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Nový systém zberu
komunálneho odpadu prijali
občania s porozumením

a pochopením

Volené orgány v obci sa problémom komunálneho odpadu zaoberajú dlhšiu dobu. Hľadajú možnosti optimálneho riešenia pre obec a občanov. Minulého roku sa
spoločne dohodli na novom hospodárnom, ekonomickom
žetónovom systéme. Už sa urobili isté kroky k jeho naplneniu.
Na upresnenie, ujasnenie niektorých dielčich úloh sme
položili starostovi obce Ľ. Leštákovi zopár otázok na
ktoré nám ochotne odpovedal.
Prečo sa uvažovalo o zmene doterajšieho systému?
Problém nakladania s komunálnym odpadom sa v našej obci javí ako dlhodobo
neriešiteľný problém. Týmto problémom sa zaoberali
v predchádzajúcom období
už viacerí poprední zástupcovia našej obci, žiaľ bezvýsledne. Treba si uvedomiť
jednu dôležitú vec. Tento
problém riešenia nakladania s odpadom nie je problém len starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva. Je
to problém nás všetkých,
vynaložením našich spoločných finančných prostriedkov na zneškodnenie odpadu, ktoré sa v poslednej dobe
dosť enormne navýšili z dôvodu netriedenia odpadu zo
strany občanov.
Obec v priemere 75% do
pláca z rozpočtu obce na
zber, vývoz a zneškodnenie,
uloženie komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo pristúpilo
k riešeniu tohto narastajúceho problému zberu komu
nálneho odpadu.

Po dlhých diskusiách s po
slancami OZ sme spoločne
dospeli k záveru ísť takou
cestou, aby sme nemuseli
navyšovať paušálny ročný
po
platok na občana, čo je
aktuálne 12 €. Do úvahy
pripadal systém, kde si občan zaplatí len toľko, koľko
v skutočnosti vyprodukuje.
Nastala otázka, čo s ostatnými triedenými zložkami
odpadov? Potrebné je mesačne uhrádzať separovaný
zber odpadov a to: zber skla,
papiera, plastov, kovov, odpad z cintorína a verejných
priestranstiev,
biologicky
roz
ložiteľný odpad. Navrhol som systém žetónového
zberu odpadu.
Tento systém zberu už
majú zavedené niektoré ob
ce na Slovensku a úspešne
ho realizujú bez finančnej
straty. Občania majú pridelené 4 žetóny na osobu
ročne. My sme nechceli urobiť u nás v obci taký rázny
skok, a preto boli jednotlivé
žetóny rozdielne pridelené
na domácnosti podľa počtu
osôb, čo prinieslo kritiku zo

Náš starší stavebný skvost

Foto: Bc. Michal Genči

strany niektorých spoluobčanov. Vedenie obce sa snažilo pomaly naučiť občanov
k triedeniu odpadu.
Z dôvodu nespokojnosti
občanov a legislatívne nedoriešených niektorých veci
sme sa rozhodli tento systém pozastaviť a legislatívne
ho doriešiť do konca tohto roka tak, aby sme mohli
v novom roku od 1. 1. 2017
na tento systém už naplno
nabehnúť.

alizovať nám už klesli počty
zberných nádob pri jednotlivých domácnostiach. Občania si zrejme uvedomili
potrebu odpad triediť, za čo
sa im chcem poďakovať. Pri
jednotlivých zberoch sme si
začali robiť evidenciu počtu vyvezených jednotlivých
zberných nádob z domácnosti. Separovanie odpadu
budeme aj naďalej monitorovať a tým znižovať finančný dopad na rozpočet obce.

Ako občania prijali nový
systém a v čom sa už odzrkadlil ?
Nový systém zberu komu
nálneho odpadu v našej obci
prijali občania s porozumením a pochopením. Boli
aj kritici, ale presne len tí
ob
čania, ktorí neseparujú
a majú pravidelne vyložené neprimerané množstvo
zberných nádob na domácnosť, ale naopak bola aj podpora zo strany občanov a to
vo forme návrhu vylepšenia
systému zberu, čo sme si aj
zaznamenali a niečo už aj
zrealizovali.
Od februára, kedy sa mal
začať nový systém zberu re-

Čo všetko obec urobila
preto, aby sa systém realizoval?
Nový dodatok č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý riešil novovzniknutý systém žetónového
zberu komunálneho odpadu
v našej obci bol OZ schválený 28. 12. 2015. Pre krátkosť času bolo náročné na
tento zber nabehnúť od 15.
1. 2016, kedy tento dodatok
nadobudol účinnosť.
(Pokračovanie na 3. strane)
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Krátke

