nohy trekovou palicou ďalej.
7. august 2013
Horúčavy vrcholia. Najviac má byť zajtra. Možno až +40°C!
Stali sa 2 prípady, keď rodič udá vlastné dieťa za čiernu stavbu.
8. august 2013
Včera na Slovensku padli teplotné rekordy. V Hurbanove namerali 37,5°C čo
bolo viac ako rekord z roku 1904. U nás bolo včera +35°C.
Žatva už je v plnom prúde. Prvý kombajn som videl kosiť v sobotu
2. augusta. Dnes asi skončí, ak kombajny stihnú pokosiť. Zrno je tvrdé ale
častá hnedá tráva v pšenici znižuje výnosnosť. Skosia, vymlátia rýchlo ale
čo so slamou – zasa budú páliť.
9. august 2013
Noc bola poriadne horúca. Ráno opäť horúco, modrá obloha, vzduch s hmlistým
oparom typickým pre dozrievanie obilia a žatvu. Včera bolo + 33°C.
Žatva pokračovala aj včera. Kombajny rýchlo skosia aj vymlátia, zostáva
problém čo so slamou zo pšenice? Kedysi sa používala na podstielku pre
dobytok v maštali a aj do matracov v posteliach.
Moja mama si spomenula na úsmevnú príhodu: „Mali sme zasiaty záhon s pekným
žitom a tak som zabrala rovno celú otiepku (goralsky: slunika) urovnanej
peknej dlhej suchej žitnej slamy a dala som ho do matraca (gor. stružľoka).
V noci sa môj chlap zobudí, že sa v matraci niečo mrví, pozrieme do matraca
a tam 7 myší, ktoré vybehli a rozutekali sa po izbe. Dalo nám zabrať, kým
sme ich pochytali.“
Zubrohlavské družstvo poskytlo ľuďom službu a tí čo chceli, im zadarmo
pozbieralo ich slamu aj zbalíkovalo. Balíkovanie je pomalé – uviedla mama.
12. august 2013
Pekne, príjemne, trochu chladnejšie. Pomohlo rozsiahle búrkové pásmo, ktoré
sa v piatok v noci prehnalo. Pršalo, blýskalo sa v kuse, fúkalo, čerti sa
ženili. Ráno po daždi nebolo ani stopy.
13. august 2013
Opäť teplo ale už o 2 stupne menej.
Môj postreh z denno-denného fotenia: „Je ťažké nájsť v okolitej krajine
niečo pekné a harmonické. Ľudia, keď gazdovali, tak sa o krajinu starali,
všetko malo svoje miesto, teraz ju odvrhli, ponechali napospas. Príroda sa
snaží, ale zatiaľ sa nevyrovnala z odvrhnutím a tak po opustených poliach
prekvitá burina, chaos. Preschnuté lesy nám čoskoro zhoria čo nik
neodstraňuje suché stromy a budeme radi, keď nám nezhoria domy v dedine. Za

komasáciu, ktorá by obnovila poriadok a zodpovednosť bol len jeden
z desiatych vlastníkov k.ú. Rabča.
14. august 2013
Zamračené na 85%. Včera z hrozivých čiernych mračien spadlo pár kvapiek.
Večer bolo po západe slnka 15-minútové farebné divadlo. Mraky sa nečakane
začali rozpadať a uvoľnili cestu nebeskému divadlu.
15. august 2013
Pekne, jasno. Noc bola chladná. V serverovni konečne „len“ +27°C.
Prevádzka nerobí, lebo je sviatok, ZELNA.
19. august 2013
Dnes má vrcholiť letné teplo. Víkend bol slnečný.
V nedeľu bola ZELNA. Z Rabče až od kostola mladí zorganizovali pešiu púť až
do Bobrova. Mali aj vyparádený koč. Cestou spievali mariánske piesne . Mali
zo sebou aj mikrofón a prenosný zosilňovač. Odfotil som ich v Košariskách.
20. august 2013
Ráno trošku spŕchlo. Farby zmáčaných kvetov sa v rozptýlenom svetle tlmene
zvláštnym šerosvitom rozžiarili. Aspoň trochu schladilo na chvíľu ranný
horúci vzduch a pokropilo vysušenú zem.
Viacero ježkov na Hlavnej ceste uhynulo pod kolesami áut. Aj na Rabčickej
pri Maľkovkách. Stále tam niekto asi z vlečky vyhodí k rieke zdochlinu.
21. august 2013
Konečne pravé tunajšie upršané počasie. Celú noc jemne husto pršalo. Obloha
je zatiahnutá sivočiernymi oblakmi.
22. august 2013
Hmla. Cez hmlu presvitá slnko.
Mama rozprávala, že na Zelnu chodili pešo až do Trstenej. V Bobrove vozy
s koňmi dávali k potoku. Trápi ju reuma, nízky tlak. Gazdovka sa jej celá
vracia cez kĺby. Celý život ručne robila na gazdovke, koňa nemali.
23. august 2013
Polooblačno. Chladno.
27. august 2013
Zamračené, chladno. Leto už definitívne odišlo.
Danky Kvasniakovej mama ako chodili na Zelnu? – Bosí s topánkami v ruke.
