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Vážení spoluobčania,
želám a prajem Vám viac 

krajších dní, ako tých horších, 
viac lásky, ako nenávisti, viac 
hojnosti a radosti, ako smút
ku a trápenia. Pevné zdravie  
a veľa úspechov v pracovnom 
i osobnom živote.

Chcel by som v tejto chvíli 
úprimne poďakovať všetkým, 

ktorí svojou prácou a snahou 
v uplynulom roku prispeli  
k rozvoju a zveľadeniu našej 
obce a aj všetkým, ktorí den
nodenne dokazujú, že im osud 
našej obce nie je ľahostajný. 

V novom roku 2016 Vám  
v mene svojom a tiež i v mene 
mojich pracovníkov, všetkých 
poslancov obecného zastupi
teľstva prajem veľa sily a šťas
tia v každodennom živote.

Prijmite prosím aj želanie 
pevného zdravia, vzájomné
ho pokoja a harmónie, zlepše
nie medziľudských vzťahov, 
nech Vám prinášajú šťastie 
Vaše deti a nech sa dlho mô
žete tešiť z prítomnosti Va
šich najbližších. Rozdávajme 
okolo seba len dobrú náladu. 
Usilujme sa prekonať zlo, 
kto rého je v poslednej dobe 
neúrekom. Prekonajme ho 
dobrom, znášajme nedorozu
menia a ceňme si to, čo má 
naozaj hodnotu.

Na záver Vám želá dobrý 
a úspešný každý deň v roku 
2016.

Ľuboš Lešták
starosta obce

Úprimne ďakujem všetkým,
ktorí svojou prácou a snahou
prispeli k rozvoju
a zveľadeniu našej obce

Januárová zima Foto: Dr. Sabo

Naša obec sa problemati-
kou odpadového hospodár-
stva zaoberá už dlhodobo. 
Predstavitelia obce kladú veľ - 
ký dôraz na prevenciu v oblas-
ti triedenia odpadu, ale i na- 
priek tomu nemáme pokryté 
náklady vynaložené na jeho 
odvoz a likvidáciu. Kým po-
platok za odpad máme stano-
vený vo výške 12 € na osobu, 
skutočné náklady na jeho od-
voz a likvidáciu sú vyčíslené 
na 28 € na osobu. Aby sa po-
kryli tieto náklady, obec mala 
dve možnosti riešenia: buď 
sa zvýši poplatok na 28 € na 
osobu, alebo sa zmení celkový 
systém odpadového hospo-
dárstva v obci. Poslanci obec-

ného zastupiteľstva sa roz-
hodli pre zmenu celkového 
systému, a tak od roku 2016 
obec postupne prechádza na 
nový, tzv. žetónový systém. 
Žetónovým systémom chce-
me ustanoviť spravodlivejší 
systém spoplatňovania slu-
žieb za skutočne vyproduko-
vané odpady a zároveň tým 
znížiť celkové náklady obce. 
Popri žetónovom systéme 
zostáva v obci paušálny po-
platok za komunálny odpad 
vo výške 12 € na osobu. Nie 
je to však poplatok len za lik-
vidáciu vlastného domového 
odpadu, ale aj komunálne-
ho odpadu, ktorý vzniká pri 
čistení verejných komuniká-

Odpadové hospodárstvo
    za rozumnú cenu

Problém odpadov je pálčivým problémom dneška nielen 
v Rakovnici, ale na celom Slovensku. Tento globálny prob-
lém má už také rozmery, že sa ním zaoberajú nielen pred-
stavitelia našej obce, ale aj predstavitelia štátu. Nejde totiž 
len o problém ekologický, ale veľmi významným faktorom 
je jeho ekonomický rozmer. Neodškriepiteľným faktom je, 
že práve financie zohrávajú v problematike odpadov dô-
ležitú úlohu. Nejde ani tak o výšku použiteľných financií, 
ale skôr o systém, ako sa s nimi narába a na aký účel sa pri 
nakladaní s odpadmi používajú. 

cií a priestranstiev, ktoré sú  
v obci a taktiež pri údržbe ve- 
rejnej zelene vrátane parku  
a cintorína a tieto náklady sú 
v uvedenom poplatku tiež za-
hrnuté. Žetónový systém nie 
je žiadna novinka, sú obce, 
ktoré ho realizujú už dlhé ro - 
ky, v okrese Rožňava sme však  
medzi prvými, ktorí sa roz-
hodli pre tento systém. Keďže 
v okrese Rožňava sme medzi 
prvými, ktorí sa rozhodli pre 
tento systém, pri rozhodovaní  
sa o správnosti a účelnosti toh- 
to rozhodnutia sme najskôr 
kontaktovali starostov obcí, 
ktoré už realizujú žetónový 
systém niekoľko rokov a majú 
s ním len dobré skúsenosti. 

Ako tento systém funguje? 
Prepravca odpadov vyprázdni 
domácnostiam zbernú ná-
dobu iba vtedy, keď je na nej 
umiestnený žetón označený 
erbom našej obce. Poverená 
osoba po vyprázdnení nádo-
by odoberie a odovzdá ich na 
obecnom úrade. Obec si takto 
vie odkontrolovať skutočný 
počet vyprázdnených nádob s 
počtom, ktoré jej vyfakturuje 
prepravca odpadov.

(Pokračovanie na 3. strane)
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 Krátke
informácie (Pokračovanie z 1. strany)

Ide o spravodlivý systém 
platenia za odpady, pretože 
výška nákladov pre konkrét-
nu domácnosť bude závislá od 
množstva odpadov, ktoré vy-
produkuje. Doterajší systém 
bol výhodný hlavne pre ne-
platičov a pre tých, ktorí od - 
pad neseparovali a na vývoz 
tým vykladali niekoľko nádob 
alebo vykladali len poloprázd-
ne nádoby, ktoré boli fakturo-
vané v cene plnej nádoby. 