informácie
Aká bola
Kúsok riadnej zimy, akú dl
hodobo poznáme, bol až v januári tohto roku. Sneh napadol
4. januára 2016. Jeho výška bo
la symbolická 1 cm. Zato teplota sa vyšplhala až na mínus
17 stupňov. Čo napadalo, sa
o tri dni roztopilo. Väčší prídel
snehu bol 15. januára s výškou
snehu 14 cm. Ten vydržal až
do februára, aj keď sa postupne
roztápal.
Cencúľ
Cencúľ je špecifické a írečité slovenské slovo. Najväčší
a najkrajší visel zo strechy do
mu č. 225. Jeho dĺžka bola odhadom 130 cm.
Snehuliak
Keď bol sneh, stavali sa po
ob
ci snehuliaci. Menší, väčší,
rôz
ne formovaní, ozdobení.
Úc
tyhodnú výšku dosiahol
snehuliak postavený pri dome
č. 128. S výškou 220 cm a rozpaženými rukami bol najväčší.
Jedná ruka sa opierala o peknú
metlu. Pri prechádzke po obci
už zďaleka upútal pozornosť.

pomôže riešiť Seniorské informačné centrum prostredníctvom Senior linky.
Funguje
V obci máme 13 členov
COOP Jednoty, ktorej regionálne sídlo je v Revúcej. Dňa
4. februára t. r. mali členovia
svoje pravidelné stretnutie,
schôdzu za účasti podpredsedu Jednoty Ing. Petruša. Rokovanie išlo podľa programu.
Okrem iného nielen členov, ale
aj občanov obce teší, že v obci
je ďalšia predajňa s dobrým
sortimentom. Určitý čas bola
zatvorená. Stalo sa tak v januári a februári t. r. Dôvodom bolo
nedoriešené vykurovanie prevádzkových miestností. Podľa
vyjadrenia J. Lindáka od Veľkej
noci funguje predajňa naďalej,
tak ako predtým.

