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 Cieľom založenia JDS je za-
bezpečovať pre členov v rámci 
záujmových činností a mož-
ností pokojný a hladký priebeh 
starnutia, aby sa pri vstupe do 
dôchodku nepokladali za zby-
točných, aby sa neuzatvárali 
do seba a neprepadli pasivite 
a papučovej kultúre. Dávame 
možnosť všetkým dôchodcom, 
bez rozdielu dôchodkového 
veku, aby sa zapájali  do kultúr-
nych, spoločenských a turistic-
kých akcií organizovaných pod 
heslom- Sami sebe .Akcie sú  
plánované na základe návrhov 
členov na celý rok a schvaľované 
na hodnotiacej členskej schôdzi. 

Organizujeme rôzne zájazdy 
(na trhy, kúpaliská) ,spoločen-
ské podujatia(posedenie pod 
Jedličkou, MDD), posedenie 
pri studničke v Hänclovej do-
line – s prednáškami s rôznou 
tematikou: zdravie, zo života 

Členom zabezpečujú možnosti pokojného 
a hladkého priebehu starnutia
ZO JDS v Rakovnici oslavuje 15. výročie  

Rok 2015 je pre ZO JDS aj v znamení osláv 15. vý-
ročia založenia organizácie. Založená bola 28.januára 
2000 v Obecnom klube v Rakovnici. Na zakladajúcej 
schôdzi bolo prítomných 27 členov , zvolili 5 členný 
výbor, ten začal pracovať v tomto zložení :predseda 
p. Ondrej Bradáč, podpredseda Ján ŠÁLY, hospodár 
Anna Krištofčová, tajomník Matilda Galová, člen vý-
boru Ján Gonos, predseda revíznej komisie Karol Ši-
poš. Zo zakladajúcich členov  5 vystúpili, 8 nás navždy 
opustili. Tak ako to prebieha v živote ,tak je to i v našej 
organizácii - je to kolobeh života. Postupne  sa členská 
základňa zvýšila  na 35 a dnes má 65 členov.

spoločenských organizácií, hy-
giena ,život v obci, bezpečnosť 
obyvateľov. Pri týchto príle-
žitostiach sa tu griluje, opeká, 
varí guláš a pod.  

 Zúčastňujeme sa tiež podu-
jatí organizovaných Okresnou 
organizáciou JDS a to na špor-
tových hrách, turistike, spolo-
čenských posedeniach, preven-
tívno rehabilitačných pobytoch 
v kúpeľoch na Slovensku.

 Dovoľujeme si pozvať všet-
kých dôchodcov,  ktorí majú 
záujem aktívne sa podieľať na 
spoločenskom a kultúrnom ži-
vote v obci- príďte medzi nás, 
radi Vás privítame. Podmien-
kou prijatia je súhlas so stano-
vami Jednoty dôchodcov, vypl-
nenie a odovzdanie prihlášky, 
zaplatenie členského príspevku 
vo výške 2 € na kalendárny rok.

    Mgr. L. Fabian
 predseda ZO JDS

Starosta, poslanci a terajší predseda ZO JDS pri sledovaní programu. Aktívne členky ZO JDS. Foto na str.: Dr. Sabo

Prvý predseda ZO JDS. 
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 Vzácne stretnutia
V roku 2014 dominovali 70-
te výročia našich občanov. Pri 
tejto príležitosti sa  oslávenci 
viackrát stretli. Zaspomínali si, 
vzájomne potešili. Staré foto-
grafie z národnej školy  rozo-
smiali, pobavili. I pohľad do už 
historických školských aktivít, 
udalostí veľa napovedal. Dob-
rý nápad, ktorý ľudí spojil. 

 Reakcie
Pletky, ohovárania, šírenia 
rôznych rečí sú prirodzenou 
vlastnosťou ľudí. Nie každý 
sa s tým vie ľahko vysporia-
dať. Niektorí hovoria, že kým 
ľudia o niekom hovoria žije. 
Ďalší sa hneď urážajú. Na nie-
ktorých môžeš „drevo rúbať“ a 
nepohne to nimi. Iní používa-
jú rekenskú múdrosť – „Kot tä 
lude za daš majú, ta tä v ústoch 
obracajú.“ 

 Filozofia
Mnoho ľudí má svoju fi-
lozofiu, krédo a pod. To je 
normálne. Pri rozhovore 
častokrát sa pozeráme nie 
na to, čo sa hovorí, ale kto 
to hovorí. Myslíte si, že je to 
rozhodujúce? Názory sú rôz-
ne. Časť ľudí v informáciách 
hľadá podstatu, dôležitosť... 
Ďalší začnú prepierať člove-
ka, ktorý myšlienku vyslo-
vil a problém sa tak pomaly 
vytratí. Dopredu sa môžeme 
posunúť riešením problému 
a nielen hľadaním pôvodcu 
informácie. 

 Encyklopédia
Známa životopisná encyk-
lopédia Who is who, ktorá 
obsahuje mená výnimočných 
žien i mužov, ktorí významne 
ovplyvnili slovenskú spoloč-
nosť za rok 2013, je vytlačená, 
rozdelená. Ak máte možnosť 
nazrieť do encyklopédie náj-
dete tam aj rodáka z našej 
obce. 