Každá domácnosť dostane 
podľa počtu členov stanove-
ný počet žetónov. Pri stano-
vení počtu žetónov pre do-
mácnosť sme sa snažili nájsť 
kompromis v tom, aby jed-
nočlenné domácnosti neboli 
znevýhodnené v porovnaní 
s viacčlennými domácnosťa- 
mi, preto sme vychádzali z tej 
skutočnosti, aby každá do-
mácnosť mala v roku 2016 
garantovaných 20 žetónov na 
jednu zbernú nádobu (počet 
vývozov v roku 2016 od doby 
platnosti žetónového systé-
mu bude minimálne 20 krát). 
Keďže aj štvorčlenná domác-
nosť pri správnom separovaní 
naplní zbernú nádobu za dva 
týždne, mal by byť tento počet 
žetónov postačujúci. Týmto 
systémom si tak domácnosť 
priamo reguluje výšku svo-
jich nákladov za zvoz svojho 
domového odpadu. V prípade 
zvýšenej produkcie odpadu 
si po vyčerpaní pridelených 
žetónov bude môcť poverený 

člen domácnosti chýbajúce 
žetóny dokúpiť na obecnom 
úrade.

Cena jedného žetónu je 
stanovená vo výške 3 €. Táto 
cena zohľadňuje náklady na 
vývoz, uskladnenie a likvidá-
ciu jednej nádoby komunál-
neho odpadu. Žetóny budú 
každý rok farebne odlíšené, 
označené erbom obce, pre-
nosné do nasledujúceho roka. 

Iste mnohí z nás si položia 
otázku: bude stanovený počet 
žetónov postačujúci? Odbor-
níci zaoberajúci sa problema-
tikou životného prostredia 
tvrdia, že štvorčlenná domác-
nosť, ktorá pravidelne separu-
je odpad z domácnosti, naplní 
110 litrovú smetnú nádobu  
v priebehu 2 týždňov. Obec 
má zmluvne zabezpečený 
dvojtýždňový vývoz odpadu, 
takže pri správnej separácii 
odpadu by mal byť stanove-
ný počet žetónov postaču-
júci. Ale bude to naozaj tak? 
Pochybnosti zostávajú, ale to 
nám nebráni v tom, aby sme 
po určitom čase tento systém 
prehodnotili a hľadali nové 
možnosti riešenia.

Našim cieľom je hospodáriť 
s odpadmi a nie len nakladať 
s nimi. Je to viditeľný trend 
skvalitňovania odpadového 
hospodárstva či už po eko-
nomickej alebo ekologickej 
stránke. Nerobíme z problé-
mu odpadov pre seba výnosný 
obchod, ale máme úprimnú 
snahu riešiť a eliminovať ho  
a takto šetriť občanom finan-
cie ako sa len dá.  

Ing. Monika Genčiová
poslankyňa OZ

 Múdrosť starších
Čo treba k robote? „K robo-

te treba sersam, spasob i valu  
a šitko bude v porädku.“

 Zvláštne
Počasie sa mení priamo 

pred našimi očami. Je zvlášt-
ne a vyzerá to tak, akoby sa aj 
ročné obdobia menili, skraco-
vali alebo postupne prelínali, 
vynechávali. V minulom roku 
Martin neprišiel, tak ako sme 
očakávali. Žeby stratil svojho 
bieleho koňa. Okrem toho sme 
mali možnosť vidieť, v polovici 
novembra, dúhu. Podľa odbor-
níkov to bolo neobvyklé.

 Prvý sneh
Prvý sneh napadol 28. no-

vembra. Nebolo to obyčajné 
sneženie. Najprv pršalo, po-
tom sa to miešalo so snehom. 
Hotový snehoprš. Ukončilo 
to trvalé sneženie. Sneh sa, aj 
keď krátko, udržal na svahoch 
planiny i na Tureckej. Decem-
ber bol bez snehu. Očakávanú 
zimnú krásu nepriniesol. 

 Nové značky
V obci máme umiestnené  

dva nové dopravné značky „Daj 
prednosť v jazde!“. Jedna je pri 
výjazde z bývalého miesta „Bu-
jäšnice“. Druhá pri výjazde od 
Jednoty na hlavnú cestu.

 Spartan
Presnejšie Spartan Race Slo-

vakia je pretek v teréne pri kto-
rom bežci nepoznajú trasu, jej 
dľžku. Na trati sa nachádzajú 
rôzne prekážky, ktoré do maxi-
ma otestujú kondičku a fyzičku 
pretekárov. Cieľom účastníkov 
je snaha dostať sa do cieľa za 
každú cenu. V obci je človek, 
ktorý to úspešne absolvoval.

 Výzva
Občania obce obdržali „Vý-

zvu k separovaniu“. V nej sa 
podrobne rozoberá systém 
separovania na základe nove-
ly zákona o odpadoch NRSR 
79/2015 a VZN obce Rakov-
nica platný od 1.1.2016. Cie-

ľom systému je výrazne znížiť 
náklady na vývoz odpadu a vy-
užiť druhotné suroviny.

 Využila
Pekné jesenné počasie obec 

využila na jesenno-zimný rez 
drevín. Na cintoríne, obecnom 
parku, celej obci upravila ko-
runy líp, smutných vŕb atď.

 Zadrótovaná
V obci máme kilometre rôz-

nych drótov, káblov. Elektric-
ké, telefónne, rozhlasové atď. 
sú rozvešané ako pavučinová 
sieť po celej obci. Tento fakt 
si zobrali na mušku tvorco-
via videoprehľadu na verejnej 
prezentácií pred príchodom 
nového roka. Vtipné spojenia 
fotografií s hranou ukážkou di-
vákov rozosmialo, pobavilo.

 Vedeli ste
Na vrchu Ivagyo bola v roku 

1770 otvorená baňa. Niesla 
meno Svätý Ján. Ťažila sa v nej 
medená ruda.

 Je to aj o nás
Do tlače je pripravená kniha 

Mgr. Jána Dávida z Rožňav-
ského Bystrého pod názvom 
„Baníckym chodníkom v Rož-
ňavskom Bystrom“. Kniha ob-
sahuje texty i fotografie, ktoré 
pojednávajú aj o baníkoch  
z Rakovnice.