Veľa vody
Február prekvapil. Od 8. až
do 11. neustále pršalo. Toľko
dažďa si občania nepamätajú.
Potok sa naplnil vodou temer
po okraj koryta. Malé prítoky dravo tiekli. Do niektorých
domov sa tlačila voda. Odvodňovacie šachty boli plné. ČerPropagácia
Je veľmi dôležitá, lebo jej padlá intenzívne pracovali.
úlohou je zviditeľniť všetko čo
Rekord
je potrebné, nutné. Aj organiFebruárové dažde prekonali
zácie v obci to potrebujú, ako
napríklad športové. TJ Baník rekord temer na celom Sloven
aj STK Baník aj keď prosperu- sku. Napadalo veľmi veľa vody.
jú, účasť na ich podujatiach je Pôda ju už neprijímala. Zhromalá. Je dobre viacej používať mažďovala sa na povrchu.
obecný rozhlas, úradné tabule, Stekala do potokov, potôčikov
RON, plagáty atď. Občania a ohrozovala ľudské obydlia.
majú málo informácií a o akPribudli
ciách často nevedia (nie sú na
Obec a starosta majú záujem
ne pozvaní). U nás platí zásada:
„Čo je dobre zorganizované, na tom, aby sa separovanie realizovalo plynule a dôsledne.
má aj bohatú účasť. “
Zabezpečili, popri doterajších,
Pre starších
nové veľké 1100 l zberné náPre dôchodcov, seniorov doby. Tri, špeciálne na plasty, sú
a starších ľudí je na Slovensku súmerne uložené na obecnom
nonstop Senior linka 0800 172 cintoríne. Tie slúžia len pre
500, ktorá je bezplatná. Trápi po
treby na zber separovanévás niečo a neviete si rady, okla- ho odpadu z cintorína. Ďalšie,
mali vás, podviedli, podpísali obdobné nádoby, ale na sklo sú
ste to, čo je pre vás nevýhodné umiestnené na začiatku obce
a mnohé ďalšie problémy vám od Rožňavy, pri zastávke SAD
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na Hostinci, pri ihrisku a ob- nov dostalo na zasadnutí JDS
chode.
12. februára „Pamätný list Za
dlhoročnú a obetavú prácu,
Podmyla
dobrovoľnícku činnosť, pomoc
Tečúca voda malého potôči- a spoluprácu v prospech rozvoka podmyla časť cesty pred do- ja organizácie JDS a v prospech
mom č. 183 dňa 15. februára. staršej generácie. “
Na okamžitú žiadosť starostu
obce OSC v Rožňave rýchlo
Milé prekvapenie
zareagovala a konala. Dočasne
Ženská časť členov, zúčastzabezpečila všetko tak, aby ces- nená na členskej schôdzi JDS
ta bola zjazdná. Vo vhodnom 12. februára t. r. , bola milo prečase škody odstránia a všetko kvapená. Starosta obce Ľ. Lešdajú do poriadku.
ták im zablahoželal k MDŽ
a za pomoci poslancov každej
Overené
odovzdal pekný kvet. Ženám
Viacero rodín si vyskúšalo to urobilo radosť a potešenie.
kontrolovať zber odpadu. V prvom rade všetko separovali.
Pridané
Zvyšný odpad dávali do svojej
Na obecnom cintoríne prikuky. Päťčlenná rodina 110 l budli ďalšie tri 1100 l nádoby
zbernú nádobu naplnila až za na separovanie skla.
jeden mesiac. Takto sa dajú
Kanalizácia
šetriť obecné i vlastné peniažky.
Obec je už o krok bližšie pri
stavbe kanalizácie. Územné koSchválili
Obecné zastupiteľstvo na nanie je úspešne uzavreté. Stasvojom riadnom zasadnutí dňa vebné povolenie obec vybavuje
5. februára 2016 schválilo za- na OÚ Odbore starostlivosti
kúpenie dvoch snímacích za- o životné prostredie v Rožňave.
riadení. Tie budú monitorovať
Stretnutie
priestory, v ktorých by mohlo
Dňa 5. februára sa starosta
dôjsť k porušeniu zákonov,
VZN. Robí sa to v záujme obce obce stretol s Radou starších.
Prerokovali nový zberový žea občanov.
tónový systém. Zjednotili sa
Plán
na tom, že nový systém je lepší
V obci sa na objednávku a treba ho realizovať. Úlohou
pripravuje potrebný dokument obce je legislatívne ho ošetriť,
„Územný plán obce Rakovni vyprecízovať.
ca“. Na jeho zhotovenie sú po
trebné financie, a preto obec
Rozdielna odpoveď
prostredníctvom starostu obce
Na otázku Odkiaľ ste? sú
znova požiadalo Ministerstvo rôzne odpovede z dvoch obcí.
dopravy, pôšt a telekomuniká- V R. Bystrom odpovedia - ta
cií o dotácie.
z Bystrého. V Rakovnici - ta od
Rožňavy.
Výhodné
Rýchla informácia
Občanov oslovila myšlienka
V prípade poruchy dodávky
zmeny zberu odpadu v obci.
Nový žetónový systém vza- elektrického prúdu najrýchlejli ako výhodný a spravodlivý. šiu odpoveď o tom čo sa stalo
Už po prvom zbere bolo me- dostanete na bezplatnej 24
nej kuka nádob, ako inokedy. hodinovej Poruchovej službe
V celej obci sa vyskytli len dva VSE 0800 123 332. Poznačte
vyložené igelitové vrecká, ktoré si to. Už nemusíte volať starosani vyvezené neboli. Uvedo- tovi obce.
mujeme si, že len separovaním
Nečakaná zmena
a jednotným systémom docieKeď sme sa zobudili v utorok
lime ušetriť naše i obecné firáno 15. marca boli sme prenancie.
kvapení. Obec bola pod snehom. Predchádzajúci deň bol
Oceňovala
ZO JDS v obci prostred- pekný, slnečný, teplý. Nečakaná
níctvom predsedu Mgr. L. Fá- zmena počasia nás zaskočila.
biana oceňovala. Desať čle- Napadalo 6 centimetrov snehu.
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Buďme v strehu pred podvodníkmi
V dnešnom svete je trendom stúpanie úrovne kriminality, ktorá sa zameriava hlavne na našich seniorov.
Občania, najmä starší, sú neustále upozorňovaní zo
strany vedenia obce ako aj OR PZ v Rožňave na návštevy podvodníkov, ktorí sa sústreďujú hlavne na osamelých ľudí, ktorým sa pod zámienkou výhodnej ponuky
tovaru, kontroly alebo vrátenia preplatku za energie
dostanú do príbytkov.
Mnohokrát sa stávajú aj
situácie, keď tzv. zbierači železa a kovového šrotu, majú
zmapovanú vašu záhradu,

Klienti stacionára počas besedy

bočné vchody už predtým,
ako zaklopú na vaše dvere.
Nájdete tu nejedného obyvateľa, ktorý má skúsenosti s

Foto: Mgr. Viktória Hegedűsová

Nový systém zberu komunálneho odpadu prijali občania
s porozumením a pochopením

(Pokračovanie z 1. strany)
Bolo potrebné vyrobiť
6000 kusov žetónov na označovanie zberných nádob. Prepracovať jednotlivé výmery
na jednotlivých občanov, kde
sme mali zastaralý program,
nový sme si už zakúpili.
Ďalej sa vyrobili samolepky - popisné čísla domov na
označovanie zberných nádob
z dôvodu rozpoznania jednotlivých nádob, niektoré sú
už aj vylepené na nádobách.