 Mapy
V obci každým rokom pri-
budne niečo nové, zaujímavé, 

prospešné. Tešíme sa tomu.  
Voleným orgánom obce záleží 
na tom, aby obec vyzerala čo 
najlepšie. Občania na pomoc 
prichádzajú s novými nápad-
mi. Po vzore iných dedín aj u 
nás by mohli byť orientačné 
turistické mapy. Návrh je na 
tri miesta – Hostinec zastávka 
SAD, na námestíčku a Piasku. 
Príkladom môže byť susedná 
obec Rudna. 

 Oživené
V obci máme dopravné znače-
nie. Už je v perfektnom stave. 
Pomohlo sa tomu  oživením, 
prefarbením. Nebolo by od 
veci aj doplniť značky, lebo 
máme komplikované križo-
vatky. Domáci to zvládajú, ale 
čo cudzí?

 Ostrihané
Lipa na námestíčku je pekne 
upravená, ostrihaná. Podobne 
aj lipy v obecnom parku, na 
cintoríne majú jarný „účes.“  
„Ostrihané“ boli aj smutné 
vŕby pri cintoríne a na Piasku. 
Všetky práce zabezpečila obec 
prostredníctvom aktivačných 
pracovníkov.             

 Odstránené
Na okraji obecného parku sa 
nachádzali vysoké smreky. Ich 
výška presahovala elektrické 
vedenie a ohrozovala stavbu 
multifunkčnej budovy. Už sú 
odstránené. Predišlo sa tak 
možným veľkým škodám.

 Zmeny
Lesné pozemkové spoločen-
stvo má svojho pokladníka. 
Je ním Ivan Lörinc. Na jeho 
pôvodné funkčné miesto od-
borného lesného hospodára 
nastúpil Jaroslav Lindák. 

 PZ Gerlach
Poľovnícke združenie Gerlach 
so sídlom v Rožňavskom Bys-
trom  je v rámci celej oblasti 
najpočetnejšie. Má 44 členov a 
prijíma ďalších. Združuje po-
ľovníkov z Nadabulej, Rudnej, 
Rakovnice, Rožňavského Bys-
trého, Honiec. Spolupracuje 

so všetkými menovanými ob-
cami, starostami. Z Rakovnice 
v PZ máme 11 členov.

 Naši poľovnici
V poľovníckom združení Ger-
lach sú podľa našich informá-
cií riadnými členmi títo obča-
nia Rakovnice: JUDr. I. Gallo, 
D. Genči, L. Benko, L. Kravec, 
J. Šály, L. Lešták, Ľ. Šmelko, 
Ing. J. Babič, L. Kováč, Mario 
Hlaváč, J. Franciška ml. 

 Požiadala
Obec požiadala o zaradenie do 
celoplošného rozmiestnenia 
síl a prostriedkov hasičských 
jednotiek na území Slovenskej 
republiky. Týmto rozhodnu-
tím môže, okrem iného, čerpať 
každoročne finančné dotácie. 
Jej povinnosťou je zabezpečiť 
početné stavy, funkčné obsa-
denie a materiálno – technické 
vybavenie DHZ. Dôležitá je 
aj rýchlosť nasadenia hasičskej 
jednotky v prípade potreby.

 Do pozornosti
Občanom obce, majiteľom, 
vlastníkom, nájomníkom, správ-
com poľnohospodárskej pôdy 
v zmysle zákona č. 245/2003 
Z. z. a č. 220/2004 Z. z. sa ukla-
dá, aby zabezpečili základnú 
starostlivosť o poľnohospodár-
sku pôdu. Nezabúdajme na to a 
riaďme sa nimi.

 Pribudli
V Parku slobody pre občanov 
pribúdajú nové dôstojné lavič-
ky. Napočítali sme ich tri. Ve-
ríme, že budú i ďalšie.

 Otvorené
Zasadnutia obecného zastu-
piteľstva sú verejné, otvorené. 
Každý má možnosť byť účast-
níkom rokovania. Získate tak 
všetky informácie z prvej ruky. 
Záleží len na vás, či túto mož-
nosť využijete.

 S potešením
Môžeme s potešením konšta-
tovať, že v novom funkčnom 
období sa na rokovaniach 
obecného zastupiteľstva (OZ)  
začínajú  zúčastňovať viace-
rí občania. Využivajú aj svoje 
právo vyjadriť sa k rokovaným 
otázkam, problémom.

 Tradičný
Naši seniori prostredníctvom 
ZO JDS v roku 2014 oslavo-

vali tradičný sviatok Posedenie 
pod Jedličkou v Dome kultúry. 
Na oslave sa okrem starostu 
obce zúčastnili aj poslanci OZ. 
Stretnutie bolo spríjemnené 
vystúpením detí z Materskej 
školy v Rožňavskom Bystrom, 
kvalitnou kapustnicou a zába-
vou pri hudbe Starovlachov-
cov z Vlachova.

 Dvakrát
V miestnej časti Hostinec v 
roku 2014 zarodili figy dva-
krát. Aj keď väčšina odpadla, 
niečo ostalo aj na konzum.