 Zbierka rastie
Do zbierky našej zberateľky 

náprstkov, ktorá je zapísaná  
v Knihe slovenských rekordov 
M. Turcsanyiovej - Pástorovej 
pribudli ďalšie kusy. Do uza-
vierky RON mala o 80 kusov 
viacej ako bol rekord a pribú-
dajú ďalšie.

 Investícia
Náš spolupracovník sa pre-

šiel po obci. Všimol si, že na 
stromoch sú rozvešané vtáčie 
búdky, krmidlá. Je to čin, in-
vestícia do vtákov. Tie sa od jari 
do jesene starajú o to, aby sa na 
ovocných stromoch nerozšíro-
val škodlivý hmyz.

 Snehuliak
Mať snehuliaka v izbe je od-

vážne. Monika Bradáčová to 
urobila. Postavila snehuliaka 
so slušnými rozmermi. Výš-
ka 105 cm, priemer spodnej 
gule 60 cm, strednej 40 cm 
a hornej 26 cm. Pekné dielo 
bolo dokončené nosom, očami  
a čapicou. Neroztopil sa. Vy-
držal celú zimu. Bol vyrobený  
z plastových pohárov. Spotre-
bovala 600 kusov dvoch veľ-
kostí navzájom pospájaných 
spinkami. Snehuliaka postavila 
za 4 hodiny.

 Revízie
Začiatkom tohto roka kon-

čia platnosť niektoré revízie 
v obci. Ide o revízie hasiacich 
prístrojov a požiarnych hyd-
rantov v obecných budovách. 
Okrem toho aj revízie elektro-
rozvodov. Vedenie obce tieto 
závažné otázky promptne rieši. 

 Vyčistila
Prístupové miestne komu-

nikácie smerujúce k osamelo 
vybudovaným domom boli tiež 
v pozorností obce, ktorá za-
bezpečila ich čistenie od nále-
tových drevín, kríkov. Stalo sa 
tak v decembri 2015. Hlavná 
pozornosť bola zameraná na 
Vyšný a Nižný mlyn.

 Užitočná spolupráca 
Obec v spolupráci s OSC  

v Rožňave a Agrospolom Hon-
ce čistila náletové dreviny, kry  
v okolí štátnych ciest v katastri 
našej obce.

 Pokračujeme v separovaní 
Separovanie je nám samo-

zrejmosťou. Zvykli sme si na 
to. Nehádžeme bez rozmysle-
nia všetko do zbernej nádoby 
(kuky). Triedime. Vieme, že 
takto chránime nielen životné 
prostredia, ale aj šetríme obec-
né i vlastné peniažky.

 Voľ by
Občania obce – voliči včas 

obdržali Zoznam zaregistro-
vaných kandidátov na voľby 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktoré majú stanove-
ný dátum 05.03.2016. Okrem 
kandidatúr v zozname je aj In-
formácia pre voličov. Každý vo-
lič zároveň dostal Oznámenie 

o čase a mieste konania volieb 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky.

 Posypový materiál
Obec sa na zimu dobre pri-

pravila. Nachystané má do-
statok posypového materiálu. 
Zakúpila 60 ton štrku a 4 tony 
chemického posypového mate-
riálu.

 Nový systém
Nový systém zberu komu-

nál neho odpadu schválený 
Obec ným zastupiteľstvom  
v Ra kovnici už nadobúda svo ju 
účinnosť v roku 2016. Z dote-
rajšieho zastaraného systému 
prechádzame na nový, spra-
vodlivejší i ekonomickejší – že-
tónový.

 Výmery
Jednotlivé domácnosti obdr-

žali Platobné výmery na miest-
ny poplatok za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady 
podľa zákona č. 563/2009 Z.z. 
o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné od-
pady. Výška poplatku zostá-
va v porovnaní s rokom 2015 
nezmenená. Prílohou výmeru 
je list starostu obce v ktorom 
podrobnejšie informuje o no-
vom žetónovom systéme. 

 Prosperuje
Chovná stanica Bali Bei ro-

diny Blahútovcov prosperuje. 
Majú prvý prírastok 6 štenia-
tok a z toho 3 psy a 3 fenky. 
Ich sučka Bia mala nápadní-
ka z Rumunska. Bol ním pes 
Danish Medzhal Ala, ktorý je 
šampiónom 5 krajín a nosite-
ľom množstva ocenení. Šte-
niatka majú výnimočnú krv aj 
po vzácnych starých rodičoch, 
ktorí boli výstavným legenda-
mi.

 Vzdelávajú sa
Naši dobrovoľní hasiči sa 

vzdelávajú. Základnú prípravu 
členov našej hasičskej jednotky 
už absolvoval Ondrej Doboš  
a Ján Kožár. Okrem toho ve-
liteľ DHZO (Dobrovoľný ha-
sičský zbor obce) O. Doboš sa 
zúčastňuje na Špecializovanej 
príprave veliteľov hasičských 
jednotiek.

Celé posedenie sa nieslo  
v duchu tradícií našich pred-
kov. Prezentovali sa pracovné 
nástroje a pomôcky, ktoré vo-
ľakedy používali i zvyky, ktoré 
sa dodnes zachovali. Pouká-
zala na to aj výstavka a pre-

stretý stôl gazdu na sviatky. 
Dvojičky Leštákovci prítom-
ným zarecitovali a zaspievali 
vianočné koledy, na čo nad-
viazali členovia ZPOZ-u pri 
OcÚ v Rakovnici. Na pozadí 
sa premietali obrázky z his-

tórie našej ZO JDS. Na záver 
posedenia zaznel tento pekný 
vinš predsedu: „Lásky, šťastia 
hodiny v kruhu svojej rodi-
ny, užite si spoločné, krásne 
sviatky vianočné a nech dlho 
prevláda Novoročná nálada.“ 
Príjemné posedenie sa zakon-
čilo tradičnou piesňou „Tichá 
noc, svätá noc“. Bolo to výni-
močné a zvyky zachovávajúce 
podujatie.