nám pomôže výrazne znížiť finančné náklady na zber
a uskladnenie komunálneho
odpadu. Preto je aj naďalej
prioritou vedenia obce tento systém legislatívne upraviť, zdokonaliť a zrealizovať
v na
šej obci tak, aby sme
mohli na konci roka 2017 bilancovať úspešnosť tohto novozavedeného systému zberu komunálneho odpadu
v našej obci a to dokážeme len
spoločným priložením ruky
k dielu.
V akom časovom horiNa záver mi dovoľte poďazonte je možné predpoklakovať sa všetkým občanom za
dať, že po prvých krokoch
porozumenie a zhovievavosť
bude systém plne funkčný?
pri riešení systému zberu.
Sme pevne presvedčení
že systém žetónového zberu
Za rozhovor ďakujú RON

týmito vykupovačmi. Vystupujú drzo, arogantne a obťažujú našich občanov.
Obyvatelia obce by mali
byť mimoriadne opatrní
a obozretní a nemali by vpúšťať cudzích ľudí do svojich
domov ani na svoj pozemok.
Na základe znižovania úrovne kriminality sme sa zapojili
do projektu besedou v dennom stacionári pre seniorov
dňa 30. 3. 2016 s pánom
Ing. M. Korintušom, ktorý
má na starosti prevenciu kriminality na OR PZ v Rožňave. Popísal rôzne prípady,
ktoré sa stali v našom okrese
a upozorňoval seniorov aby
si dávali pozor. Okrem iného pán Ing. G. Grecmacher
z dopravného inšpektorátu
OR PZ Rožňava upozorňoval na správanie sa chodcov
na cestnej komunikácii.
Na základe prevencie proti
kriminalite starosta obce

predniesol na 12-tom zasadnutí návrh o zákaze podomového predaja na celom území
obce Rakovnica, ktorý následne poslanci obecného zastupiteľstva schválili uznesenie č. 7/12/2016. Na každom
vstupe do obce sú osadené
tabule „Zákaz podomového
predaja na území obce Rakovnica.“ Preto vyzývame
našich občanov aby nahlasovali pohyb cudzích osôb na
území našej obce. V prípade
akýchkoľvek informácií nahláste ich na obecnom úrade
alebo na polícii na týchto telefónnych číslach:
starosta obce - mobil:

0902 966 099

obecný úrad - pevná linka:

058/ 788 35 00
polícia - 158

Mgr. Viktória Hegedűsová

OZNÁMENIE

o začatí prerokovania Zmien a doplnkov č. 2
Územného plánu obce Rakovnica
Obec Rakovnica zabezpečuje spracovanie Zmien
a doplnkov č. 2 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom zmien a doplnkov
č. 2 ÚPN-O Rakovnica je Ing. arch. Mariana Šimková, autorizovaný architekt.
Do textovej a grafickej dokumentácie návrhu Zmien
a doplnkov ÚPN-O možno nahliadnuť na Obecnom
úrade Rakovnica, alebo na www stránke http://www.
rakovnica.sk
Súčasne Vás informujeme, že dňa 4. mája 2016
(streda) o 15:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční prerokovanie Zmien a doplnkov ÚPN-O č. 2 pre
občanov Rakovnica a zainteresované právnické osoby
pôsobiace na území obce, a to s výkladom spracovateľky územného plánu, príp. i obhliadkou území.
Pripomienky zo strany občanov a právnických osôb
pôsobiacich na území obce Rakovnica možno vzniesť
písomne, poštou alebo osobným doručením, a to do 30
dní od zverejnenia tohto oznámenia.
Ľuboš Lešták
starosta obce Rakovnica
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Majú za sebou

Na začiatku informoval
prítomných o hospodárení za
rok 2015. Najprv sa venoval
ťažbe a pestovnej činnosti.
„Na rok 2015 bol predpis
plánovanej ťažby v objeme
1060 m³. Vyťažené bolo
730,38m³ dreva. Z tohto objemu bola guľatina 349,68 m³
palivové drevo odpredané našim vlastníkom bolo v objeme 240,3 m³ čo je 445 prm
a v samovýrobe to bolo v ob-

čistky na výmere 0,8 ha, výsek krovia na výmere 0,4 ha. “
Pozornosť účastníkov potom obrátil na opravy lesných ciest i stavbu nových.
„Na rok 2015 bola naplánovaná oprava lesných ciest
v časti Iváďo, Dubina, Studňa a počas roka pribudlo
aj vybudovanie novej cesty
v Šinárovej doline ktorá
bola nevyhnutná, aby sa aspoň sčasti sprístupnil porast

v ktorom mala a má byť uskutočnená ťažba. Celkovo sa
opravilo 4400 m pôvodných
ciest a vybudovala sa nová
cesta v dlžke 850 m. Celkové
náklady na opravu ciest boli
2000 €. Na rok 2016 máme
naplánovanú opravu cesty
do Huty a opravu cez potok
do Šinárovej doliny. Kde je
potrebné zakúpiť 2 betóno-
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Členovia Zboru pre občianske záležitosti sa zišli dňa
26. februára 2016 na svojej hodnotiacej schôdzi. Zúčastnili sa jej všetci členovia a pozvaní hostia - starosta
obce p. Luboš Lešták a poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Ing. Monika Genčiová.
Starosta obce Ľuboš Lešták, Ing. Breznenová a predseda LPS Ján Dányi