 Sprísnené
Novela Trestného zákona, 
ktorú pripravilo ministerstvo 
spravodlivosti  sprísňuje tresty 
pri útokoch zvierat na ľudí. 
Napríklad ak pes nebude na 
vôdzke a zaútočí na člove-
ka, jeho majiteľ za to ponesie 
trestnoprávnu zodpovednosť. 
Súd môže uložiť majiteľovi 
zvieraťa trest väzenia od 1 až 
do 5 rokov. Okrem psov sa to 
týka všetkých živočíchov, ktoré 
ľudia chovajú.

 Zloženie
Poslancov obecného zastupi-
teľstva môžeme rozdeliť do 
troch skupín. Prvú tvoria po-
slanci ,ktorí pokračujú v po-
slanectve. Druhú predstavujú 
poslanci, ktorí už v minulosti 
túto funkciu zastávali. V tretej 
je nový poslanec.

 Škriatok
Nielen v iných novinách, ale 
aj v našich občas zaúraduje  
novinársky škriatok. Vtedy sa 
stane, že niečo sa skreslí,  je 
preklep, alebo nejaká iná chy-
bička. Ospravedlňujeme sa za 
to. Podľa možností sa snažíme 
veci napraviť, opraviť, odstrá-
niť. Za pochopenie vám ďaku-
jeme. 

 Výročia
V roku 2015 si pripomenie-
me dve pätnáste výročia. Prvé 
súvisí so vznikom ZO Jed-
noty dôchodcov v obci. Táto 
aktívna seniorská organizácia 
od  vzniku dokázala svoju ži-
votaschopnosť. Druhé výročie 
súvisí s tým, čo práve držíte v 
rukách pri čítaní týchto riad-
kov. Áno, sú to Vaše Rakov-
nické obecné noviny.

Blahoželáme Vám ku zvo-
leniu. S akým očakávaním 
ste vstupovali do komunálnej 
politiky?

Najprv ďakujem občanom 
za hlasy. Uisťujem všetkých, 
že sa budem snažiť napĺňať ich 
predstavy, plány a predsavza-
tia. Som zamestnaná na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Rožňave, kde je mojou prvo-
radou úlohou pomáhať ľuďom 
a obciam. A práve preto som 
sa rozhodla, že budem praco-
vať v prospech obce Rakovnica 
bez nároku na finančné ohod-
notenie. Tieto finančné pros-
triedky venujem Komisii pre 
šport, kultúru a sociálne veci a 
to pre konkrétne aktivity, ktoré 
sa budú organizovať v obci. 

 
Starosta obce Vás meno-

val za poslankyňu, ktorá má 
kompetencie zvolávať OZ. 
Okrem toho ste sa stali zá-
stupkyňou starostu obce.  Sú 
to dôležité posty. Ktoré prio-
rity budú pre Vás rozhodujú-
ce?

Pre mňa je veľmi dôležitá 
neustála kontrola, transparent-
nosť a zodpovednosť. Ďalej to 
bude neustála pomoc našim 
občanom.

Dôležitá je neustála kontrola, 
transparentnosť a zodpovednosť

Mg. Mária Uhrinová reprezentuje novú, mladú gene-
ráciu. Po komunálnych voľ bách sa  stala poslankyňou.  
Občania obce ju poznajú a dôverujú jej. Výsledkom 
toho bolo jej zvolenie za poslankyňu obecného zastupi-
teľstva. RON ju oslovili a požiadali o rozhovor. Ochot-
ne súhlasila. A tu vám ho predkladáme.  

Popri spomínaných funk-
ciách ste predsedníčkou ko-
misie so širokým záberom. 
Čo máte v pláne robiť pre ob-
čanov a obec?

 Je mojou snahou, aby sa 
naša obec rozvíjala, prospero-
vala, aby sa v nej občania cítili 
príjemne a spokojne. K živo-
tu obce neodmysliteľne patrí 
oddávna aj športová činnosť. 
Chcem spolupracovať a pod-
porovať TJ Baník Rakovnica 
i Stolnotenisový klub Baník  
Rakovnica. Uvítam i ďalšie 
druhy športu, o ktoré bude 
mať záujem mládež i deti. Bu-
dem sa snažiť, aby sa v našej 
obci rozvíjali športové aktivity, 
zachovávali kultúrne tradície 
a podujatia. Nezabudnem na 
aktivity v prospech detí a mlá-
deže. Pomoc potrebujú sociál-
ne odkázaní občania, dôchod-
covia i seniori. Môžu sa na 
mňa kedykoľvek obrátiť. 

 
Ako Vás môžu občania 

kontaktovať?
 Občania ma môžu kedy-

koľvek osloviť telefonicky na č. 
0907 589 222, mailom : uhri-
nova.maja@zoznam.sk alebo 
osobne. 

Za rozhovor ďakujú RON.