Mgr. L. Fabián

Výstavka nástrojov a náradia

Gazdovský stôl Foto na strane: Dr. Sabo

Výnimočné a zvyky
zachovávajúce podujatie

Odpadové hospodárstvo
za rozumnú cenu

Vystúpenie ZPOZ-u

Zima

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Rakovnici stále dodržiava vianočné tradície a tak sa na 
záver roka 11. decembra 2015 opäť stretli pri príležitosti 
Posedenia pod jedličkou.
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Kde bola pôvodná požiar-
na zbrojnica?

Pôvodná požiarna zbroj-
nica bola pod obytným do-
mom pána Ondreja Genčiho  
(u Matalu). Táto zbrojnica  
bola zrekonštruovaná z pô-
vodnej Bujäšnice. V tejto po- 
žiarnej zbrojnici bola už na 
tú dobu umiestnená jedna 
z modernejších hasičských 
striekačiek. 

Okrem pravidelného na- 
cvičovania pohotovosti  
a zručnosti hasiči vykoná-
vali aj iné prospešné práce. 
O čo išlo?

Hasiči okrem nacvičovania  
pohotovosti pravidelne kon-
trolovali na súkromných a o- 
becných budovách komíny  
a vykurovacie telesá raz roč-
ne, čo vyplývalo zo zákona. 
Táto povinnosť platí aj v sú- 
časností a kontrola sa vyko- 
náva minimálne raz za 5 ro-
kov. Obec môže nariadiť aj 
kratšie intervaly. Hasiči tak-
tiež vykonávali na požiada-
nie občanov čistenie studní, 
čo bola v minulosti veľmi 

žiadaná služba. Dnes sa táto 
služba neposkytuje.

Hasiči dlhé roky svoju 
zručnosť preukazovali na 
pretekoch. Čo o tom viete?

V minulosti boli v obci or-
ganizované hasičské preteky, 
ktorých tradícia sa zachováva 
dodnes už len v niektorých 
dedinách. Ťažko povedať ke- 
dy u nás boli a na koľkých pre-
tekoch sa zúčastnili. O tom  
aké bolo obsadenie družstiev, 
akú činnosť hasiči vyvíjali, 
ako žili vieme už len z ústne-
ho podania. Nezachovali sa 
nám dostupné dokumenty o 
ktoré by sme sa mohli oprieť. 

A čo takto hasiči a kultúra? 
Spomínam si, že v minu-

losti sa každoročne v našej 
obci konal hasičský ples, kto-
rý bol veľmi obľúbený. Tento 
ples organizovali hasiči, ktorí 
boli na plese oblečení vo svo-
jich hasičských uniformách. 
V obci sa organizovali aj iné 
zábavy (plesy), na ktorých 
vždy hasičská hliadka doze-
rala na jej hladký priebeh. 

Prejdime k súčasnosti. 
Teraz je aktuálne kúrenia 
v rodinných domoch. Sú tu 
nejaké zmeny?

Podľa nového hasičského 
zákona 314/2001 Z.z. za čis-
tenie a údržbu komínov zod-
povedá v plnej miere vlast-
ník. Čistiť môže sám alebo 
si zavolá kominára. Ak čistí 
svojpomocne tak si vedie 
vlastnú písomnú evidenciu 
čistenia a to podľa potreby, 
ale najmenej 2x ročne. Pri 
kolaudácií nových komínov 
je potrebné písomné potvr-
denie od odborníka-kominá-
ra. Aj poisťovne vyžadujú pí-
somné doklady od kominára.

Za rozhovor ďakujú RON

Každé stretnutie bolo jedinečné
a spojené s trvalými zážitkami 

Zvláštnosťou roka 2015 
bola, v histórií ZO JDS, úpl-
ná novinka. Začalo to nápa-
dom predsedu Mgr. L. Fabi-
ána, ktorý predložil výboru 
na prerokovanie. Išlo o rea-
lizáciu spoločných stretnutí 
miestnych organizácií JDS 
z okolitých obcí. Myšlien-
ka bola spontánne prijatá. 
Spoločné i osobné stretnutia 
predsedov ZO malo priaz-
nivý ohlas i súhlas členskej 
základne. Paralelné stretnutia 
so starostami obci odobrili  
a podporili realizáciu nápadu.

Boli to prvé kroky, ktoré 
vyústili do spoločnej dohody 
s predsedami ZO JDS: za 
Rakovnicu Mgr. L. Fabiána, 
za Rožňavské Bystré Ing. Ti- 
bora Barnu a za Rudnú Irenu 
Tokárovú. Vynaložená ener- 
gia sa v praxi prejavila na 
prvom spoločnom stretnutí  
v Rožňavskom Bystrom. Ne-
bolo to direktívne. O výbere 
rozhodlo losovanie. Druhá 

akcia bola v Rakovnici a po-
sledná v Rudnej.

O tom, čo sa odohrávalo 
na jednotlivých stretnutiach, 
sme na stránkach RON už pí- 
sali. Verte, že každé stretnu-
tie bolo originálne, jedinečné, 
spojené s trvalými spomien-
kami, zážitkami. ZO JDS 
sa dôstojne, reprezentačne 
predstavili. Pripravili progra-
my, ktoré zaujali a obohatili 
všetkých účastníkov. Príno-
som bola aj osobná účasť sta-
rostov obcí na podujatí. 

Ostali zážitky, obnovené 
priateľstva i vznik nových... 
Veď všetci boli na jednej vlne, 
lodí. Aby spomienky len tak 
ľahko neuhasli prezentované 
boli článkami v RON, časo-
pise TRETÍ VEK, na web-
stránke JDS i Maj Gemer. 
Pre spomienku ostali aj fo-
tografie. 