vé skruže a osadiť ich. Čo sa
týka platobnej disciplíny, tá
je uspokojivá. “
Vyjadril sa aj k cenám palivového dreva. „Ceny palivo
vého dreva na rok 2015 sa
nemenia. Podielnik má nárok na 1 ha výmery 2 prm vo
zvýhodnenej cene 16,60 €.
Kto si chce dokúpiť viacej
dreva je to cena 23 € za prm.
Pre nepodielníkov je to cena
28 € za prm. V samovýrobe je
to cena od 1 do 5 €. Pre nepodielnikov je táto cena násobná. Do samovýroby sa bude
dávať haluzina po ťažbe. Toľko k hospodárskej činnosti. “
Dotkol sa aj všeobecného
porovnania veľkých spoločenstiev a nášho LPS. V rámci toho aj postavením výboru
a predsedu. „Mnohokrát sa
stretávame s porovnávaním
našej spoločnosti zo spoločnosťami kde majú kmeňových zamestnancov s potrebným odborným vzdelaním,
ktorí majú pracovnú zmluvu

kde majú zadefinovanú náplň
práce a za to majú stanovený
plat zo všetkým sociálnym
zabezpečením a samozrejme
aj materiálno technickým
vybavením pre výkon svojej
práce.“ Toto porovnávanie
nemá opodstatnenie. Podľa
slov predsedu „ v našej malej
LPS bol a aj je vždy výbor,
ktorý to robí z presvedčenia, z pochopenia potreby,
že niekto to robiť musí, ale
podstatné je, že to robia
dobrovoľne na úkor voľného a bohužiaľ aj pracovného
času. V spoločenstvách sú
združené podiely vlastníka
a s tým sú spojené práva ale
aj povinnosti každého jedné
ho vlastníka. Tu sa žiada lepšia spolupráca, podpora, pochopenie i pomoc, ktorá je
vítaná. Robme všetko preto,
aby naše spoločenstvo sa
zjednocovalo a činy každého
člena boli prínosom pre všetkých. “
- js -

Účastníci zhromaždenia

jeme 140,4 m³ čo je 260 prm.
Na rok 2016 je predpis plánovanej ťažby v objeme
1065 m³. Jedná sa o výchovné
úmyselné ťažby v 4 porastoch
a v ďalších 2 sú to obnovné
úmyselné ťažby s máloplošným holorubom. V pestovnej
činnosti máme predpis na
odstraňovanie haluziny po
ťažbe na výmere 3,4 ha, pre-
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Zbor pre občianske
záležitosti je otvorený
pre ďalších členov

úspešný rok
i nové úlohy
Lesná pozemková spoločnosť (LPS) v Rakovnici pod
vedením predsedu Jána Dányiho a výboru pravidelne
zvolávajú valné zhromaždenie. Tohto roku sa uskutočnilo 25. februára v Dome kultúry. Zhromaždenie viedla Ing. Breznenová. Vítaným hosťom bol starosta obce
Ľuboš Lešták. Hlavným bodom bolo hodnotenie celoročnej činností. Po oficiálnej častí sa slova ujal predseda
spoločnosti.

Číslo 2

Prezentácia členov LPS

Foto na strane: Dr. Sabo

Zbor pre občianske záležitosti má už stabilné zloženie
- 9 členov, z toho je jeden
muž. Ideovo a programovo zbor vedie p. Mgr. Mária
Sabová, organizačne a administratívne p. Margita Leštáková a p. Božena Ďuránová.
Členovia sa stretávajú pravidelne mesačne na nácvikoch
smútočných piesní, vlani sa
zúčastnili troch smútočných
obradov. Okrem toho sa zúčastňujú aj kultúrnych akcií, ktoré sa v obci konajú.
S pekným programom pod
názvom „Láska v uniforme“ sa predstavili na oslavách Mesiaca úcty k starším,
prispeli tiež programom pre
schôdzu Jednoty dôchodcov
Pod jedličkou a tradične aj
na oslavách SNP. Hoci je už

zloženie ZPOZ-u stabilné,
stále je otvorené pre nových
členov, ktorí o túto prácu
prejavia záujem. Uvítali by
sme najmä hudobný doprovod, doteraz nás na kultúrnych vystúpeniach doprevádzal pán Igor Adler.
Vo svojom príhovore starosta obce p. Luboš Lešták
poďakoval všetkým členom
za dôstojnú reprezentáciu
obce a vyjadril im podporu Obecného úradu. Pred
blížiacim sa sviatkom žien
MDŽ zablahoželal všetkým
členkám pekným karafiátom.
Pani poslankyňa Ing. Monika Genčiová tak isto poďakovala členom ZPOZ-u za
peknú činnosť a zaželala im
veľa chuti do ďalšej práce.
-bď -

Výsledky hlasovania
vo voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky v obci Rakovnica dňa 5. 3. 2016

Počet voličov zapísaných v zozname voličov ............
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ..........
Počet odovzdaných obálok .....................................
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov ........................
Počet platných hlasov odovzdaných
pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
Smer - sociálna demokracia ...................................
Slovenská národná strana .......................................
Ľudová strana Naše Slovensko ...............................
SME RODINA- Boris Kollár ...............................
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO-NOVA) .. ..............................................
Sloboda a Solidarita .. .............................................
SIEŤ ....................................................................
MOST- HID .......................................................
Šanca . . ..................................................................
Strana TIP ............................................................
PRIAMA DEMOKRACIA .................................