Prečo? Aby si ich nezodreli. Topánky boli vzácne. na Škapuliarku v júli
chodili až do Trstenej cez dnešnú priehradu.
4. september 2013
Zima, pekne.
11. september 2013
Jeseň. Zamračené, mrholí.
12. september 2013
Oblačno na 80%.Vykuklo trošku aj slnko. K obedu až do poobedia bolo
nádherné jasné počasie s modrou oblohou. Včera boli z slabé prehánky. Sucho
nevyriešili. Zemiaky sú rôzne. Prevažne veľa slabých. Žatva len kombajnom.
Problémy so slamou – viacerí ju pália po večeroch a pritom zubrohlavské
poľnohospodárske družstvo je ochotné vziať slamu.
13. september 2013
Pekne, polooblačno. Listy lipy aj jaseňa už žltnú.
16. september 2013
Zamračené. Cez víkend slabé prehánky. Cez nedeľu pekne, polooblačno. Za
Hôrkou v Zubrohlave dožinky.
17. september 2013
Leje ako z vreca. Lialo aj cez noc. Typický septembrový dlhotrvajúci dážď.
Zemiaky sa kopali nie raz aj daždi, pretože prehánky trvali aj 2 týždne.
18. september 2013
Svieti slnko, chladno. Na vrcholku Babej Hory včera podvečer snežilo.
19. september 2013
Včera večer som videl Babiu Horu od polovice bielu a majestátne biele boli
aj Roháče.
20. september 2013
Zamračené, hmlisto. V noci slabá prehánka.
23. september 2013

Zamračené na sivo, mrholí.
24. september 2013
Zamračené, mrholí.
25. september 2013
Hmla, ide byť polooblačno.
26. september 2013
Opäť zamračené.
30. september 2013
Od rána pekne, rovnako ako včera, dnes bez hmly.
1. október 2013
Začal chladný október. Zamračené, sivo.
Starosta: v Čechách musíš mať projekt na špeciálnu vsakovaciu nádrž
na povrchovú dažďovú vodu, nemôžeš ju pustiť na cestu alebo k susedovi
alebo do kanalizácie na odpadovú vodu. Každý púšťa na cestu, na chodník
a už ho nezaujíma čo voda robí s cestou a pozemkami nižšie.
2. október 2013
Zamračené na 99%, bez mrazu.
3. október 2013
Svieti slnko, mrznú palce aj keď mínus ešte nie je ale len okolo nuly.
Musíme pooberať neskoré jablka, lebo zajtra už bude poriadny mráz.
4. október 2013
Jasno, -5JC
7. október 2013
Zamračené, teplo.
10. október 2013
Zamračené na 99%. Deň bol krásny a teplý.
11. október 2013
Teplé počasie pokračuje. Hmla, kde-tu slnko.
14. október 2013
Posledné dva krásne dni krátkeho Babieho leta skončili. Včera bol najkrajší
deň tohtoročnej jesene. Viaceré opadnuté listy kvôli silnému mrazu pred
týždňom nestihli dozrieť do farebnej krásy a už museli odpadnúť. Včera bolo
teplo, od rána modrá obloha a k večeru s obláčikmi.
17. október 2013
Včera trochu popršalo. Lístie posledné opadáva. Krása jesene končí.
18. október 2013
V noci viackrát spŕchlo. Ráno už neprší. Vlhko. Celkom teplo. Smutná jeseň.
21. október 2013
Polooblačno, teplo. Babie leto pokračuje. Aj muži Rabče skoro včera vyhrali
so Žaškovom – môžu byť radi aj za zázračnú remízu.
23. október 2013
Krásne. Jasno. Dnes bez hmly. Včera bola hmla až do jednej.
25. október 2013
Hmla, teplo. Tento týždeň na Slovensku podľa meteorologickej služby padali
teplotné rekordy. Takto teplo na konci októbra nebolo už 65 rokov.
28. október 2013
Rekordne teplé počasie pokračuje. Včera bolo na Slovensku namerané +20RC.
31. október 2013
Po včerajšom zamračenom doobedí je opäť krásne ale už aj s mrázikom -2°C.
4. november 2013
Príjemne, polooblačno po včerajšom „soplení“. Na dušičky aj sviatok
všetkých svätých bolo pekne.
5. november 2013
Ľudka má rodinu v Amerike: Už sa na Slovensko nevráti – v Amerike sa lepšie
žije.
6. november 2013
Včera v daždi začali roznášať chýrnik aj s volebnými materiálmi
a vyhlásením o kompostovaní.
Vonku je aj dnes škaredé novembrové počasie ako včera, len už neleje ale
„smoklí“.
7. november 2013

Len svetlosivá obloha, nízke takmer neviditeľné mračná. Pomerne teplo.
Vlhko, pučia orgovány. Poobede vlhko, kde-tu občas vykukne na chvíľočku
slniečko. Poobede typicky aprílové počasie.
8. november 2013
Vonku svieti zlaté slniečko a hreje tak, že nik by neuveril, že sa píše
8. november. Ako by sa vrátila jar. Je vlhko, pučia orgovány, v kvetináči
vonku na múriku kvitnú jesienky. Lúče slniečka sú tak nízke, že zasvietia
aj do tých najskrytejších zákutí a vymetú čiernu tmu. Nádhera. Radosť žiť.