Každé podujatie končilo 
tým, že sa členovia pochval-
ne vyjadrili k stretnutiu, ak-

cií. Zároveň sa tešili na ďal-
šie. Pri poslednom stretnutí 
v Rudnej zaznelo ústami 
predsedov i členov, že veľmi 
radi sa stretnú aj v roku 2016. 
Podľa slov Mgr. L. Fabiána je 
to reálne a žiadosti členov ho 
osobne tešia. V novom roku  
k doterajším ZO pribudne 
JDS z Honiec. Nový člen, 
nová výzva, nové stretnutia, 
nové zážitky oživia, spríjem-
nia, utužia vzájomne všetkých 
členov. Všetky akcie sa vyda-
rili aj za podpory a pomoci 
starostov obcí: za Rakovnicu 
Ľuboša Leštáka, Rožňavské 
Bystré Želmíry Gonosovej, 
Rudnú Júliusa Kerekeša.

Stretávanie ZO JDS z via-
cerých obcí je výborný nápad. 

Dokazuje, že činnosť orga-
nizácií sa stáva pestrejšou, 
zaujímavejšou, bohatšou. ZO 
JDS aj ich členovia svojim 
postojom a vyjadreniami ďa-
kujú Mgr. L. Fabiánovi nie-
len za nápad, myšlienku, ale 
najmä realizáciu, ktorá členov 
zjednotila, potešila, upevnila 
vzájomné vzťahy, priateľstva. 
Celé stručné hodnotenie uza- 
vrieme slovami výboru ZO 
JDS v Rudnej: „Dielo sa vy-
darilo a už sa tešíme na ďalšie 
spoločné stretnutia obcí a ich 
aktívnych predsedov.“

-sa-

ZO JDS v Rakovnici patrí medzi popredné organizá-
cie. Pre svojich členov pripravuje a realizuje podujatia, 
akcie, ktoré prinášajú činnosť vzdelávaciu, športovú, 
kultúrnu, turistickú, ozdravovaciu... Cieľom snaženia 
predsedu ZO Mgr. Ladislava Fabiána a výboru je ne-
ustála aktivácia, vyžitie, prezentácia, ozdravovanie a 
relaxácia seniorov. Robia to na základe aktívneho prí-
stupu členov k zdraviu, okoliu, komunikácií, prevencií 
atď. Vypracované a realizované programy, podujatia 
či iné aktivity vždy našli priaznivú odozvu u členov. 
Vyjadrovali to spokojnosťou a prejavom túžby znova sa 
spolu stretnúť. 

Na stránkach RON sme už pána O. Doboša pred-
stavili. Teraz vám ukážeme jeho ďalšiu činnosť. Iste to 
všetci neviete, že pochádza z rodiny v ktorej jej muž-
skí členovia pôsobili v hasičskom zbore obce. On kráča  
v šľapajach otca. Zalistoval vo svojej pamäti a dal  
nám odpovede na niekoľko otázok. 

Hasiči vždy slúžili obci a občanom

Do Rakovnice každý rok 
zavíta Mikuláš. V roku 2015 
nepriniesol sneh, ale za to do-
niesol veľa darčekov a dobrú 
náladu. Tradične mal vo svo-
jom sprievode anjela i čer-
tíka a veľkú nošu. Miestom 
stretnutia bolo „námestičko“ 
pri obecnom stromčeku. Deti 
z obce sa každoročne veľmi 
tešia na túto milú a príjemnú 
udalosť. 

Náš ozajstný Mikuláš so 
skutočnou bradou, fúzami  
i vlasmi deti a všetkých prí-
tomných srdečne pozdravil  
a slávnostne rozsvietil via-

nočný strom. Na rad prišlo 
i rozdávanie darčekov. No 
nebolo to celkom zadarmo.  
„Platidlom“ bolo ich predsta - 
venie v ktorom sa striedali  
básničky i pesničky. Ne-
mocné dieťa občas zastúpili 
rodičia alebo starí rodičia. 
Pred odovzdaním darčeka 
aj tí ukázali, že vedia pek-
né básničky i pesničky. Milé 
vystúpenia potešili nielen 
Mikuláša, ale aj všetkých 
prítomných. Radosť a pote-
šenie, dobrá nálada sa šírila 
po celom námestičku i vďaka 
organizátorom.                  -sa-

Na Mikuláša chýbajúci 
sneh dobrú náladu nepokazil

Štedrý Mikuláš Foto na strane: Dr. Sabo Zima v obci Foto: Dr. SaboHasičská uniforma

Oslava Nového roku v ob- 
ci má dlhoročnú tradíciu. 
Občania obce sa na prelome 
rokov 2015-2016 zhromaž-
dili pri vianočnom stromče-
ku pred obecným klubom. 
Ani nízka teplota -14 stup-
ňov neodradila vítajúcich 
nový rok. Obec proti mrazu 
zabezpečila prevarené vínko 
a domáce pagáče. Zaujala aj 
projekcia záberov z činnos-
ti v obci. Každým rokom 
je iná. Tvorcovia si dávajú 
záležať na svojom diele. Po-

tvrdzuje to ich kreativitu. 
Nový rok ohlásil ohňo- 

stroj. Domáci i hostia spo-
ločne sledovali svetelné 
predstavenie, ktoré každým 
rokom je nielen zvláštne, ale  
aj jedinečné. Starosta obce 
Ľuboš Lešták zaželal všet-
kým v roku 2016 dobré 
zdravie, veľa lásky, radosti  
a pokoja. Motivoval prí-
tomných k aktívnej novo-
ročnej činnosti, vzájomnej 
súdržnosti, pomoci, sluš-
nosti, úcte.                     -bo-

Nový rok sme privítali
ohňostrojom

Vážení občania,
Dňa 12.02.2016 sa v našej obci mení systém zberu 

komunálneho odpadu na systém označovania plných 
zberných nádob (žetónový systém), preto žiadame ob-
čanov, ktorí si ešte nevyzdvihli na Obecnom úrade pri-
delené žetóny, aby tak urobili do tohto termínu. Zber-
né nádoby na komunálny odpad bez OZNAČENIA 
ŽETÓNOM nebudú odobraté občanom, ako aj iný 
komunálny odpad uložený mimo zberných nádob, vo 
vreciach atď. 