528
337
337
3
324

Členovia ZPOZ-u a hostia

Foto: Dr. Sabo

Nasledujúce roky prežijme

v mieri a priateľstve
medzi národmi

Dňom oslobodenia našej obce a ukončenia 2. svetovej
vojny v našej doline je 21. január. V tento deň sa konala členská schôdza Základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v našej obci.
Členovia ZO SZPB, aj za
účasti starostu obce Ľuboša
Leštáka a zástupkyne starostu obce Mgr. Márie Uhrino
vej, začali schôdzu položením venca k pamätnej tabuli
pripomínajúcej tento, pre na
šu obec, významný pamätný
deň. Minútou ticha si uctili
pamiatku našich osloboditeľov a tiež našich spoluobčanov, ktorí sa bojov vo vojne
priamo zúčastnili. Bohužiaľ,
dnešného dňa sa z priamych,
aktívnych účastníkov vojny
a odboja už nikto nedožil.
Členská schôdza pokračo
vala vyhodnotením činnosti
za uplynulé obdobie a schvá-

lením plánu činnosti na rok
2016. V diskusii členovia
ZO sa zhodli v názore, že zo
strany svetových mocností je
potrebné urobiť všetko pre
to, aby sa ďalšej vojne svetového rozsahu zabránilo. Vyjadrili nádej a presvedčenie,
že aj napriek zložitej politickej situácii vo svete, sa všetky
konflikty vyriešia bez požitia
zbraní, a tak ako sme nepoznali hrôzy vojny uplynulých
70 rokov, aj ďalšie nasledujúce roky prežijeme v mieri
a priateľstve medzi národmi.
Ing. Ondrej Lorko,
predseda ZO SZPB
v Rakovnici

99
70
41
34
29
20
16
9
2
1
1

Vzdanie úcty osloboditeľom

Foto: OcÚ
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Denný stacionár poskytuje sociálnu službu
Obec Rakovnica prostredníctvom denného stacionára
podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 (zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách) a je odkázaná na
sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa b) sociálna služba sa poskyposkytuje:
tuje fyzickej osobe, ktorá
a) pomoc pri odkázanosti na
dovŕšila dôchodkový vek
pomoc inej fyzickej osoby,
a poskytovanie sociálnej
b) sociálne poradenstvo,
služby v tomto zariadení
c) sociálna rehabilitácia,
potrebuje z iných vážnych
d) výdaj stravy.
dôvodov,
c) žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi prísluš
níkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť,
d) žijú sami, potrebujú kontakt s ľuďmi a vyplniť svoj
voľný čas.

Vstup do stacionára

V dennom stacionári sa zabezpečuje:
a) pracovná terapia,
b) záujmová činnosť.
Podmienky prijatia do zariadenia denného stacionára:
a) sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá
dovŕšila dôchodkový vek
a je odkázaná na pomoc
inej fyzickej osoby,

Konanie o prijatí do denného stacionára sa začína na
základe podpísanej písomnej žiadosti o umiestnenie
do denného stacionára na
predpísanom tlačive. Tlačivo
o prijatie sa vydáva u vedúcej pracovníčky v Dennom
stacionári Rakovnica a má
obsahovať:
• vyplnené tlačivo, lekársky
nález na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu
službu,
• žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
• lekársky posudok,
• sociálny posudok,
• spôsob posudzovania od-
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Šikovné ženičky

Radosť pozerať na zhotovené výrobky

kázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby
pri jednotlivých činnostiach,
• úkony sebaobsluhy, úkony
starostlivosti o domácnosť
a základné sociálne akti
vity,
• vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia
úhrady za sociálnu službu,

• právoplatné rozhodnutie,
• posudok o odkázanosti na
sociálnu službu,
• vzdanie sa odvolania.
Vyplnenú žiadosť o prijatie sa podáva na podateľni
Obecného úradu v Rakovnici. Tešíme sa na Vás.
Text a foto
Mgr. Viktória Hegedűsová
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Pri zostavovaní rozpočtu sa plne rešpektoval
zákon o rozpočtových pravidlách
Dňa 17. marca 2016 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
schválilo rozpočet na rok 2016. Spracovaný rozpočet príjmov
vychádzal z reálneho prepočtu príjmov z výnosov dane z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a poplatkov, nedaňových
príjmov obce a príjmov zo štátneho rozpočtu v rámci transferov.