11. november 2013
Martin neprišiel na bielom koni hoci k večeru veľa nechýbalo. Zamračené,
sivé mraky sa nám doslova vznášajú nad hlavami. Mráz nie je.
12. november 2013
Zamračené hmlisto, sychravo ani keby išlo snežiť.
Vlastníci preberajú pozemky na 20 hektárovej Adamovke III. Je sklamanie, že
sa rovno neodovzdávajú cesty v šírkach aké sú v územnom pláne a že je to
dané na dohodu s novými vlastníkmi. Starosta rozhodol, že na vytýčenú šírku
treba urobiť skrývku ornice, aby bolo jasné kde je ulica. Zima.
13. november 2013
Hmlisto, obloha svetlosivá bez náznaku slnka, mrakov. Deň ako noc.
14. november 2013
Vonku zamračene, už nie hmlisto.
15. november 2013
Vonku hmlisto, sivo, teplo. Sneh nebude ani ďalší týždeň. Vlani napadol už
od konca októbra.
18. november 2013
Cez víkend bolo nádherné jarné počasie. V sobotu večer bolo nádherne
farebné divadlo, obloha žiarila v purpurových farbách.
V nedeľu sa vyjasnilo a zrána bolo -1lC pod nulou. Cez obed som sa bol
v lese v potoku na Kubasakovke a na Medveďovkách a Kýčere sa prejsť
s fotoaparátom. Bolo nádherne, teplo.
19. november 2013
Vonku je krásne. Mesiac v splne.
20. november 2013
Oblačno, teplo.
Pekná myšlienka: „Krajina je obraz ľudí, ktorí ju obývajú...“
(Václav Cílek)
21. november 2013
Sivá obloha, po nočnom slabom daždi vlhko až hmlisto, stále teplo.
22. november 2013
Nízka hustá hmla, vlhko, stále príjemne. Poobede už len oblačno s občasným
slnkom.
Ján Jagnešák spod cesty mal pohreb.
25. november 2013
Prišla zima. Po polnoci začal padať sneh s vetrom. Ráno ho bolo 5 až 10 cm
a padá ďalej.
26. november 2013
Zima pokračuje. Ráno bolo cca 10 až 15 cm snehu. Cesta pre bicykel
nezjazdná – cestári prispali.
27. november 2013
Jasno, mrzne až praští -15JC!
Niektoré potraviny, ako napríklad zemiaky zdraželi za rok až o 80%.
http://www.aktuality.sk/clanok/237745/komentar-juraja-miskova-preco-ficonechce-nizsiu-sadzbu-dph/
27. december 2013
Slniečko svieti. Užívam si po chorobe. Cez deň zamračené. Teplo ako na jar.
Sneh v obci takmer zmizol.
30. december 2013
Kde-tu slnko ale stále nadpriemerne teplo.
Rozšírenia a doplnky k záznamom z minulého roku

Opravy
Čiastkové doplnky z histórie obce
15. 4. 2013
Čajkov mlyn je už znázornený na vojenskej mape z rokov 1875 Č 1884.
Rabča na vojenskej mape z rokov 1810 R 1869 je vyznačená ako Rapča a Čajkov
mlyn na tejto mape ešte nie je vyznačený. Dolná časť dediny boli domy len
nad cestou a v hornej časti len pod cestou, husto bol obývaný Grúň. Kaplnka
v Gluštíkovom potoku sa zdá, že je už vyznačená.
Máj 2013
Spomienky najstaršej občianky Rabče 94-ročnej Márie Ignaťákovej
Mária Ignaťáková
Ja som sa narodila až po smrti môjho otca Ignaťáka a brat Jano (nevlastný)
sa narodil asi v roku 1922, tak sa mama asi hneď vydala za Jána Raticu. My
sme boli tri dievčatá, ja, Jozefina, čo sa vydala za Garaja a Johana vydatá
za Kurjakom v Zubrohlave. s Raticom mala mama šesť detí: Jána, Joža,
Štefana, Ignáca, Kristínu a malého Tonka, čo zomrel maličký. Mama bývala
v takom malom drevenom domčeku a Ratica sa do nás priženil k vdove. Ten
pozemok, na ktorom stojí náš dom, je Lušťoňovka, to mala mama po rodičoch.
Raticovka je povyše, tam má postavené Albín Ratica, a Jozef Ratica jeho
otec je postavený zas na Šurinovke. i Pavol býval na Raticovke, pod cestou,
ale potom dom predal a odišli do Zálužia ku Nitre. Jeho žena bola
z Polhory, tam mala sestru vydatú i strašne sa jej tam zvidelo. Tá sestra,
volala sa Šrámková, jej obecala, že ich prichýlia, ale potom bolo už pred
zimou a oni sa museli z ich domu vysťahovať, tak len búdu z dosák zbil, čo
tam v takej biede zimu prežili. Majetok bol, ale domu nebolo. Potom si tam
postavili dom, ale jej neraz vyčítal, že ho tam do cudzieho sveta
odvliekla. Najstarší Ignác bol trucovitý, ale strašne robotný a tak
dopadol... i tá Margita bola robotná a Ľudvik mal porážku, nechodí (v čase
vydania knihy už nebol medzi živými). Ale deda ani babku Raticov si
nepamätám, oni asi pomreli, kým som bola malá. Keď sa moja mama vydala za
Jána Raticu, bola bieda. Roboty tak nebolo, bol tesár, ale akosi sa mu
nedarilo. Mal padúcnicu, rád si i vypil, a tak predal maminu horu, mama mu
podpísala veksľu. Ale dedko Lušťoň strašne hundral, že deti pripravil
o majetky, tak nám trom nevlastným deťom potom otec Ratica kúpil majetky,
ale na tie majetky si požičal z banky i potom išiel raticovský majetok
na odpredaj. Odkúpil ho lacno, za dve tisíc korún otcov brat Pavol Ratica.