Po dohode je poplatok možné uhradiť aj na splátky.
Ľuboš Lešták, starosta obce

Komíny poškodené i udržiavané
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Zákon o obecnom zriadení 
stanovuje postup prijímania 
VZN v samospráve, ktorý 
zaručuje spoluúčasť, čiže par-
ticipáciu občana na schvaľova-
com procese. Skôr, ako začne 
obecné zastupiteľstvo rokovať 
o schválení nariadenia, zve-
rejní jeho návrh na úradnej 
tabuli obce najmenej 15 dní 
pred rokovaním obecného za-
stupiteľstva. Počas tejto lehoty 
má občan právo nahliadnuť do 
pracovnej verzie VZN, ktorá 
je v rovine návrhu, ku ktorému 
sa môže vyjadriť a uplatniť tak 
svoje pripomienky v písomnej 
forme, elektronicky alebo úst-
ne do zápisnice na obecnom 
úrade. Naša obec už štvrtý rok 
zverejňuje návrhy nariadení 
nielen na úradnej tabuli obce, 
ale aj na internetovej stránke 
obce www.rakovnica.sk. Pri-
pomienkou sa chápe návrh 
nového textu, úprava textu, 
doplnenie, zmena, vypustenie 
alebo spresnenie pôvodného 
textu. Pripomienky vyhodno-
cuje navrhovateľ nariadenia  
v spolupráci so zriadenou ko-
misiou.

Ale ani tu spoluúčasť obča-
na na rozhodovaní nekončí. 
Občan sa môže osobne zú-
častniť rokovania obecného 
zastupiteľstva a svojimi návr-
hmi skvalitniť jeho formálnu 
i obsahovú stránku. Po pre-
rokovaní pripomienok a ich 
zverejnení nadobúda VZN 
účinnosť až po 15-tom dni od 
schválenia, počas ktorých má 
občan ďalšie možnosti na jeho 
korekcie. Ak počas 15-dňovej 

lehoty neboli vznesené žiad-
ne pripomienky a námietky, 
VZN nadobúda účinnosť. 
Výnimkou sú prípady živelnej 
pohromy, všeobecného ohro-
zenia a odstraňovania násled-
kov živelnej pohromy, kedy sa 
15 dňová lehota nemusí do-
držať. 

Ale čo v prípade, ak VZN 
nie je v súlade s platnou legis-
latívou? Ak sa občan domnie-
va, že obec prijatím všeobecne 
záväzného nariadenia porušila 
zákon, je vhodné napísať dô-
vody a podať na prokuratúru 
podnet na jeho preskúmanie. 
Prokurátor je povinný na pod-
net občana reagovať. V praxi 
to vyzerá tak, že prokurátor 
si vyžiada dokumentáciu od 
samosprávy ku predmetnému 
VZN a preštuduje si všetky 
dôvody, na základe ktorých sa 
občan domnieva, že prijatím 
VZN bol porušený niektorý 
právny predpis. Na prijímanie 
podnetov je miestne a vecne 
príslušná Okresná prokura-
túra v Rožňave. Prokurátor 
podáva protest obecnému za-
stupiteľstvu prostredníctvom 
obecného úradu. Za zvola-
nie zasadnutia zastupiteľstva 
vo veci protestu prokurátora  
a jeho zaradenia do programu 
zasadnutia je zodpovedný sta-
rosta obce. Zastupiteľstvo je 
povinné o proteste rozhodnúť 
do 30 dní od jeho doručenia. 
Ak zastupiteľstvo protestu 
prokurátora vyhovie, je povin-
né bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do 90 dní od do-
ručenia protestu prokurátora, 

nezákonné všeobecne záväzné 
nariadenie zrušiť, prípadne ho 
nahradiť všeobecne záväzným 
nariadením, ktoré bude v sú-
lade so zákonom a s ostatnými 
všeobecne záväznými právny-
mi predpismi. 

Účasť občana na riadení 
obce sa postupne stáva jeho 
súčasťou. Ohnisko záujmov 
verejnosti je potrebné pre-
sunúť z pozície negativizmu, 

kritiky a opozície do pozi-
tívnej roviny spolupráce tak, 
aby navrhované nariadenia 
vychádzali zo spoločnej vôle 
občanov a zodpovedali de-
mokratickému spôsobu ria-
denia. Participácia občanov 
má najväčší význam a prínos 
vtedy, keď začína už v ranných 
fázach tvorby predstáv a do-
kumentov o rozvoji obce. Pre 
túto činnosť je potrebná spo-
lupráca nielen medzi pracov-
níkmi obecného úradu, ale aj 
samotnými občanmi. 

Ing. Monika Genčiová
poslankyňa OZ

Občan a jeho vplyv na znenie
všeobecne záväzného nariadenia

Obec je samostatný územný samosprávny celok, ktorý 
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Zá-
kladnou úlohou obce je všestranný rozvoj jej územia a sta-
rostlivosť o potreby jej obyvateľov, ktorú obec zabezpečuje 
schválenými nariadeniami. 

Vo veciach samosprávy obec vydáva dva druhy nariade-
ní. Nariadenia vydávané pri plnení úloh samosprávy, na 
ktoré nie je potrebné splnomocnenie v zákone a nariade-
nia vydávané pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej 
správy, ale na rozdiel od predchádzajúcich sa vyžaduje 
splnomocnenie v zákone. Obec prostredníctvom všeobecne 
záväzných nariadení (ďalej len VZN) sa usiluje norma-
tívnym spôsobom regulovať úlohy spadajúce do jej pôsob-
nosti a prispôsobiť na svoje pomery. Miestny poplatok

za komunálne odpady

Prvoradým cieľom je robiť pobyt seniorov v stacionári 
zaujímavý, prínosný a hlavne prospešný

V obci je zber komunálneho 
odpadu realizovaný žetóno-
vým spôsobom. Cena žetónu 
zahrňuje náklady na prepravu 
a zneškodňovanie objemu KO 
v zberovej nádobe, vrátane ná-
kladov na prepravu a úpravu 
z neho vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov, zber  
a zneškodňovanie. 