Číslo 1    Január 2015 Číslo 1    Január 2015

    Krátke
informácie

Zábery z rokovania OZ

Charakteristické domy na Povrázkoch Foto na str.: Dr. Sabo

Tak, ako každý rok na Sil-
vestra, aj teraz sme sa roz-
lúčili s uplynulým rokom. 
Všetci s inými spomienkami 
a pocitmi. Aj občania Ra-
kovice sa zišli pred klubom 
Denného stacionára, aby sa 
spoločne, v dobrej nálade 
rozlúčili so starým rokom a 
privítali ten nový. Bola pri-
pravená fotoprezentácia z ce- 
lého roka 2014, ktorú si ob-
čania mohli pozrieť pri vare-
nom vínku. Ponúkli sme im 

V dobrej nálade sme sa rozlúčili 
so starým rokom a privítali nový

domáce pečené buchty, syro-
vé pečivo i pagáče. Na polnoc 
bol pripravený ohňostroj a 
pár minút po pol noci sa  
k občanom prihovoril staros-
ta obce Ľuboš Lešták, ktorý 
poprial všetkým úspešný, po-
kojný, zdravý a šťastný nový 
rok 2015. I občania si navzá-
jom popriali všetko dobré do 
nového roka a takto prejavili, 
že dokážu byť dobrosrdeční, 
že im záleží na medziľud-
ských vzťahoch.        -mu-
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Záber pred štartom.  Foto na str.: Súkromný archív

Číslo 1    Január 2015 Číslo 1    Január 2015

Za vývoz a uskladňovanie 
odpadu sa vynakladajú ne-
malé finančné prostriedky, 
ktoré momentálne viem špe-
cifikovať len z dostupných 
podkladov zo záverečných 
účtov na www.rakovnica.
sk. Dlh Obce Rakovnica za 
vývoz a uskladňovanie odpa-
du sa neúmerne každoročne 
zvyšuje. 

Záväzky za neuhradené 
faktúry pre spoločnosť vy-
vážajúcu komunálny odpad 
boli :
za rok 2010  1 660,19 €
za rok 2011  5 067,00 € 
za rok 2012  10 731,00 € 
za rok 2013  10 960,00 €
za rok 2014  cca 12 500,00 €
(predbežný prepočet ozná-
mený na OZ v decembri 
2014)

Cenu starostu obce slávnostne odovzdal Ľ.Lešták nielen 
občanom, ale aj organizáciam. Cena pozostávala z pamätné-
ho listu a veľkej plakety s menom oceneného.

Cena bola udelená:
Ing.Milanovi Birkovi 

za rozvoj obce a udržiavanie tradícií baníctva v Rakovnici.
Ondrejovi Dobošovi 

veliteľovi DHZ v Rakovnici za rozvoj obce a vedenie DHZ.
Milanovi Hlaváčovi 

za rozvoj obce a udržiavanie tradícií baníctva v Rakovnici.
Janovi Lindákovi 

predsedovi Baníckeho spolku v Rakovnici za udržiavanie 
tradícií baníctva a rozvoj obce.

Jánovi Molnárovi 
za rozvoj obce, rozvoj kultúry a udržiavanie tradícií baníctva 

v obci Rakovnica.
Mgr.Márii Sabovej 

za organizovanie kultúrnych podujatí a za vedenie ZPOZ.
ZO JDS 

za rozvoj obce Rakovnica.
Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov  

SZPB v Rakovnici 
za udržiavanie odkazu a tradícií  SNP.

Všetkým oceneným blahoželáme.

Dňa 18. 12. 2014 sa v Den- 
nom stacionári v Rakovnici 
uskutočnilo predvianočné 
stretnutie klientov Denné-
ho stacionára pre seniorov. 
Klienti sa pravidelne stre-
távajú a spoločne vykoná-
vajú rôzne aktivity. Denný 
stacionár je akýmsi stredis-
kom kde  priatelia spoločne 
trávia čas debatami, hrami, 
spomienkami, zábavou, uc-
tievaním si tradícií a  rôz-

Zodpovedným prístupom ku komunálnemu odpadu 
ušetríme peniaze i oživíme prírodu (I. časť)

 Vážení občania, ako poslanec obecného za-
stupiteľstva  som bol oslovený  sprostredkovať Vám 
problematiku odpadového hospodárstva v našej obci. 
Uvedená problematika ma zaujíma a dlhodobo sa 
snažíme ju i s terajšími poslancami vyriešiť. Proble-
matiku odpadového hospodárstva je potrebné riešiť.  
Stav v ktorom sa nachádzame je neudržateľný z dô-
vodov finančných ako aj ochrany prírody teda envi-
ronmentálnych dôvodov.

Z uvedeného výpisu je 
zrejmé, že nemôžme naďa-
lej vytvárať dlh a uhrádzať 
tento dlh z financií Obce 
Rakovnica a teda z financií 
nás všetkých. Každý z nás si 
musí uvedomiť, že za nami 
vytvorený odpad a odpad 
odovzdaný na skládku je 
potrebné aj uhradiť zodpo-
vedajúcu úhradu a zároveň 
chovať sa zodpovedne voči 
sebe samým, našej milovanej 
obci, ale aj k prírode a Našej 
matičke Zemi, aby sme od-
pad nevyhadzovali po okolí 
našej obce.

Vo volebnom období 2010 
– 2014 sme my, poslanci OZ 
predostreli problematiku ko-
munálneho odpadu na rieše-
nie, ale nepristúpili sme na 
návrh, aby sme len zvyšovali 

mnohonásobne cenu za vý-
voz a uskladnenie odpadu, z 
dôvodu aby nevznikli nega-
tívne finančné dopady na Vás 
občanov obce, ale hľadali sme 
spôsoby ako vytvoriť systém, 
ktorý bude pre všetkých zod-
povedný. Ako poslanci sme 
predložili návrh podľa vzo-
ru iných obcí, ktoré vytvorili 
systém vývozu a skladovania 
komunálneho odpadu spra-
vodlivejší. 