Ja som mala strýkov v Amerike, Pavla a Jozefa, i Terezka Ignaťačka išla do
Ameriky. Kedysi sme jej aj napísali, ale odpísala, že ona je chudobná
a nemôže nám pomáhať. O tom, či dajaký Ratica bol v Amerike, nič neviem. Ja
som rok slúžila v Čechách, brat Jano Ratica slúžil u Kobyľaka, oblečenia
nebolo, bratia Raticovci chodili bosí. Ale znášali sme sa, ako vlastní. Keď
som išla do školy, mama mi dala do batôžka zrna, koľko som uniesla, aby som
ho zomlela v Gaceli u Gužiňaka na kamennom mlyne. a prikázala mi, aby múku
nepreosievali, ale nechali i s plevou a z takého nám mama chleba napiekla,
len aby bolo viac. Do školy keď som išla, to som nemala desiatu, ani domov
som na obed nešla, lebo nebolo po čo. Keby aspoň hrachu bolo bývalo do
hrsti ... Taká bieda bola všade, ale ľudia tak nehundrali a teraz nám je
dobre a ľudia hundrú. Korunu stálo kilo múky, ale keď jej nebolo ...
i gajst (petrolej) stál korunu ale keď sa kúpil, otec Ratica ho spálil
v lampe, keď v noci strúhal šindly. Nebolo ani švábky, pandravy veľké ako
palec všetko vyžrali. Do služby v Čechách som vzala i brata Jána, bol ešte
malý a gazda mi povedal, že „veď si povedala, že je veľký a malý je“, ale
na tej Morave podrástol. Ja som bola vysoká, ale tenká a taká slabá, že som
za gazdinou s prázdnym košíkom nevládala. Tiež som sa tam spravila. V tej
službe sme boli asi rok. Ja som bola dlhšie, asi rok a pol. Cez vojnu nás
skoro guľa zabila, čo ju Nemci vystrelili od Veselého. Mama ležala
na posteli s Ignácom, toho prehodilo, guľa preletela ponad mňa, polámala
trámy na povale a spadla na cestu. To bol zázrak, že nás nezabilo. Cez

front u nás boli Nemci, na zem nanosili takú kopu slamy a tak ležali.
Rabčice evakuovali, tak boli u nás i z Rabčíc ľudia. Prišli Rusi, Kristínu
vytiahli von. Jeden ju vyšikoval na dvor a išiel po slamu a ona mu utiekla.
Utekala do susedov, ale tam tiež Rusi so ženami divili a tak prišla do ešte
horšieho pekla, ale potom akosi prišla domov. Za riekou na kamenci bol
pochovaný nemecký vojak. Najstarší brat Jano sa potom vyučil v Ružomberku
za stolára. Keď Nemci začali brať; (vo februári 1945) chlapi sa schovávali
na Grape, ale i tam ich Nemci našli a potom ich držali v Raticofke
v pivnici ako partizánov a pred dvere dali granát. Potom ich brali do
Talianska. Odviedli Jána i Joža do Tvrdošína. Jano sa tam poznal s akousi
dievkou, ktorá doniesla strážnemu pálenky a akosi jedného vydostala. Ale
Jano poslal Joža, že je menej skúsený, aby len išiel domova do Talianska
išiel on. Z frontu sa dostal, akýsi chlap ho previezol v sene. Potom trochu
stolárčil, chvíľu bol i predsedom, ale len krátko, potom mal krčmu. Ako
krčmár sa oženil a vzal si tú Borovkovú. Mali dieťatko Vladka fajného, ale
zomrel. Potom i druhý, Janko zomrel. Päť detí im žije a tri zomreli, i taká
najmladšia Elenka. Jano ochorel na srdce, pošiel kosiť za potok a tam mu
prišlo zle. Išiel domov, prešiel cez potok, ale cestou domov odpadol
a potom zomrel v nemocnici. Druhý brat, Štefan, bol poštárom. Najprv
postavili bratia vyše cesty, potom keď sa oženil, ručne robil tehlu,
postavil pri nás pod cestou. Zomrel na infarkt v Martine. Prvá Helenka im
zomrela v Trstenej. Druhá Boženka už tiež zomrela, i jej muž. Ona bola
rozvedená, jej druhý muž bol Margeťák. Mali tri deti: Janka – ten sa
oženil, Veronika pošla za sestričku a Štefan ostal tak sám v dome. Ľudka má
Šurina. Tretí Štefanov syn bol tiež Štefan, býva v Rabči, má ženu učiteľku.