Sadzba poplatku je 0,033 €  
na osobu (poplatníka) za ka-
lendárny deň, za kalendárny 
rok 12 € na osobu (poplat-
níka), ktorý má v obci trvalý 
pobyt, prechodný pobyt, alebo 
preukázateľne sa v obci zdržia-
va dlhšie ako 15 dní nasledov-
ne:

1- členná domácnosť
12 €/rok (za poplatok do-

stane poplatník 20 žetónov na 
vývoz KO platných v kalen-
dárnom roku)

2-členná domácnosť
24 € /rok (za poplatok do-

stane poplatník 11 žetónov na 
vývoz KO platných v kalen-
dárnom roku - spolu 22 že tó-
nov)

3-členná domácnosť
36 €/rok (za poplatok dosta-

ne poplatník 8 žetónov na vý-

voz KO platných v kalendár-
nom roku - spolu 24 žetónov)

4-členná domácnosť
48 €/rok (za poplatok dosta-

ne poplatník 7 žetónov na vý-
voz KO platných v kalendár-
nom roku - spolu 28 žetónov)

5 a viac členná domácnosť
60 €/rok (za poplatok do-

stane poplatník 10 žetónov na 
vývoz KO platných v kalen-
dárnom roku). 

Po vyčerpaní žetónov na 
od voz komunálneho odpadu 
je možné si dokúpiť ďalšie že-
tóny na odvoz komunálneho 
odpadu na Obecnom úrade  
v Rakovnici. Cena jedného že-
tónu sa určuje na 3 €. 

Pre osoby, ktoré v obci vlast-
nia nehnuteľnosť slúžiacu na 
príležitostnú rekreáciu je sta-
novený poplatok 12 €/rok (za 
poplatok dostane majiteľ 7 že-
tónov na vývoz KO platných  
v kalendárnom roku).

Občan si frekvenciu vývozu 
komunálneho odpadu určuje 
sám. Žetóny, ktoré neboli po-
užité v bežnom kalendárnom 
roku sú použiteľné v nasledu-
júcom kalendárnom roku.

Dovoľte mi aby som sa 
Vám mohla predstaviť. Moje 
meno je Mgr. Viktória He-
gedűsová. Pochádzam z Rož-
ňavy. Okrem rodičov mám 
aj jedného staršieho brata. 
Vyštudovala som II. stupeň 
vysokoškolského vzdelania 
odbor sociálna práca. Odbor 
som si zvolila pretože mám 
rada seniorov, rada s nimi 
pracujem. Počas študijného 
odboru som sa zúčastňo-
vala rôznych dobrovoľných 
činností, charitatívnych ak-

cií. Som vždy plná energie 
a rada vyžarujem do svoj-
ho okolia pozitívny prístup  
k životu. Nebojím sa nových 
úloh, prekážok ani očakávaní 
a mám rada výzvy. Rada po-
máham iným ľuďom, ktorý 
to potrebujú a som šťastná 
pri pohľade na to, že v mo-
jej práci sa odráža to, čo som 
sa naučila. Aj malý úspech je 
pre mňa úspechom. Snažím 
sa žiť vedome a nepodľahnúť 
únave každodenného života. 
Stále sa mením spolu s ne-
ustále sa meniacim životom, 
som prirodzená a úprimná. 

Funkciu sociálnej pracov-
níčky v dennom stacionári 
v Rakovnici som prevzala 
po Bc. Zuzane Benediko-

vej. Nadviazala som na jej 
doterajšiu úspešnú prácu so 
seniormi, na osvedčené me-
tódy práce a vniesla nové 
oživujúce, motivujúce prv-
ky. Popri každodennej práci  
v zariadení je mojim prvo-
radým cieľom robiť pobyt 
seniorov v stacionári zau-
jímavý, prínosný, relaxačný  
a hlavne prospešný. Hlav-
ným cieľom mojej pôsobnos-
ti v dennom stacionári bude 
viesť každodenné aktivity 
pre seniorov a snažiť sa, aby 

ich životy boli plné radosti  
a vyplnené prospešne ich 
voľnočasové aktivity. 

Ako môj prvý kontakt 
s klientmi sa konal dňa 
7.1.2016 (štvrtok) pod ná-
zvom „Novoročné posede-
nie“, ktoré bolo zamerané na 
spoznávanie sa so zúčastne-
nými seniormi. Dôležitosť 
kla diem na komunikáciu 
medzi seniormi a mnou. 
Mnohokrát komunikácia je 
to čo u mnohých ľudí chýba. 
Ako je už zvykom na Nový 
rok sa prednáša príhovor kde 
sa praje všetko dobré. Aj ja 
ako sociálna pracovníčka  
v dennom stacionári som za-
želala všetkým zúčastneným 
seniorom veľa zdravia, šťas-

tia, lásky, harmónie a pohody 
v rodinách a veľa úspechov  
v nasledujúcom roku a ús-
pešných stretnutí. Po prího-
vore nasledovala prezentácia 
na tému „novoročné tradície 
a zvyklosti“. Pripravená pre-
zentácia mala veľký úspech. 
Všetci zúčastnení seniori si 
radi pospomínali na mládež - 

nícke časy a takisto si navzá-
jom porovnávali aké zvyk- 
losti sa uskutočňovali vtedy 
a teraz. 

Po prezentácii si seniori po- 
chutnali na výbornom obede  
a koláči, ktoré si veľmi po-
chvaľovali. Po obede sa podá-
vala káva a seniori ešte viedli 
rôzne diskusie, cítili sa veľmi 
dobre. Každý klient den-
ného stacionára odchádzal  
s úsmevom na tvári a s dob- 
rým pocitom na srdci. Pote-

šujúce pre mňa je to, že kaž-
dý klient si veľmi pochvaľo-
val novoročné posedenie, čo 
svedčí o tom, aj fotografická 
dokumentácia a vyjadrenia 
zúčastnených seniorov. Pozi-
tívne vyjadrenia ma napĺňajú 
pozitívnou energiou. 