Tento systém pozostával 
z návrhu, aby každý občan 
separoval zber a za uvedený 
odpad aj skutočne zaplatil a 
tak si sám reguloval vývoz 
odpadu a aj úhradu financií 
pomocou žetónového resp. 
kupónového systému. Pred-
bežným výpočtom sme došli 
k nákladom na jeden vývoz 
a uskladnenie jednej nádoby 
110 l je cca 1,25 € s DPH a v 
kalendárnom roku máme cca 
27 vývozov komunálneho 
odpadu, čiže ročný náklad na 
jednu nádobu na komunálny 
odpad je 33,75 €. Z uvede-
ného vyplýva, že náklady a 
poplatky za vývoz a uloženie 
komunálneho odpadu ne-
zodpovedajú vyrovnanému 
stavu v určitých situáciách 

a len zvyšovaním úhrady za 
KO a nesystémovým kro-
kom, by sme znevýhodnili 
niektoré skupiny obyvateľov. 
Každý jeden z nás si musí 
uvedomiť a pristúpiť k tomu 
zodpovedne, pretože za fi-
nancie, ktoré sú naviac vy-
nakladané Obcou Rakovnica 
by sme mohli zveľadiť našu 
obec.

K uvedenému by som rád 
doplnil, že ako poslanci sme 
sa dozvedeli až v predvo-
lebnom období z webovej 
stránky obce, keď sa doplni-
li faktúry, že od apríla 2014 
je obci účtované aj nájomné 
0,50 € bez DPH za nádoby 
na vývoz komunálneho od-
padu 110 l, ktoré máte na 
uskladňovanie odpadu a tu 
je potrebné tiež vytvoriť sys-
tém spoplatňovania zálohy 
za nádoby, alebo znovu za-
kúpenie nádoby na odpad. V 
povolebnom období sme sa 
poslanci, ako aj všetci obyva-
telia z webovej stránky Obce 
Rakovnica takisto dozvedeli, 
že v období august 2012 bola 
starostom obce podpísaná 
vykonávacia zmluva so spo-
ločnosťou Brantner Gemer 
s.r.o., o ktorej poslanci OZ 
neboli vôbec informovaní a 
rieši zásadné otázky s nakla-
daním komunálneho a sepa-
rovaného zberu.

Verím, že tieto slová Vám 
ozrejmili stav v akom sa 
nachádzame. Spoločnými 
silami vypracujeme systém 
zberu separovania a uklada-
nia odpadov, ktoré vytvárame 
a zodpovedne pristúpime k 
ochrane životného prostre-
dia. Zároveň nezaťažíme fi-
nančnými nákladmi obec, ale 
aj vlastné peňaženky a verím, 
že zmenou systému naklada-
nia s odpadom vybudujeme 
krajšiu a zdravšiu obec. 

Občania, žiadam Vás o 
spoluprácu a spolupodieľanie 
pri riešení uvedenej oblasti s 
nakladaním odpadu a k zod-
povednému prístupu pri se-
parovaní odpadu a vytvorení 
systému, ktorý bude vyhovu-
júcim ako Vám, tak našej mi-
lovanej Obci Rakovnica, ako 
aj Matičke Zemi.

 Slavomír Elexa 
 poslanec OZ v RakovniciZaujímavý pohľad.  Foto: Dr. Sabo Dobrá nálada v stacionári.  Foto: Vladimír Kóňa

Fotozábery z priebehu oceňovania.  Foto k článku: Dr. Sabo

Udeľovanie cien starostu obce 
za prácu, aktivity, činnosť

Deň obce má dlhoročnú tradíciu. Vždy prinesie ob-
čanom niečo nové. Minulého roku bol spojený s oce-
ňovaním občanov, ktorí svojou prácou, činnosťou, 
aktivitami prispeli k rozvoju našej obce. 

Pochutnali si na tradičnom jedle   
nymi inými činnosťami. 
Pri príležitosti Vianočných 
sviatkov a blížiaceho sa no-
vého roku sa uskutočnilo 
aj jedno také stretnutie, na 
ktorom si spoločne pri pre-
mietaní fotografií z obce 
Rakovnica a jej okolia za-
spomínali na časy minulé 
a príhody, ktoré v nich vy-
volávajú. Popritom si po-
chutnávali na tradičných 
„zuzákoch s makom“.  -ml- 
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Spoločenská
kronika

Životné jubileá
60 rokov

Zuzana Fabianová  február   
Mária Tothová  marec

65 rokov
Vojtech Rusňák  január

70 rokov
Emil Koltáš  február
Viliam Koltáš  marec

Ján Belák  marec
75 rokov

Elena Hlaváčová  január
Magdaléna Kožárová  február

Zuzana Kravecová  marec
Margita Beneová  marec

80 rokov
Juliana Gonosová  január

85 rokov
Helena Fabianová  február

87 rokov
Jozef Tindúr  marec

Jubilantom srdečne blahoželáme.

Narodili sa
Zuzana Jandová  máj 2014
Ema Máťašová  jún 2014

S láskou vítame nových občanov.

Rozlúčili sme sa
 Dušan Fabián  

22. 12. 2014 – 61 ročný 
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Číslo 1    Január 2015 Číslo 1    Január 2015

Vieme o vás, že dlhé roky 
pôsobíte v baníctve a v 
rámci rezortu a pracoviska 
ste funkčne postúpili. Akú 
funkciu zastávate a čo to 
všetko obnáša?