Učí v Rabči. Z rodiny Štefana brata nebude Raticovského potom-stva. Štefan
má tri dcéry, Ľudka má tiež päť dcér; Božena mala dvoch synov a dcéru, ale
sa volajú Margeťaci. Tretí brat bol Jožo Ratica. Učil sa na vysokej
vojenskej škole, tam si zobral i ženu, bol majorom. Cez povstanie ho chceli
odstreliť, v momente ošedivel. Jozef mal jedného syna, Romana. Jozef
s rodinou býval v Čechách, ale už tiež zomrel. Kristína sa vydala do
Veselého za Balcieraka. To bola veľká žena, silná. Ale už tiež pochovala
syna, kdesi na robotách spadol z lešenia. Môj Milan bol taký pekný a živý
chlapec, ale prišla som na Panenku Máriu z kostola a jemu bolo zle a ráno
už nechodil. Taký dobrý dochtor bol v Slanici, ale povedal, že má obrnu, že
mu niet pomoci. Ani baba z Liesku mu nepomohla, že to obrna, len dala
zeliny, aby som ho len trela s nimi celé telo. Potom bol aj v Trstenej
v nemocnici i do Bratislavy ho Jano brat zaviezol. Milan sa narodil v roku
1944. Milan sa i oženil, ale všetky tri detičky sa narodili mŕtve, nemal
šťastia. Bol z toho nešťastný, zomrel pred dvoma rokmi. Do vojny sme bývali
f tom drevenom dome pod cestou, ale chlapci podrástli, kúpili v Slanici
starší dom tehly a Jano, Štefan a Jožo začali stavať murovaný dom, bo otec
tak nedbal. Ignác bol ešte malý. Cez vojnu bola ešte len pivnica, základy
postavené. Potom po vojne si i Jano postavil ten dom. Do Rabčíc sme chodili
na odpust cez vrch horami. Z Raticovcami boli rodina i Kekeľaci v Polhore i
v Rabči, čo bol kostolníkom, teraz majú syna kňaza, je v Bobrove farárom.
Ale neviem, jaká rodina boli. Predsedom v Rabči bol tiež akýsi Ratica,
Bugan. Mojej mame zomreli obaja rodičia, keď mala dvanásť rokov. Potom
vyrástla u neho v Gaceli. On mal ženu spoza Magury. Prvá žena mu zomrela,
potom si zobral jej sestru. Mal var tri dievky. Moja mama Janka Raticová
zomrela pret Petrom Pavlom v roku 1952.
Úryvok z knihy Ratica Genealógia rodu, Autor: Eva Kurjaková, s. 144
Spomienky Mária Ignaťáková, v súčasnosti najstaršia 94-ročná obyvateľka
Rabče
Sp. zn. 34, Rabčiansky chýrnik č. 2/2013
31. 12. 2013
Prehľad vysťahovalcov z Rabče do USA v rokoch 1892 – 1924
V druhej polovici 19. stor. sa situácia v Rabči (a na celej Orave)
dramaticky zhoršila. Neustálym dedením sa polia pre rodinu zmenšili
natoľko, že neschopnosť malého množstva pôdy uživiť rodinu si vyžadovala
rýchle riešenie (pozn.: rovnako ako dnes). Vtedajší obyvatelia mali

3 možnosti: • Intenzifikáciou poľnohospodárskej výroby získať viac
potravín, ktorá však v daných podmienkach nebola možná. • Odsťahovať sa do
mesta a zamestnať sa v rozvíjajúcom priemysle. • na Orave sa priemysel
vôbec nebudoval, preto niekoľko rodín Rabčanov sa vysťahovalo za prácou do
Budapešti, ktorá sa rýchlo rozrastala a poskytovala obmedzené množstvo
práce. Preto im zostalo iba vysťahovať sa za prácou do USA. v USA sa po
skončení Občianskej vojny, v ktorej zvíťazil priemyselný Sever, prudko
rozvíja priemysel a Amerika potrebovala veľké množstvo nových pracovných
síl. Preto sa majitelia baní roku 1877 rozhodli, že aj na Slovensko pošlú
agentov, aby verbovali robotníkov pre banský a oceliarsky priemysel v USA.
Amerika poskytovala pracovné príležitosti aj pre nekvalifikovaných
a zárobok bol v porovnaní s Uhorskom niekoľkonásobne vyšší. v rokoch 1875
až 1914 emigrovalo do Spojených štátov viac ako 620 000 Slovákov.