Ide to od ruky

Ukážka toho, čo dokážu klienti

Číslo 2

V zmysle zákona č. 564/
2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
výnos dane z príjmov fyzických osôb pre Obec Rakovnica bol schválený vo výške
100. 684,00 eur podľa kritérií,
ktoré stanovila vláda v zmysle rozdeľovania výnosu dane
z príjmov nasledovne:
a) 23% podľa počtu oby
vateľov obce s trvalým poby
tom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44%
prepočítaný
koeficientom
nadmorskej výšky stredu obce
- Obec Rakovnica eviduje
k 1. 1. 2015 591 obyvateľov
b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom
na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie - pre Obec Rakovnica je stanovený vo výške 46,2.
c) 40% podľa počtu detí
predškolských
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka prepočítaného koeficientom a školského zariadenia - tu obec nedostala žiadne
finančné prostriedky, nakoľko
nie je zriaďovateľom materskej ani základnej školy.
d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek
šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce
k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka - Obec
Rakovnica eviduje 131 obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 62
rokov.
Rozhodujúci podiel na príjmoch rozpočtu obce budú

mať daňové príjmy. Z výnosov
týchto daní musí obec zabezpečiť financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane
všetkých originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z orgánov štátnej správy
na obce v rámci decentralizácie verejnej správy. Vychádza
z doteraz známych skutočnos
tí a nadväzuje na predpokla
dané príjmy a výdavky. Pri
jeho zostavovaní sa plne reš
pektoval zákon o rozpočto
vých pravidlách územnej sa
mosprávy, ktorý stanovuje, že
v prednostne sa uhrádzajú
záväzky obce, v druhom rade
výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce, ďalej
výdavky na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej
správe a až v neposlednom rade sú to výdavky spojené so
správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce. Pri záväzkoch sme vychádzali z účtovnej závierky obce, pri energiách sme rozpočtovali povinné preddavkové platby na
plyn, elektrickú energiu ako
aj výdavky na vodné, ktoré má
obec s dodávateľmi energií
vopred zmluvne stanovené.
Rozpočet obce je zostavený
tak, že základná prevádzková potreba obce na rok 2016
je pokrytá u všetkých výdavkoch. Nakoľko príjmová časť
rozpočtu nestačí pokryť narastajúci dopyt po výdavkoch,
v mnohých prípadoch nedošlo k uspokojeniu dopytu po
finančných prostriedkoch vo
vyššej ako základnej potrebe.
Týka sa to hlavne mzdovej
oblasti zamestnancov Obce
Rakovnica, prevádzkovej činnosti obecného úradu, oblasti kultúry a športu ako aj
investícií na údržbu budov

a objektov. Keďže obec v roku
2015 opäť evidovala záväzky,
ktoré má voči zmluvným dodávateľom, prvoradým cieľom
navrhovateľov rozpočtu bolo
tieto záväzky v čo najkratšej
dobe skresať na minimum.
Najúčelnejšie by bolo úplne
uhradiť všetky záväzky, avšak
splátky v bankových inštitú
ciách sa predčasným splatením úverov sankcionujú, preto hovoríme o skresaní a nie
splatení všetkých záväzkov.
Obec môže z rozpočtu obce
poskytovať dotácie pre právnické osoby na konkrétne úlohy, konkrétne akcie alebo účel
použitia prostriedkov. Podliehajú zúčtovaniu s rozpočtom obce a ich poskytnutím
nemožno zvýšiť celkový dlh
obce. Obecné zastupiteľstvo
v Rakovnici aj v roku 2016
vyjadrilo svoju podporu formou finančných príspevkov
spoločenským, športovým aj
kultúrnym dianiam v obci. Pre
činnosť MO Jednoty dôchodcov Slovenska bolo v rozpočte
obce vyčlenených 400,00 eur
na spoločné akcie organizované v spolupráci so susednými
obcami, pre Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov
450,00 eur na výmenu pamätnej tabule a opravu okolia
pamätníka, Banícky spolok
650,00 eur, pre stolnotenisový klub sa v rozpočte obce
vyčlenilo 400,00 eur a pre
činnosť TJ Baník Rakovnica
1. 200,00 eur. Pred schvaľovaním tohto limitu bola na
zasadnutí obecného zastupiteľstva búrlivá diskusia o tom,
ako nenarušiť činnosť futbalového klubu, pretože TJ Baník Rakovnica požadovala na
svoju činnosť finančné prostriedky vo výške 2. 500,00 eur.
Tieto finančné prostriedky
potrebuje najmä na poplatky
pre Slovenský futbalový zväz,
ktoré TJ Baník Rakovnica nie
je schopná hradiť z vlastných
príspevkov. Obecné zastupiteľstvo po vzájomnej dohode