Pracujem v SMZ a. s. už 30 
rokov a prešiel som viacerými 
pracovnými pozíciami. Teraz 
som sa stal riaditeľom Diví-
zie bane v SMZ Jelšava. Ako 
riaditeľ divízie zodpovedám 
predovšetkým za plnenie 
výrobných úloh ťažby mag-

Dňa 28. decembra 2014 sa 
konal 3. ročník Vianočného 
stolnotenisového turnaja o Po-
hár starostu obce pod záštitou 
obecného úradu. Do súťaže sa 
prihlásilo 8 súťažiacich, čo bolo 
oveľa menej ako po iné roky. 
Hralo sa systémom každý s 
každým. Výsledky sa priebežne 

Dňa 10. januára 2015 sa 
uskutočnil novoročný vý-
stup na Plešiveckú planinu. 
Zúčastnilo sa ho vyše 75 
ľudí s chuťou začať nový 
rok pohybom, dobrou spo-
ločnosťou a novoročným 
gulášom. Účastníkmi boli 
prevažne občania Rakovni-
ce i blízkeho okolia - Rož-
ňavského Bystrého, Honiec, 
Rudnej, Kružnej aj Rožňavy. 
Organizátori akcie, Obec 
Rakovnica a  futbalový klub 
TJ Baník Rakovnica, zabez-
pečili pre vytrvalých turistov 
uvítací prípitok,  štamperlík 
domácej slivovice. Každý 

Svojimi skúsenosťami a možnosťami 
prispeje k napredovaniu obce 
a blahu občanov

Pán Ing. Milan Birka je absolventom Technickej 
univerzity v Košiciach. Pracuje v SMZ a.s. Jelšava. Je 
ženatý, má tri dcéry a zatiaľ jedného vnuka. Spoluob-
čania ho poznajú ako pracovitého, ochotného člove-
ka. Náruživého hubára. Zručného človeka, ktorému 
je veľmi blízka práca s drevom. Ku konci minulého 
roka u neho došlo k dvom veľ kým zmenám. Prvou 
bolo jeho menovanie do novej pozície v práci. Dru-
hou zvolenie za poslanca OZ v obci. Prostredníc-
tvom RON mu blahoželáme ku zvoleniu za poslanca 
i k novej funkcií v práci. Oslovili sme ho a požiadali o 
rozhovor, ktorý vám predkladáme. 

nezitovej suroviny a výroby 
koncentrátov požadovanej 
kvality pre ďalšie spracovanie 
v rotačných a šachtových pe-
ciach. 

V komunálnej politike 
nie ste nováčik. Mali ste 
možnosť si ju už vyskúšať. Z 
akými predsavzatiami vstu-
pujete do nového volebné-
ho obdobia?

Poslanecký mandát som v 
minulosti zastával počas troch 
volebných období. Pôvodne 

som kandidovať neplánoval, 
no tesne pred voľbami som 
bol oslovený sympatizantom 
strany SIEŤ, ktorému som 
vyjadril súhlas. Našu obec a jej 
okolie veľmi dobre poznám a 
záleží mi na jej rozvoji, napre-
dovaní a skrášľovaní. Myslím 
si, že súčasné zloženie OZ má 
perspektívu priniesť pre obec 
pozitívne zmeny.

Čím by ste chceli byť ná-
pomocný občanom a obci?

Ako člen Baníckeho spol-
ku by som rád zachovával 
tradície baníctva a to nad-
viazaním na v minulosti ne-
schválený projekt zriadenia 

baníckej izby - múzea v Ra-
kovnici. Verím, že svoje do-
terajšie skúsenosti uplatním 
pri riešení rôznych otázok 
a problémov, ktoré je v obci 
potrebné riešiť, realizovať. 

Ako Vás môžu občania 
kontaktovať?

Väčšina občanov vie, kde 
ma nájde, ale k dispozícii 
som na telefónnom čísle 
0907 999 241. Pokiaľ to bude 
v mojich silách, pomôžem, 
alebo poradím každému, 
kto ma osloví. Všetkým Ra-
kovničanom zároveň želám 
úspešný rok 2015.

Za rozhovor ďakujú RON.

Ing. M. Birka Foto: Dr. Sabo

Nový rok začali pohybom, 
dobrou spoločnosťou 
a novoročným gulášom

účastník dostal Účastnícky 
list. Na Plešiveckej planine 
sa podával aj teplý čaj, do-
máce koláče a chutný gu-
láš od nášho 
kuchára Mi-
lana Hlaváča 
st., ktorému 
veľmi pek-
ne ďakujeme. 
Vďaka patrí aj 
organizátorom 
tejto akcie.  Je 
pekné, keď sa v 
obci zachová-
vajú aj takéto 
turistické ak-
cie.      -mu- Na planine bolo fajn. Foto k článku: Zuzana Kravecová Guláš chutil. Foto na str.: Archív OcÚ

Gratulácie od starostu obce.

Spoločné foto na pamiatku.

Vianočný stolnotenisový turnaj 
o Pohár starostu obce bol úspešný

značili a vyhodnocovali. Ceny 
do súťaže boli, aj napriek malej 
účasti, bohaté. Sponzormi cien 
boli - Obecný úrad v Rakov-
nici, Stanislav Blahút, Jaroslav 
Blahút a STK Rakovnica. 