na rozhodnutí vysťahovať sa do USA mala vplyv aj stupňujúca sa maďarizácia
– deti v školách sa učili po maďarsky, na úradoch sa komunikovalo po
maďarsky, všetky dokumenty boli v maďarčine a na obchodoch a budovách boli
maďarské nápisy. Všetko presviedčalo obyvateľov Rabče, že nie sú Slováci,
ale Maďari. To viedlo k oslabeniu vzťahu k domovu a uľahčilo rozhodovanie
o ceste za more. Aj v Rabči boli agenti verbovať na prácu do Ameriky, boli
tu tiež aj agenti lodných spoločností, ktorí dávali informácie o cestovaní
a dali sa u nich kúpiť aj lodné lístky. Objavili sa aj prevádzači na územie
Poľska, cez ktoré sa dalo bez pasov „načierno“ dostať do prístavu Hamburg
a ušetriť peniaze a energiu na vybavovanie pasu. Veľká časť vysťahovalcov
sa neplánovala osadiť v USA natrvalo. Plánovali niekoľko rokov tam
pracovať, našetriť doláre a s úsporami sa vrátiť domov; kúpiť pôdu,
postaviť murovaný dom a zlepšiť svoje sociálne postavenie. Ktorí sa
rozhodli v Amerike natrvalo usadiť, predali svoje pole, dom a ostatný
majetok, tým získali peniaze na cestu a na usadenie sa v novej vlasti.
na cestu si brali oblečenie, peniaze a najmä stravu.
Počet vysťahovalcov z Rabče
Počet vysťahovalcov z Rabče (aj z celej Oravy) nebolo možné donedávna
zistiť. Nezachovala sa evidencia vydaných pasov pred rokom 1914, žiadosti
o vydanie pasu su iba nekompletné, náhodne roztrúsené v archíve župy. Tiež
sa neviedla evidencia ciest do Ameriky. Okrem toho veľa odchádzalo
do Ameriky bez pasu, „načierno“ mimo evidenciu. Župní úradníci odhadovali,
že takto vycestovala väčšina vysťahovalcov, proti čomu sa robili aj
policajné opatrenia,
ale neúspešne. Preto v monografiách jednotlivých obcí je stať
o vysťahovalectve napísaná všeobecne bez konkrétnych údajov. Americké úrady
umožnili prístup do evidencie prisťahovalcov imigračneho úradu na Ellis
Islande v New Yorku, kadiaľ prešli všetci prisťahovalci v rokoch 1892
– 1924. To bola doba, v ktorej vycestovala väčšina emigrantov z Rabče,
možno aj všetci. Vyhľadávanie sťažovalo, že mená a názvy boli písané
maďarským pravopisom a pri prepisovaní do evidencie imigrační úradníci ešte
viac skresľovali slovenské mená. Napriek uvedeným problémom nám to umožnilo
podľa mena a miesta pôvodného pobytu vyhľadať 91 vysťahovalcov z Rabče.
v zozname sú všetci, ktorí pristáli pri brehoch Ameriky; s pasom alebo bez
neho. Podľa veku najväčšiu skupinu tvorili vo veku 15
– 20 rokov 33 osôb, tj. 36,3%, nasledovala skupina 21 – 25 rokov (23
– 25,3%), priemerný vek 23,3 rokov. Vysťahovalectvo bolo spočiatku doménou
mužov, ale ženy ich rýchlo dobiehali. Celkovo sa vysťahovalo 53 mužov, t.
j. 58,2 %, žien 38 tj. 41,8 %. z mužov bolo ženatých 21 (39,6 %),
slobodných 32 (60,4 %); 3 ženy vydaté (7,9 %) a slobodné 35 (92,1 %),
zrejme sa išli vydať; stav nie je uvedený u 3 (2,1 %) osôb. Najviac
Rabčanov pristálo v New Yorku v r. 1907 – 9 osôb, na druhom mieste v rokoch
1904 a 1905 po 8 osôb.
Cesta do prístavu
Keď boli so všetkým pripravení, vydali sa Rabčania na ďalekú cestu.
Zvyčajne ich sprevádzali agenti lodných spoločností, ktorí im pomáhali
v novej neznámej situácii. Vysťahovalci, ktorí mali pas, cestovali

železnicou južnejšou trasou do prístavu Brémy (38 osôb), tí ktorí pas
nemali, odchádzali „načierno“ a cestovali severnejšou trasou cez územie
Poľska a Nemecka
do severnejšie položeného prístavu Hamburg (85 osôb). Iba niekoľko osôb
využilo prístavy Atverpy (10 osôb), Rotterdam (4 osoby), Cuxhaven
(2 osoby), a Cherbourgh (1 osoba). v prístave sa ubytovali v prístavných
barakoch, v ktorých čakali na loď. Zakúpili si lodné lístky (pokiaľ ich už
nemali zakúpené doma od agenta lodnej spoločnosti) do najlacnejšej tretej
tzv. „vysťahovaleckej triedy“. v prístave bol spracovaný zoznam
cestujúcich, ktorý obsahoval meno vysťahovalca a odpovede na 29 otázok.
Tento dokument po príchode do USA odovzdal kapitán lode americkým úradníkom
a slúžil imigračným úradníkom na posúdenie spôsobilosti prisťahovalca
usadiť sa v USA.
Lode, na ktorých sa plavili Rabčania z Európy do USA:
Pennsylvania (11), Kaiserin Cecilie (11), Barbarossa (8), Chemnitz (6),
Patricia (6), Neckar (5), Prinz Friedrich Wilhem (5), Rhein (5), Blucher
(4), Kaiserin Auguste Victoria (4), Lahn (3), Kaiser Wilhem II. (3), Roon
(3), Zeeland (2), Pretoria (2), Palatia (2), Estonia (1), Hannover (1),
Graf Waldersee (1), Konig Albert (1), Ryndam (1), Kronland (1), Noorland
(1), Princess Alice (1), Hudson (1), George Washington (1).