s vedením TJ Baník Rakovnica rozhodlo, že na základe
vývoja tvorby verejných zdrojov bude v priebehu rozpočtového roka hľadať možnosti
navýšenia už prijatého finančného limitu tak, aby činnosť
TJ Baník Rakovnica nebola
narušená.
Predstavitelia obce už dlhšie zvažovali zrekonštruovať
vykurovací systém v kultúrnom dome, nakoľko súčasný
systém vykurovania je pre potreby Obce Rakovnica neúčelné, neefektívne a nehospodárne, z toho dôvodu obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí navrhlo zmenu systému vykurovania vo výške
5.000 eur. Náklady sú rozpočtované na základe predpokla
daného výkonu a objemu prác
nutných na jeho realizáciu.
Zmenou vykurovacieho systému dôjde nielen k zvýšené
mu komfortu užívania sály
kultúrneho domu, ale v konečnom dôsledku aj k celkovému navýšeniu hodnoty majetku obce.
Na havarijný stav strechy na
budove bývalej materskej školy a dome smútku rozpočet
ráta s čiastkou 1.500 eur, na
ozvučenie cintorína 600 eur,
dokončenie vodovodu na cint
oríne 500 eur, na zosilňovač
miestneho rozhlasu 600 eur
a na realizáciu projektu elektroinštalácie v Dennom sta
cionári 300 eur.
Podrobnejšia správa Rozpočtu Obce Rakovnica na
rok 2016 aj s komentárom je
zverejnená na internetovej
stránke www. rakovnica. sk.
Rozpočet obce je otvorený
dokument, ktorý sa v priebehu roka na základe tvorby
a čerpania finančných prostriedkov aktualizuje tak, aby
sa príjmy rovnali výdavkom,
resp. aby príjmy prevyšovali
výdavky.
Ing. Monika Genčiová,
predsedkyňa finančnej
komisie OZ
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Naši seniori bilancovali
V piatok 12. februára 2016 už krátko pred 15:00 hodinou bola sála rakovnického kultúrneho domu zaplnená staršími spoluobčanmi. Neklamným dôkazom toho
bolo, že sa tu zišli naši seniori, organizovaní v ZO JDS,
aby zhodnotili svoju prácu za minulý rok.
Schôdzku otvoril predseda
ZO Mgr. Ladislav Fábian.
Privítal milých hostí, členky
predsedníctva OO JDS pani

kyovú, predsedu ZO JDS
Rožňavské Bystré Ing. Tibora Barnu s podpredsedom
p. Františkom Geldom a zá-

Vzácni hostia

Už samotný program nasvedčoval tomu, že rokovanie
bude obsahovo bohaté. Nesklamala ani úroveň predložených materiálov. Správu
o činnosti predniesol predseda Mgr. Ladislav Fábian,
v ktorej podrobne zhodnotil
celoročnú prácu organizácie, ktorá bola veľmi široká,
ale poukázala i na to, čo by
sa dalo zlepšiť. Veľmi pozitívne bola hodnotená práca
výboru, ktorý zabezpečoval
všetky podujatia, či už to boli
členské schôdze alebo rekreácia členov a rôzne podujatia.
V minulom roku sme zorganizovali aj turistické stretnutie
troch obcí na „IVÁĎOVE“.
Naša činnosť však nespočívala len v organizovaní spoločenských a náučných po
dujatí, ale podieľame sa aj na
brigádnickej činnosti. Každoročne v jarných mesiacoch
sa naši členovia zúčastňujú
jarného upratovanie okolo
pomníkov v obci. Ten, kto
našu činnosť pozná vie, že tieto spomenuté aktivity sú len
malou časťou z toho, čo všetko robíme. Pripravujeme každý rok posedenie „Pod Jedličkou“, Mesiac úcty k star-

ším, kde sme si pripomenuli
aj 15. výročie založenia našej
ZO. Aktívne sa zapájame aj
do organizovania MDD.
Naša organizácia je otvorená pre každého dôchodcu, stačí vyplniť prihlášku
a zaplatiť členské 2€ za rok
a každého nášho člena nielen
medzi nami radi privítame,
ale budeme ho o všetkom aj
informovať. Verím, že v našej činnosti, aj za podpory
orgánov obecnej samosprávy,
začo im ďakujeme, budeme
rovnako aktívne pokračovať v záujme skvalitňovania
a obohacovania života nielen
našich starších spoluobčanov,
ale aj v rozvoji medziľudských vzťahov, úcte a spolupatričnosti medzi všetkými
našimi občanmi.
Kým v 19. storočí bol problém dožiť sa staroby, problémom 20. storočia bolo starobu
zabezpečiť a problémom 21.
storočia bude starobu naplniť
obsahom.
Mgr. Ladislav Fábian

Rozdávanie kvetov členkám ZO JDS

Šarlotu Šturmanovú a pani
Margitu Kilíkovú, starostu
našej obce Ľuboša Leštáka,
vedúcu denného stacionára
Mgr. Viktóriu Hegedűsovú,
zástupcov ZO JDS Rudná
predsedníčku p. Irenu Tokárovú, MUDr. Ruženu Füle-

stupcov ZO Honce p. Etelu
Gášparovú a Boženu Pástorovú, poslancov obecného
zastupiteľstva Ing. Moniku
Genčiovú, Ing. Miroslava
Genčiho p. Ondreja Doboša
a šéfredaktora RON Dr. Jozefa Saba.

Ocenení členovia ZO JDS

Foto na strane: Dr. Sabo
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