Za úspešnú doterajšiu čin-
nosť chcem poďakovať obec-

nému úradu v Rakovnici  
a takisto aj starostovi obce  
a pani Zuzke Hencelovej. Ich  
ústretovosť, pomoc v každej 
oblasti a hlavne spolupráca 
nám pomáha spĺňať stanove-
né ciele, spokojnosť klientov 
a dodržiavanie chodu den-
ného stacionára, vyčarovať 
úsmev na spokojných tvá-
rach klientov. 

Text a foto:
Mgr. Viktória Hegedűsová

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľné-
ho kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré vznikajú na 
území obce. V obci je zavedený zber odpadov do typizova-
ných zberných nádob. Občania obce sú povinní využívať 
110, 120 litrové KUKA nádoby určené na zber zmesového 
komunálneho odpadu a nádoby na oddelené zhromažďo-
vanie separovaných zložiek odpadu. 

Motto:
„Spôsob, akým žijeme naše dni,
je spôsob, akým žijeme naše životy.“

Vedúca stacionára Foto: Dr. Sabo

Klienti stacionára

Spoločné foto
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Pod záštitou obce v spolu-
práci s futbalovým klubom 
TJ Baník Rakovnica bol zor-
ganizovaný už 6. ročník zim-
ného novoročného výstupu 
na prekrásnu Plešiveckú pla-
ninu. Účastníkom doprial 
pek ný a nezabudnuteľný zá-
žitok. Zraz účastníkov bol 
ráno o 8.00 hodine pred 
Obec ným úradom v Rakov-
nici. Na mieste stretnutia – 
Plešiveckej planine, ktorou 
je lokalita Capáš, čakalo na 
účastníkov malé privítanie 
i odovzdanie účastníckeho 
listu. Podával sa horúci čaj  
a veľmi chutný guláš, o ktorý 
sa postaral náš majster ku-
chár Milan Hlaváč st. Účasť 
bola tohto roku bohatá oko-
lo 150 účastníkov. Prišli celé 

skupiny ľudí, ktorí majú radi 
krásnu prírodu, udržiavajú si 
svoje zdravie a holdujú turis-
tike. Tento, stále zvyšujúci sa 
počet priaznivcov turistiky, 
je najväčšou odmenou pre 
organizátorov. Zaväzuje nás, 
aby sme v tejto peknej tra-
dícii pokračovali i naďalej. 
Ukazujme aj tým mladším, že 
máme krásnu prírodu, kto - 
rú musíme chrániť, aby nám 
neustále preukazovala svoju 
nespočetnú krásu. Poďako-
vanie patrí TJ Baník Rakov-
nica, starostovi obce Rakov-
nica i všetkým tým, ktorí sa 
podieľali na príprave tohto 
podujatia. Tešíme sa na ďal-
šie stretnutia na Plešiveckej 
planine.                 Text a foto:

Mgr. Mária Uhrinová

Zimný výstup na Plešiveckú planinu sa uskutočnil 
dňa 9. januára 2016. Splnil očakávania milovníkov 
prírody, stretnutia kamarátov, známych, turistov. Pri-
niesol tradíciu zachovania športových aktivít nielen 
občanov z obce Rakovnica, ale aj susedných obcí Rud-
nej, Rožňavského Bystrého, Honiec, Kružnej i Brzotí-
na. Teší nás, že sme sa mohli stretnúť aj s turistami TJ 
ELÁN Rožňava. 

Minulý rok priniesol zmeny aj v našom STK Ba-
ník Rakovnica. V septembri odstúpil z postu predsedu  
Š. Murza st. Novým sa stal Stanislav Blahút st. Pod-
predsedom je Viliam Máťaš st. Hospodára vykonáva 
Radoslav Chlebuš.

Novoročný zimný výstup 
na Plešiveckú planinu 

Odvážne plány
i snaha udržať
stolný tenis

Reprezentanti STK hrajú 
šiestu ligu. V rámci súťaže, 
stretnutí 6 klubov v prvom 
kole sa umiestnili na prvom 
mieste. Uvidíme, aké bude 
druhé kolo, ktoré už začalo  
v decembri 2015. Klubová 
základňa je dobrá a zamera-
ná na aktívnych športovcov 
A klubu. Výsledky sú jasné  
o čom svedčí umiestnenie.

Na otázku RON: Aké plá-
ny má výbor do budúcnosti? 
– odpovedal predseda struč-
ne. V prvom rade chcú po-
stúpiť do piatej ligy. Sformo-
vať aj B klub. Urobiť všetko 
preto, aby stolný tenis ostal  
v obci čo najdlhšie a nezani-
kol.

STK tradične organizuje  
koncoročné turnaje. Teraz  
bol Novoročný turnaj 3. ja-
nuára 2016 v Dome kultúry. 
Turnaja sa zúčastnilo desať 
zá ujemcov. Poradie víťazov 

bo lo nasledujúce: 1. Š. Murza 
st., 2. S. Blahút st., 3. V. Má-
ťaš st. Materiálne ocenenie sa 
ušlo každému. Veď išlo o hru 
a radosť zo stretnutia.

Súťažiacich podporilo oko- 
lo pätnásť fanúšikov. STK 
by rád uvítal, a praje si, keby 
ich bolo čo najviac. K dobrej 
atmosfére prispeli aj darcovia 
cien: starosta obce Ľ. Lešták, 
zástupkyňa starostu Mgr. 
M. Uhrinová, bratia Blahú-
tovci, TJ Baník Rakovnica, 
R. Chlebuš, Marek Babič  
a STK, ktoré zabezpečilo pa-
mätné víťazné poháre.

STK Baník Rakovnica má 
odvážne plány. Držíme im 
palce a prajeme, aby sa im 
plány splnili. Želáme veľa fa-
núšikov, ktorí im, ako sami 
hovoria, dodávajú energiu, 
elán a chuť robiť pokroky, 
získavať víťazstva na stretnu-
tiach, súťažiach.               -js-

Účastníci turnaja Foto: S. Blahút ml.