Plavba
Cestujúci 3. triedy boli umiestnení v podpalubí, v malých izbách ležali
ľudia na regáloch na jednoduchom slamníku, spolu muži, ženy aj deti. Strava
bola minimálna, väčšinou sa museli stravovať zo svojich zásob. Pitná voda
sa rozdávala na prídel len v časových intervaloch, alebo len raz do dňa.
Hygiena bola nedostatočná, vzduchu v izbe málo, mnohých premáhala morská
nemoc. Po 15 až 60-tich dňoch podľa rýchlosti plavby pristála loď
v prístave, pri mole East River v New Yorku. Vysťahovalci 3. triedy boli
prevezení člnmi alebo trajektami
na ostrov Ellis Island, kde sídlil Imigračný úrad a kde museli Rabčania
prekonať poslednú prekážku na ceste za lepším životom.
Imigračný úrad
V rokoch 1820 – 1892 sídlil Imigračný úrad na juhu Manhattanu v prístave
Castele Garden. Odtiaľ ho presťahovali na ostrov Ellis Island, kde v tieni
Sochy Slobody postavili novú budovu z „Gruzinskej borovice“ a otvorený bol
1. 1. 1892. Tento ostrov sa premenil na malé mesto, v ktorom sa nachádzal
nový imigračný úrad, súd, škola, nemocnica, obchody a ubytovne Večer 17.
júna 1897 budova do základov vyhorela. Okamžite začali stavať novú
„ohňovzdornú“ budovu otvorenú 17. decembra1900 a v tento deň prijali 2 251
prisťahovalcov. Cez tento ostrov prešlo medzi rokmi 1892 až 1954 do Ameriky
viac ako dvanásť miliónov prisťahovalcov. v novembri 1954 bol Ellis Island
oficiálne uzavretý. v r. 1965 vyhlásili Ellis Island za súčasť Sochy
slobody, ktorá bola postavená na susednom ostrove, za Národný pamätník. Po
dôkladnej rekonštrukcii otvorili ostrov pre verejnosť a v budove
Imigračného úradu zriadili múzeum „Ellis Island Immigration Museum“. Múzeum
prijalo takmer 2 milióny návštevníkov ročne.
Kontrola na Imigračnom úrade
Vláda Spojených štátov zaviedla regulačné opatrenia. Do krajiny nesmeli
vstúpiť: chorí najmä na infekčné nemoci, negramotní, a úplne nemajetní
– prisťahovalec musel mať majetok, minimálne 10 dolárov alebo sponzora,
ktorý by sa za neho zaručil. Preto musel každý imigrant absolvovať lekársku
a právnu kontrolu. Po prevezení na ostrov Ellis Island oddelili mužov od
žien a detí. Všetkých zoradili do radu a čakala na nich vstupná zdravotná
prehliadka. Prehliadka začala už pri vstupe do hlavnej haly. Do haly viedli
schody, na konci ktorých stál lekár a pozoroval prichádzajúcich hore
schodmi. Všímal si, či niektorý z nich nekríva, či nie je veľmi zadýchaný,
či sa u neho navonok neprejavuje nejaká fyzická, psychická alebo motorická
porucha. Následne ich kontroloval očný lekár, ktorý po rýchlom zbežnom

vyšetrení rozhodol, či dotyčný pokračuje ďalej, alebo ho poslal
na detailnejšie vyšetrenia, alebo ho hneď vrátil na najbližší parník do
jeho krajiny, odkiaľ prišiel. Od očného lekára ho poslali na ďalšie
vyšetrenia, kde sledovali duševné či fyzické deformácie, nákazlivé choroby,
tehotenstvo, pohlavné choroby a podobne. Po každom vyšetrení
prisťahovalcovi na hruď napísali kriedou nejaký znak, ktorý predstavoval
v skratke jeho diagnózu. Po vyšetreniach čakal prisťahovalca pohovor
s úradníkom, ktorý mal pred sebou spis o všetkom, čo sa jeho osoby týkalo.
Tento spis bol doplnený o jeho chorobopis, ktorý mu tam lekári urobili.
Všetky tieto náležitosti boli podrobne skúmané a na základe nich sa úradník
rozhodol, či ho do krajiny pustí, alebo nie. Úradníkovi často pomáhal
tlmočník, keďže väčšina prisťahovalcov neovládala anglický jazyk. Každému
bolo položených 32 otázok, v ktorých sa ho pýtali na jeho meno, vek,
povolanie, krajinu pôvodu, či je vzdelaný, či vie písať, čítať, koľko
peňazí si nesie so sebou a podobne. Ak mali kontrolovaní nejaké problémy,
umiestnili ich do tzv. „väzby“. Napríklad ženy s deťmi, ktoré cestovali
samé, museli v tejto väzbe počkať, kým po nich neprišiel ich manžel. Ľudia,
ktorí cestovali bez peňazí, museli počkať na niekoho, kto im prinesie
peniaze, alebo sa za nich verejne finančne zaručí. Chorí a tehotné ženy
boli nútení ostať v nemocnici. Zločinci a políciou hľadané osoby boli hneď
zadržané a vyhostené. Táto väzba trvala pre niekoho pár hodín, pre iného
pár dní, no našli sa aj takí, ktorí tam strávili niekoľko mesiacov.
Približne 80 % všetkých prisťahovalcov strávilo na Ellis Island len
niekoľko hodín. Ostatní prisťahovalci boli zadržaní pre nejakú zdravotnú
alebo administratívnu príčinu a len 2 % boli automaticky vyhostení
z krajiny.
Život v Amerike
Rabčania sa usádzali v priemyselnej oblasti v severovýchodnej oblasti
v štátoch New York, New Jersey, Illinois, Connecticut, Ohio, ale najmä
v Pensylvánii, kde sa mesto Pittsburg stalo najväčším strediskom Slovákov.
Život v Amerike bol pre nich ťažkou skúškou. Po neľahkých udalostiach doma,
ťažkej a nepríjemnej plavbe po mori, stresujúcich podmienkach na imigračnom
úrade sa dostali do ďalšej neľahkej situácie. Prvoradou úlohou bolo usadiť
sa, nájsť si čím skôr prácu a začať sporiť. Vysťahovalci z Rabče boli
v drvivej väčšine nekvalifikované pracovné sily, preto sa zamestnávali
v baniach a oceliarňach. Práca v týchto profesiách bola často oveľa ťažšia
ako doma, no pláca sa nedala ani zďaleka porovnať. Baníci a pracovníci
v železiarňach mohli zarobiť až $1.50 – $2.00 na deň. Doma by pritom
zarobili niečo okolo 15 – 30 centov. Zatiaľ čo muži pracovali v baniach
a továrňach, ženy sa buď starali o domácnosť alebo o ubytovne, prípadne
tiež pracovali. Ľudia pracovali v neľudských podmienkach, pri nedostatočnej
hygiene, v uzavretých priestoroch v baniach a továrňach, časté boli úrazy,
aj smrteľné. Rabčania sa pripájali k už existujúcim slovenským komunitám,
zapájali sa do činností slovenských spolkov, prispôsobovali sa novým
životným podmienkam. Zdôrazniť ale treba, že pri krstinách, sobášoch,
pohreboch, zábave a iných príležitostiach dôsledne zachovávali zvyky,
tradície a obrady z domova. Život Slovákov v Spojených štátoch výstižne
charakterizoval významný dejateľ K. Čulen, keď povedal: „Nikde nebolo
Slovákom tak dobre ako v Amerike, ale nikde netrpeli toľko, ako v Amerike.“
Ťažký život obyvateľov
Rabče (a ostatných hornooravských dedín) fundovane a výstižne opísal
obvodný notár so sídlom v Rabči v rokoch 1927 – 1935. Sprava opisuje stav
v 30-tych rokoch; situácia na začiatku 20. storočia, keď prebiehalo
vysťahovalectvo, bola asi horšia. Text nám pomôže dobre pochopiť príčiny
veľkého vysťahovalectva z Oravy: „Počasie je nepriaznivé, aj zima, lebo sa
nedá furmančiť. na poliach jesenná sejba vymrzne, na jar je počasie tak
zlé, že sa nedá riadne siať, seje sa neskoro. Chudobný roľník nemá dostatok
hnoja, nemá riadne obilie na osivo ani sadbu a sadenie nie je dosť silné,
aby vzdorovalo silným jarným a jesenným mrazom. Čo zostane a čo by sa dalo
zužitkovať, seno, otava a obilie po žatve, nemôže sa zachrániť pre

nepriaznivé počasie, zobrať a uskladniť do stodoly a tak zhnije na poli.
Takéto úrody, čo sa zrna týka, sa nedajú na ľudskú potrebu mlieť, slama
a potrava pre dobytok upotrebovať, lebo z toho ochorie. Toto sa opakuje
z roka na rok. Postupne tak, ako má tunajší maloroľník menej príjmov,
dôchodkov, zárobkov, nemôže si zadovážiť dostatok umelého hnojiva, jedinej
podmienky tohto hospodárstva. Tunajší roľník spotrebuje slamu na kŕmenie
dobytka, na stelivo používa mach a smrečinu. Do hnoja tečie dažďová voda,
ktorá to najlepšie z hnoja vymyje tak, ako na poliach prudké jarné dažde
a jesenné lejaky odplavia aj hnoj aj humus. Je vôbec nešťastie tohto
obyvateľstva, že sa tu musí trápiť a hospodáriť na poli, ktoré je viac
menej už od prírody predestinované na to, aby tu bolo výlučne len lesné
hospodárstvo, chov dobytka a ovčiarstvo. Je smutný osud tunajšieho
obyvateľstva, ktoré nedopracuje toľko obilia s úmornou prácou za pol roka,
koľko mu je potrebné na celoročnú výživu. Pre týchto úbožiakov by bolo
potrebné, aby aspoň polovička bola kolonizovaná na lepší kraj … maloroľník
nie je v stave vyživiť rodinu, zaplatiť dane a úroky zo svojich dlhov.
Ostáva im predať hospodárstvo, inak ho postihne exekúcia“.
Sp. zn. 56, Rabčiansky chýrnik 3/2013
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