Na 1. mieste sa umiestnil pán 
Štefan MURZA st.

Na 2. mieste sa umiestnil pán 

Štefan Králik.
Na 3. mieste sa umiestnil pán 

Viliam Máťaš.
Súťažilo sa v priateľskej svia-

točnej atmosfére. Počas turnaja 
sa podával čaj a káva. Po vyhlá-
sení výsledkov bol podaný gu-
láš, na ktorý mäso sponzorsky 
dal pán Radoslav Chlebuš, člen 

STK Baník Rakovnica. 
Členovia STK Baník Ra-

kovnica chcú aj naďalej pokra-
čujú v tejto tradícii a rozšíriť ju 
aj o Veľkonočný pingpongový 
turnaj. Sú presvedčení, že pri-
tiahnu do súťaže väčší počet 
mladých a športuchtivých ľudí. 

 Štefan MURZA st.



RakOVnické Obecné nOViny8

Rakovnické obecné noviny    Vlastník: Obec Rakovnica    Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obecný úrad, Rakovnica č. 150, PSČ 049 31
tel.: +421 58 788 35 00, e-mail: obec@rakovnica.sk    Periodicita: Štyrikrát ročne    Registrácia: Ministerstvo kultúry SR EV 3478/09

IČO vydavateľa: 00328677    ISSN 1339 - 3138    Šéfredaktor: Dr. Jozef Sabo, CSc.    Zástupca šéfredaktora: Ing. Miroslav Genči  
Technický redaktor: Lukáš Ďurán    Redakčná rada: Ružena Hudecová, Andrea Leštáková, Zuzana Teraiová, Slavomír Elexa, Ing. Milan Birka

Tlač: Roven Rožňava, s.r.o., Rožňava    Náklad: 220 výtlačkov    Distribúcia: Zadarmo do všetkých domácností v Rakovnici    Neprešlo jazykovou 
úpravou    Príspevky prijímame v elektronickej forme    RON nájdete aj na www.rakovnica.sk a na facebooku    Dátum uzávierky: 26. január 2015

Číslo 1    Január 2015

Uznesenie
z mimoriadneho 

zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva, 

17. septembra 2014

1/M/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici
berie na a vedomie overovateľov zá-
pisnice pána Ivana Bradáča a 
 pána Slavomíra Elexu .
2/M/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici udeľuje mandát  starostovi 
obce na zabezpečenie vypracovania 
investičného zámeru a štúdie kana-
lizačného rozvodu a kanalizačných 
prípojok spoločnosťami Sega Trading 
s.r.o. Poprad a Ultima Ratio s.r.o. 
Liptovský Mikuláš týkajúci sa obce 
Rakovnica.  
3/M/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici ukladá  obecnému úradu 
vyžiadať písomné doplnenie inves-
tičného zámeru a uvádzanej štúdie 
vypracované spoločnosťami Sega 
Trading s.r.o. a Ultima ratio s.r.o. na-
sledovne :
- Čo konkrétne v súvislosti s kanali-
záciou v obci ponúkajú 
- Aké je finančné krytie ich zámeru 
- Akým spôsobom sa na ich zámere 
bude podieľať obec, konkrétne v %, 
ako časťou bude ich zámer spolufi-
nancovať , vyčíslenie sumy v €.
4/M/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici udeľuje mandát  staros-
tovi obce na zabezpečenie vypraco-
vania investičného zámeru a štúdie 
kanalizačného rozvodu a kanalizač-
ných prípojok uvedených uznesení 
č. 1/M/2014 spoločnosťou VVs, a.s.
Košice s možnosťou pripojenia sa na 
existujúcu čističku odpadových vôd v 
katastri obce Brzotín, VVs.je potreb-
né písomne osloviť .
5/M/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici schvaľuje na vypracovanie 
uvedenej štúdie finančnú čiastku do 
500.- €, pričom uhradenie čiastky 
prevyšujúcej stanovený limit je pod-
mienené schválením OZ
6/M/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici žiada  obecný úrad osloviť 
všetky uvedené spoločnosti v termíne 
do 19.9.2014 
7/M/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici ukladá obecnému úradu 
zabezpečiť vhodnou formou infor-
movanie všetkých dotknutých osôb s 
vypracovaním štúdie
8/M/2014 Obecné zastupiteľstvo 
v Rakovnici  schvaľuje prenájom 
priestorov bývalej budovy MŠ fy. 
Kozmos v celkovej rozlohe 60 m2 v 
cene 60 € za mesiac  
9/M/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici schvaľuje uznesenie OZ

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva, 3. decembra 2014.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
ustanovujúcom zasadnutí preroko-
valo: 

1. Informáciu o výsledkoch voľby 
starostu a volieb do obecného zastu-
piteľstva.

2. Poverenie poslanca, ktorý bude 
zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 
5 tretia veta a ods. 6 tretia veta záko-
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Návrh na zriadenie komisií  obec-
ného zastupiteľstva, určenie predse-
dov komisií.. 

4. Návrh na určenie mesačného platu 
starostu obce. 

1. Informácia o výsledkoch voľby 
starostu a volieb do obecného zastu-
piteľstva

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samo-
správy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje že
1. novozvolený starosta obce Ľuboš 
Lešták  zložil zákonom predpísaný 
sľub starostu Obce Rakovnica 
2. zvolení poslanci obecného zastu-
piteľstva zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľ-
stva: 
Ing. Milan Birka, Mgr. Mária Uhri-
nová, Ondrej Doboš, Ing. Monika 
Genčiová, Slavomír Elexa, Mgr. Eri-
ka Genčiová, Ing. Miroslav Genči 

2. Poverenie poslanca, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva podľa § 12 
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 
5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
o obecnom zriadení. 

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
poveruje poslanca Mgr. Máriu Uhri-
novú, ktorá bude oprávnená zvolávať 
a viesť zasadnutia obecného zastupi-
teľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 

Uznesenie
z 1. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo dňa 

9. decembra 2014
1/1/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici berie na vedomie ove-
rovateľov zápisnice Ing. Moniku 
Genčiovú a Slavomíra Elexu 
2/1/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici berie na vedomie me-
novanie zástupcu starostu obce 
Mgr. Máriu Uhrinovú 
3/1/2014 Obecné zastupiteľstvo 
v Rakovnici schvaľuje členov ko-
misií:
Komisia pre ochranu verejnú po-
riadku : Ing. Miroslav Genči , člen 
Ján Lindák
Komisia pre financie a majetok: 
predseda Ing. Monika Genčiová, 
Ing.Radoslava Uhrinová, Slavo-
mír Elexa, Ingrid Kuchtová 
Komisia pre kultúru, šport a so-
ciálne veci: predseda Mgr. Mária 
Uhrinová, členovia Katarína Kra-
vecová, Bc. Monika Koltášová, 
Marek Babič,  Ladislav Fabian 
ml., Ladislav Gemerský, Radoslav 
Chlebuš, Ján Franciška ml, Ing. 
Monika Lorková, Štefan Murza 
st. 
4/1/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici ukladá Obecnému úra-
du preposlať poslancom OZ plat-
nú zmluvu s fy. Brantner a zverej-
niť ju na webovej stránke obce. 
5/1/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici ukladá obecnému úra-
du vyvolať jednanie s fy. Brantner 
o podmienkach vývozu TKO
7/1/214 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici schvaľuje poplatok za 
vývoz TKO na rok 2015 vo výške 
12 €
6/1/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici berie na vedomie žia-
dosť TJ Baník Rakovnica a STK 
Baník Rakovnica o dotáciu
7/1/2014 Obecné zastupiteľstvo 
v Rakovnici berie na vedomie 
sťažnosť pani Zuzany Veckovej, 
Magdalény  Máťašovej, Moniky 
Patinákovej  
8/1/2014 Obecné zastupiteľstvo 
v Rakovnici  ukladá Obecnému 
úradu v Rakovnici vyzvať majite-
ľov a užívateľov pôdy, aby si upres-
nili evidenciu   nehnuteľností do 
31.1.2015 – forma letáky 
9/1/2014 Obecné zastupiteľstvo v 
Rakovnici ukladá Obecnému úra-
du písomne dôrazne  upozorniť 
majiteľov túlavých psov 
10/1/2014 Obecné zastupiteľstvo 
v Rakovnici schvaľuje uznesenie 
OZ 

prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 tretia 
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov s počtom 
hlasov 6„za“. 

3. Zriadenie komisie obecného zastu-
piteľstva, voľba predsedov 

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
A. zriaďuje Komisiu na ochranu ve-
rejného záujmu s počtom hlasov 6 za.
B. volí
a) predsedu komisie na ochranu ve-
rejného záujmu Mgr. Eriku Genčiovú 
s počtom hlasov 6 „za“ a členov Ing. 
Miroslava Genčiho, Milan Birka s 
počtom hlasov 6 „za“ 
b) predsedu komisie na ochranu ve-
rejného poriadku a vybavovanie sťaž-
ností Ing. Miroslava Genčiho s poč-
tom  hlasov 6„za“
c) predsedu komisie pre financie a 
majetok obce Ing. Moniku Genčiovú 
s počtom hlasov 6.za
d) predsedu komisie pre kultúru , 
šport a sociálne veci Mgr. Máriu 
Uhrinovú s počtom hlasov 6 za   

4.Určenie mesačného platu starostu 
824.- € x 1,64 násobku priemer-
nej mesačnej mzdy = 1 359,60 €  
t.j. 1 360 €.

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
určuje v súlade so zákonom NR SR 
č. 253/1994 Z. z. o právnom posta-
vení a platových pomeroch starostov 
obcí v znení neskorších predpisov v 
rozsahu plného  úväzku  schváleného 
obecným zastupiteľstvom v Rakov-
nici  dňa 16.8.2014 uznesením číslo 
7/19/2014  OZ určuje plat starostu 
824 € v zákonnej výške 1,65 násobku 
priemernej mesačnej mzdy v národ-
nom hospodárstve  čo činí 1 360 €  
6  „za“.

Uznesenie č.5
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
schvaľuje vydávanie Rakovnických 
obecných novín 4 x ročne

Uznesenie č.6
Ukladá predsedom jednotlivých ko-
misií doplniť členov svojich komisií 
na najbližšie zasadnutie OZ.

UZNESENIA 
OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA


