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Vianoce to je predovšet
kým rodina, plný dom ra
dosti a  šťastia, stretnutie 
s priateľmi a známymi. Via
noce to je láska, cit a poro
zumenie medzi ľuďmi.

„Vianoce“, také krátke 
slovo, ktoré v  nás evoku
je niečo krásne, hrejivé pri 
srdci. Slovo, pri ktorom sa 
aj na tvárach detí rozžiari 

úsmev a  radosť v  ich oč
kách.

Vianočné sviatky sú ob
dobím, na ktoré každý z nás 
netrpezlivo čaká, lebo ich 
pôvab a  výnimočnosť nás 
napĺňajú pocitmi šťastia, 
pokoja a  porozumenia. Je 
to čas spomienok i  oča
kávaní, a  napriek tomu, 
že Vianoce sú každý rok, 

vždy sú niečim iné, niečim 
očarujúce. V  tento vianoč
ný čas sa všetko mení na 
rozprávkové, všetko chutí 
inak a  domy sú naplnené 
láskou a  šťastím. Vianočné 
sviatky upevňujú v každom 
z  nás základné hodnoty – 
úctu, rešpekt, porozumenie 
a vďačnosť.

Rodinné puto sa utužuje 
pri ozdobovaní vianočného 
stromčeka, pri varení via
nočnej kapustnice, ktorá je 
v  tento čas iná ako kedysi, 
pri pečení sladkých dobrôt, 
ale aj pri pozeraní rozprá
vok v  naručí tých, ktorých 
milujeme. Tento čas je ma
gický, ovplyvňuje nás jedi
nečná sila, sila Vianoc.

Je to čas, keď si koneč

ne všetci spolu sadneme 
k  štedrovečernému stolu, 
zapálime sviečku a  zaspo
míname si na tých, ktorých 
sme milovali, ale ich miesto 
pri stole je už prázdne. Keď 
sa domom šíri vôňa jedličky, 
či borovice a všade navôkol 
cítime vôňu medovníkov 
a  vianočného punču. Sú to 
chvíle, keď nikto nechce byť 
sám, keď každý potrebuje 
ľudské teplo a má nablízku 
človeka, ktorého môže ob
jať. Tento čas je zázračný, 
vzácny a jedinečný.

Je dôležité, aby sa tieto 
dni napĺňali spokojnosťou, 
ľudskou spolupatričnos
ťou, harmóniou, rešpektom 
a vzájomnej tolerancie. 

(Pokračovanie na 2. strane)

Vážení spoluobčania,
je tu čas, kedy sa každý z nás na chvíľu pozastaví, bi-

lancuje a zhodnotí, čo všetko mu rok 2022 priniesol, ale aj 
zobral. Ten čas, ktorý tak neúprosne letí a už zase stojíme 
pred prahom Nového roku 2023. No ešte skôr, ako obrá-
time list v  kalendári, prežime krásne a  ničím nerušené 
Vianoce v kruhu blízkych, v láske, šťastí a v krásnej via-
nočnej atmosfére. Slovo spojené s rozsvietenými ulicami 
plných ľudí, vianočnou výzdobou a zvukom krásnych ko-
lied a piesní.

Vianočné sviatky upevňujú
v každom z nás základné hodnoty
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Výsledky komunálnych volieb
vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

dňa 29. 10. 2022
Počet VOLIČOV zapísaných v zoznamoch voličov 517
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 363
Počet odovzdaných obálok 363
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 357
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 359

Poradie podľa počtu získaných platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
pre voľ bu starostu obce:

Por. číslo Meno a priezvisko kandidáta Počet platných hlasov
1. Ing. Radoslava Uhrinová 235
2. Ondrej Doboš 124

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov podľa počtu získaných platných hlasov:

Por. 
číslo

Meno a priezvisko kandidáta Počet plat-
ných hlasov

Por. 
číslo

Meno a priezvisko kandidáta Počet plat-
ných hlasov

1. PaedDr. Jaroslava Ďurajová 198 9. Mgr. Ladislav Furman 123

2. Milan Belák 174 10. Štefan Murza 116

3. Zuzana Lukáčová Terajová 172 11. Ing. Stanislav Blahút 104

4. Ing. Ondrej Lorko 159 12. Patrik Bradáč 102

5. Igor Čižmár 152 13. Ladislav Gemerský 100

6. Ing. Monika Genčiová 152 14. Mgr. Ladislav Fabián 66

7. Ing. Antónia Kmeťová 150 15. Ondrej Fábian 65

8. Branko Pástor 133 16. Ján Franciška 55

(Pokračovanie z 1. strany)

Vianočný čas je krásny len 
vtedy, keď píše príbeh rodi
ny srdcom a nepozerá sa len 
očami tých druhých. Keď 
sa človek zamyslí a z hĺbky 
duše vytiahne svoje túžby 
a želania.

Nie každý mal šťastie v ži
vote, netreba zabúdať na 
chudobných, ktorí jedinú 
vinu nesú na svojich ple
ciach iba tým, že sa naro
dili na nesprávnom mieste 

v nesprávnom čase. Vianoce 
to sú aj opustení ľudia, kto
rým stekajú slzy po tvárach 
za blízkymi, za zničenými 
ilúziami, či zahodenými 
šancami. Aj toto je obrazom 
Vianoc, ale inak ako sme 
zvyknutí a aké by mali v ži
vote byť.

Každý si praje, aby Viano
ce boli veselé a plné radosti. 
Prajem Vám všetkým k Via
nociam, aby ste lásku nielen 
prijímali, ale ju aj plnými 
dúškami rozdávali. Aby ste 

medzi ľuďmi posiali iba se
mienka pokoja a vzájomné
ho porozumenia, aby Vás 
neopúšťalo šťastie a  vždy 
mali pevné zdravie.

Dovoľte mi, aby som Vám 
všetkým popriala príjem
né vianočné sviatky, šťastie, 
zdravie, pokoj a lásku vo Va
šich rodinách.

Nech si každý z Vás nájde 
pod vianočným stromčekom 
svoj vytúžený darček, no 
nezabúdajte, že najkrajším 
darčekom nech je pre Vás 

prítomnosť šťastnej rodiny.
Keďže po najkrajších 

sviatkoch roka je už len krô
čik do konca roka, dovoľte 
mi zaželať Vám, šťastný krok 
plný optimizmu do Nového 
roka 2023. Nevieme, čo nám 
Nový rok prinesie, či už to 
budú krásne, ale i nepríjem
né chvíle, nezabudnime na 
ľudskosť, lásku, vzájomnú 
toleranciu a porozumenie.

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Vianočné sviatky upevňujú
v každom z nás základné hodnoty

Vážení Rakovničania,
z  úprimného srdca ďaku

jem všetkým, ktorí mali vo
lebné právo a dali mi hlas vo 
tohtoročných komunálnych 
voľbách.

Teší ma zvýšený záujem 
o voľby svojich zástupcov pre 
spravovanie obce pre ďal
šie štyri roky. Účasť 70,21% 
oprávnených voličov svedčí 
o tom, že väčšina z Vás vní
ma dianie v obci a má záu
jem pomôcť k jej rozvoju.

Som presvedčená, že je 
v  záujme všetkých, ktorým 
ste dali dôveru vo voľbách, 
aby sme posunuli život v na
šej obci dopredu v prospech 
jej obyvateľov a  verím, že 
spoločnými silami dokážeme 
ďalej napĺňať naše ciele a ví
zie pre dobro nás všetkých.

Z úprimného srdca ďaku
jem hlavne všetkým, ktorí 
ma podporili a dali mi mož
nosť dokončiť, čo som za
čala, ale aj možnosť naďalej 
hľadať cestu k  rozvoju našej 
obce a hospodáriť s verejný
mi prostriedkami v prospech 
obce, v  prospech Vás obča
nov.

Hoci nasledujúce obdobie 
bude náročné kvôli energe
tickej kríze, zmenou legisla
tívy v odpadovom hospodár
stve a  zmenám v  sociálnom 
systéme, ktoré nás oberajú 
o  ušetrené finančné pros
triedky, budeme sa snažiť, 
aby každý občan žil v  obci 
dôstojne, aby sme zabez
pečili našu obec základnou 
infraštruktúrou, k tomu však 
musíme spojiť hlavy a hľadať 

čo najefektívnejšie rozhod
nutia na dosiahnutie stano
vených cieľov.

Sľubujem Vám, že sa zo 
všetkých síl budem usilovať 
o naplnenie svojho volebné
ho programu, budem Vašou 
pevnou oporou a poskytnem 
každému z  Vás pomocnú 
ruku pri riešení každoden
ných problémov, pri hľadaní 
cesty ako sa to dá a nie ako 
sa to nedá.

Ako už isto viete, sama 
nedokážem uskutočňovať 
veľké veci. Preto som šťastná, 
že som obklopená dobrými 
ľuďmi a  so zamestnancami 
tvoríme silný tím, ktorý ma 
svoj cieľ. A  výsledky volieb 
rozhodli, že noví poslanci 
majú rovnakú víziu a  budú 
robiť spolu s nami všetko pre 

dosiahnutie ešte lepších a vi
diteľnejších výsledkov, budú 
zastupovať Vás občanov 
a spolu s nimi budeme robiť 
kroky vpred, v prospech na
šich občanov.

Budem rada, keď sa do ak
tivít v  prospech obce zapojí 
každý obyvateľ Rakovnice 
a  tiež kandidáti na poslan
cov, ktorí sa síce nedostali do 
zastupiteľstva, avšak svojím 
záujmom o  post poslanca 
sa chceli podieľať na dianí 
v obci a byť užitočnými.

Ďakujem za dôveru, je to 
pre mňa veľký záväzok, aby 
som Vás zastupovala a uisťu
jem Vás, že službu pre všet
kých našich občanov budem 
vykonávať vždy zodpovedne 
a čestne.

Na záver ďakujem za od
vedenú prácu končiacim 
poslancom obecného zastu
piteľstva.

Ing. Radoslava Uhrinová, 
starostka obce

Spoločnými silami dokážeme
napĺňať naše ciele

Deti, ich rodičia, známi, 
občania obce, hostia so zve
davosťou očakávali utorok 
6. decembra o  16.00 hod. 
príchod Mikuláša. Dočkali 
sa. Prišiel s veľkým batohom 
na chrbte a v doprovode an
jelika a  čertíka. Prvým jeho 
krokom bolo rozsvietenie 
stromčeka, čo rád urobil 
a  tým dal všetkým na ve
domie, že vianočné sviatky 
čoskoro prídu.

Najmilšie bolo odovzdá
vanie balíčkov prítomným 
deťom. Nebolo to celkom 
zadarmo. Každé dieťa sa 
prezentovalo pesničkou ale
bo básničkou a  tak sa stal 
balíček ich. Deti to zvládali 

bravúrne. Sem tam padla ne
jaká slzička, čo sa tolerovalo. 
Nikto neodišiel na prázdno. 
Každý si odniesol krás
ny zážitok a  balíček 
plný nielen sladkos
tí, ale aj lásky, zdravia 
a spolupatričnosti. Me
dzi prítomnými pano
vala všeobecná radosť 
a spokojnosťou.

Novinkou tohtoroč
ného Mikuláša, po 
skončení oficiálnej čas  
ti, bola možnosť sa 
spoločne alebo indivi
duálne fotografovať 
s  Mikulášom, čo ro
dičia patrične využili. 
Dobrý nápad sa cení.

Vydarená akcia si zaslúži
la aj poďakovanie starostky 
obce „za krásne vyzdobený 
stromček zamestnancom 
Obecného úradu, ale aj 
klientom denného stacio
nára, ktorí svojimi šikovný
mi rukami vytvorili všetky 
krásne ozdoby na stromček 

a  taktiež spoločnosti BE
NAD s.r.o. za bezpečný do
voz a  osadenie vianočného 
stromčeka formou sponzor
stva. Ďakujeme aj poslan
com Obecného zastupiteľ
stva a  všetkým, ktorí prišli 
pozdraviť Mikuláša v  našej 
obci. Veľké ďakujem patrí aj 
dobrým ľuďom, ktorí každý 
rok prispejú darmi k  spes
treniu tejto akcie. Najväčšia 
vďaka za všetky detičky pat
rila tebe Mikuláš a  Tvojmu 
anjelikovi a  čertovi, ktorí ti 
pomáhali.“                    - sb -

Medzi prítomnými panovala
radosť a spokojnosť

Je úžasnou tradíciou pred Mikulášom postaviť na 
našom malom, ale milom námestíčku vianočný strom 
so sobom. Ihličnan i tohto roku bol výnimočný, súmerný 
s konármi až na zem. O výzdobu sa pričinili aj klienti 
stacionára svojimi výrobkami.
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Pohrebnú podporu v  roku 
2023 v kategórii nad 15 ro
kov členstva vzniknutú od 1. 
1. 2011 sa na zasadnutí do
hodli vyplácať vo výške 520, 
Eur a  v  rovnakej výške vy
plácať pohrebnú podporu aj 
pozostalým po členoch, ktorí 
vstúpili do Združenia pred 1. 
1. 2011.

Schválili sumy pohrebných 
podpôr na rok 2023 pre jed
notlivé kategórie:

 do 1 roku členstva nárok 
nevzniká

 do 5 rokov trvania člen

stva suma pohrebnej podpo
ry vo výške 160,00 Eur a jej 
násobky

 od 5 do 10 rokov trva
nia členstva suma pohrebnej 
podpory vo výške 270,00 
Eur a jej násobky

 od 10 do 15 rokov trva
nia členstva suma pohrebnej 
podpory vo výške 380,00 
Eur a jej násobky

 Uznesenia Správnej rady 
PPZ č. 10 ⁄ 2022 platí od 
1.1.2023.

Margita Kučerová

REFERENDUM
21. januára 2023

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vy
hlásila 3. novembra 2022 referendum, v ktorom voliči roz
hodnú o otázke:

„Súhlasíte s  tým, že predčasné skončenie volebného 
obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné 
uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady 
Slovenskej republiky, a  to zmenou Ústavy Slovenskej 
republiky?“

Zároveň určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 
2023. Čas konania bol stanovený od 7.00 hod do 22.00 hod.

Ľudia sa budú môcť vyjadriť, či súhlasia s  tým, aby bolo 
možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením 
NRSR. Má to zabezpečiť zmena ústavy.

OZNÁMENIE o  utvorení volebných okrskov a  určení 
volebných miestností pre REFERENDUM vyhlásené na 
sobotu 21. januára 2023. Starostka obce Rakovnica, Ing. Ra
doslava Uhrinová, v zmysle § 8 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2014 
Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a podľa Rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky zo 4. 
novembra 2022 o vyhlásení referenda utvára na území obce 
Rakovnica 1 volebný okrsok v územnej pôsobnosti pre celú 
obec Rakovnica pre REFERENDUM vyhlásené na sobotu 
21. januára 2023 určuje za volebnú miestnosť pre volebný 
okrsok číslo 1 sálu kultúrneho domu na Obecnom úrade 
v Rakovnici, Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré.

ZOZNAM ČLENOV MIESTNEJ VOLEBNEJ
KOMISIE RAKOVNICA V REFERENDE 2023

1. Roberta Čiefová SME RODINA
2. Marko Benő Petičný výbor za referendum
3. Helena Babičová SMER – sociálna demokracia
4. Mgr. Zuzana Francišková Sloboda a Solidarita
5. Veronika Krajliková OBYČAJNÍ ĽUDIA
  a nezávislé osobnosti
  (OĽANO), NOVA,
  Kresťanská únia (KÚ),
  ZMENA ZDOLA

VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽA
MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

V zmysle § 201 Zákona 180/2014 o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov Ing. Radoslava Uhrinová vy
menovala Henrietu Silicaiovú, administratívnu pracov
níčku obce Rakovnica za zapisovateľku Miestnej volebnej 
komisie volebného okrsku č. 1 obce Rakovnica pre REFE
RENDUM, vyhlásené prezidentkou Slovenskej republiky 
na deň 21. 1. 2023

Kontakt: Obecný úrad Rakovnica, č. 150, 049 31 Rožňav
ské Bystré, tel.: +421 905 130 129, email: obec@rakovnica.
sk, henika.silicai@rakovnica.sk.

V Rakovnici dňa 16. novembra 2022
Ing. Radoslava Uhrinová

starostka obce

Ročný členský
príspevok sa nemení

ZVOLENÍ
PREDSTAVITELIA

OBCE
na volebné obdobie

2022 – 2026

OSOBITNÉ FUNKCIE

Kivi
Na stránkach RON sme už písali o  pestovaní ovocia 

v obci. Tento rok, aj napriek suchému počasiu, bola mimo
riadne bohatá úroda nášho i exotického ovocia. Dokazuje to 
aj informácia, ktorú nám poslala pani Ing. Jana Čapóová. Na 
ich rastline kivi (Aktinídia lahodná) s plodmi veľkými ako 
slepačie vajce sa urodilo neuveriteľných, rekordných 583 ku
sov. K informácii nám poslala priložené foto.

Zaujímavá 
štatistika

za rok 2022
Narodení: 3
Počet úmrtí: 9
Prihlásení: 10
Najstarší občania:
Ženy: 96 rokov – 1 žena
 92 rokov – 2 ženy
Muži: 91 rokov – 1 muž
 87 rokov – 1 muž
 86 rokov – 1 muž

Zdroj: OcÚ

Mimoriadne zasadnu
tie Správnej a  Dozornej 
rady PPZ (Pohrebné 
podporné združenie) dňa  
3.11.2022 za účelom pre 
hodnotenia hospodárenia  
s  finančnými prostried
kami, vyhodnotenia zís
kavania nových členov 
a celkového pohybu člen
skej základne schválili na 
rok 2023 základný ročný 
príspevok vo výške 23,00 
Eur na člena.

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Igor Čižmár
poslanec OcZ

Ing. Ondrej Lorko
poslanec OcZ

Ing. Monika Genčiová
poslankyňa OcZ

PaedDr. Jaroslava Ďurajová
poslankyňa OcZ

Milan Belák
poslanec OcZ

Zuzana Lukáčová
poslankyňa OcZ

Ing. Antónia Kmeťová
poslankyňa OcZ

Henrieta Silicaiová
zapisovateľka

Roberta Čiefová
predsedkyňa

miestnej volebnej komisie

Vianoce čisté a biele ako sneh,
v živote len šťastie, zdravie a smiech.

Vianoce plné lásky, pokoja,
nech každú radosť znásobia.

V kruhu najbližších tešte sa spolu, 
keď budete sadať k štedrovečernému stolu.

To Vám želajú všetky členky ZPOZ-u.
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Je tu jeseň a  s  ňou začína 
nové volebné obdobie. Nové 
volebné obdobie, nové za
stupiteľstvo. Ing. Radoslava 
Uhrinová sa v  pondelok 14. 
novembra 2022 druhýkrát 
ujala funkcie. Po zložení sľu
bu sa ujalo funkcií aj sedem 
poslancov zastupiteľstva. Pre
kvapivo ženy majú podstatne 
výraznejšie zastúpenie ako 
v  minulosti. Ing. Genčiovú 
Moniku starostka obce pove
rila zastupovaním v  prípade 
jej dlhodobej neprítomnosti. 
Ing. Lorko Ondrej a Čižmár 
Igor sú poslancami, ktorí pra
covali aj v  predchádzajúcom 
zastupiteľstve, čo považujeme 
za výhodu, nakoľko môžu 
novozvolených poslancov 
usmerňovať pri rozhodovaní 
a  riešení problematiky sia
hajúcej do minulých období. 
Ing. Lorko Ondrej bude zá
roveň aj poslancom s právom 
zvolávať a  viesť obecné za

stupiteľstvo v zákonom urče
ných prípadoch.

Zasadnutia obecného za
stupiteľstva prechádzajú 
drobnými zmenami. Staros
tka obce v úvode zasadnutia 
určuje dvoch overovateľov 
zápisnice. Tento bod progra
mu plánuje vedenie obce 
v  najbližšom období vyra
diť z  rokovacieho poriadku. 
Na začiatku deväťdesiatych 
rokov dvadsiateho storočia, 
keď bol najlepšou pomôckou 
v administratíve mechanický 
písací stroj, bolo možné taký
to spôsob overenia považovať 
za primeraný, avšak súčasné 
možnosti overenia obsahu 
zápisnice sú diametrálne od
lišné. Videozáznam, ktorý sa 
robí na každom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, je 
dostatočným autentickým 
materiálom na overenie toho, 
či zápisnica zodpovedá reál
nemu priebehu zasadnutia.

V porovnaní s programom 
predchádzajúcich zasadnutí 
ďalšou zmenou bola voľba 
stálej mandátovej, návrhovej 
a  volebnej komisie. Mandá
tová komisia, ktorej pred
sedom sa stala PaedDr. J. 
Ďurajová, bude dohliadať na 
to, aby obecné zastupiteľstvo 
bolo uznášaniaschopné. Ná
vrhová komisia, pod vedením 
Ing. M. Genčiovej, pripravu
je návrhy uznesení z  roko
vania jednotlivých zasadnu
tí obecného zastupiteľstva 
a volebná komisia na čele so 
Zuzanou Lukáčovou bude 
aktívna v  prípade volieb do 
komisií, resp. pri voľbe hlav
ného kontrolóra.

Štatút obce, ktorý je zá
kladným vnútorným doku
mentom obce organizačnej 
povahy, určuje povinnosť 
zriadiť stále a dočasné komi
sie. Zastupiteľstvo schválilo 
zriadenie Komisie finančnej 
a  legislatívnoprávnej, kto
rej predsedníčkou sa stala 
Ing. Genčiová Monika, ďa
lej zriadilo Komisiu sociál
nu, ktorá bude pracovať pod 
vedením Zuzany Lukáčovej, 
Komisiu turistického ruchu, 
vzdelávania, kultúry a  špor
tu, ktorej predsedníčkou je 
PaedDr. Jaroslava Ďurajová, 
Komisiu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov bude viesť Ing. 
Antónia Kmeťová a Komisiu 
verejného poriadku, ktorej 
bude predsedať Ing. Ondrej 
Lorko. Sú to poradné orgá
ny obecného zastupiteľstva 
a starostu obce.

Veľmi dôležitým pre roz
hodovací proces je to, či sú 
návrhy a ich prípadné zmeny 
a  doplnky počas rokovania 
vizualizované. Medzi návr
hom, ktorý poslanci počujú, 
a  návrhom, ktorý vidia, je 
z hľadiska vnímania a poro
zumenia podstatný rozdiel. 
Počas zasadnutia sa nezried

ka stáva, že pôvodný návrh 
býva korigovaný doplňujúci
mi alebo pozmeňovacími ná
vrhmi. Keďže dataprojektor 
a  počítač sú v  súčasnosti už 
ľahko dostupné prostriedky 
na to, aby bolo možné aký
koľvek text a aj prácu s ním 
ukázať všetkým účastníkom 
zasadnutia obecného zastu
piteľstva, považujeme tento 
spôsob dokumentovania za 
prospešný a  preto uvažuje
me nad jeho realizáciou. Ak 
všetci vidia text pôvodného 
návrhu a návrh na jeho zme
nu, hlasovanie o tom, či po
slanec podporí pozmeňovací 
návrh, má šancu na úspech.

Uznesenia musia vychá
dzať z  programu rokovania 
a obsahovo zodpovedať jeho 
výsledkom. Prijatie uznese
nia je teda zavŕšením rokova
nia obecného zastupiteľstva 
o  konkrétnej veci a  spôso
bom rozhodnutia o  nej. Ak 
sa starostka domnieva, že 
uznesenie odporuje zákonu 
alebo je pre obec zjavne ne
výhodné, môže ho starostka 
obce pozastaviť tak, že ho 
v  10dňovej lehote nepod
píše. Doterajšia prax v  písa
ní uznesení bola taká, že sa 
prijalo jedno súhrnné uzne
senie. V  prípade, ak by sa 
starostka obce rozhodla nie
ktoré uznesenie nepodpísať, 
vznikol by problém, ako to 
urobiť tak, aby sa nezastavi
la platnosť ostatných prija
tých uznesení. Takýto postup 
spôsobuje neprehľadnosť 
a  tiež možný chaos. Preto 
návrhová komisia rozhodla 
o  zmene zapisovania prijí
maných uznesení, a to tak, že 
každé uznesenie je evidované 
pod vlastným evidenčným 
číslom a každé prijaté uzne
senie je osobitne podpísané 
starostkou obce. Je to len časť 
zmien, ktoré sa zrealizovali 
na ustanovujúcom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, ale 
sú to zmeny, ktoré skvalitnia 
prácu poslancov.

Ing. Monika Genčiová
zástupkyňa starostky obce

Nielen ekonomika, ale aj 
obyvateľstvo čelia výraznému 
rastu cien energií a  vysokej 
inflácii. V tomto ekonomicky 
zložitom období sa starost
ka obce a  poslanci obecné
ho zastupiteľstva zhodli na 
tom, že aj v  neistom obdo
bí treba flexibilne reagovať 
a  byť pripravený a  v  súlade 
s  princípmi transparentnosti 
a obozretnosti, starostka obce 
predložila obecnému zastupi
teľstvu predbežný návrh roz
počtu obce v objeme, v akom 
bol rozpočet v roku 2022.

Hlavným cieľom návrhu 
rozpočtu na rok 2023 bola 
eliminácia negatívnych dopa
dov už spomínaných ekono
mických kríz. Návrh rozpoč
tu obce zároveň reflektuje na 
neistotu schválenia vládneho 
návrhu rozpočtu v  Národnej 
rade SR a hroziaceho rozpoč
tového provizória, je mož
né, že v  priebehu roka 2023 
dôjde k rozpočtovým opatre
niam zohľadňujúcim aktuál
ne spoločenské dianie.

Celkové príjmy rozpočtu 
obce na rok 2023 sú rozpoč
tované sumou 419.850 Eur.

Celkové výdavky rozpoč
tu obce na rok 2023 sú roz
počtované sumou 416.650, 
prebytok sa plánuje vo výške 
3.200 Eur.

PRÍJMOVÁ ČASŤ
ROZPOČTU

Príjmová časť ráta s  da
ňovými príjmami vo výške 
170.300 Eur, nedaňovými 
príjmami 15.700 Eur, dary, 
dotácie, granty sú predpo
kladané vo výške 64.800 Eur, 
v  čom sú zarátané príspevky 
pre denný stacionár, dotácie 
na vojnové hroby, na dobro
voľnú požiarnu ochranu, re
cyklačný a  environmentálny 
fond, dotácia z  úradu práce 
ako aj transfer na prenesený 
výkon štátnej služby.

Kapitálové príjmy sú pred
pokladané vo výške 155.000 
Eur, a  to formou dotácie na 
rekonštrukciu interiéru kul
túrneho domu a  dotácie na 
rekonštrukcie nehnuteľnosti 
pod obecným úradom.

Príjmové finančné operácie 
vo výške 14.000 Eur zahŕňa
jú rezervný fond, ktorý obec 
tvorí pre prípad pokrytia ne
predvídaných živelných situ
ácií.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ
ROZPOČTU

Rozdelenie objemu finanč
ných prostriedkov je členené  
na viac kategórií. Na správu a  
chod obecného úradu je vyčle 
nených 119.500 Eur, v čom sú 
zahrnuté platy a mzdy staros
tky obce, hlavného kontrolóra 
a 3 zamestnancov obce. Spot
reba energií kopíruje predpo
kladané navýšenie cien plynu, 
elektrickej energie, poštových 
a telekomunikačných služieb. 
Výdavky na materiál sú mini
malizované. Údržba interié
rov, výpočtovej techniky, bu
dov a  prevádzkových strojov 
je plánovaná na minuloročnej 
úrovni. V prípade havarijného 
stavu sa bude uvažovať s čer
paním rezervného fondu.

Na ochranu pred požiarmi 
obec vyčlenila 6.600 Eur, je 
to minimálna výška, pričom 
3.000 Eur je dotácia na dob
rovoľný hasičský zbor, 3.600 
Eur sa ráta energiu spotre
bovanú v  hasičskej zbrojnici, 
resp. na palivo a údržbu mo
torového vozidla.

Na cestnú dopravu, resp. 
miestne komunikácie je vy
členených 4.000 Eur, na na
kladanie s  odpadmi predpo
kladáme čiastku 23.100 Eur, 
na rozvoj obce 6.900 Eur, na 
verejné osvetlenie 4.400 Eur, 
na rekreačné a športové služ
by 5.400 Eur, na výdavky na 
kultúrny dom 17.200 Eur, na 
vysielacie a vydavateľské služ
by 3.350 Eur, na nábožen
ské a  iné spoločenské služby 
3.400 Eur, na predprimárne 
vzdelávanie 400 Eur a  na 
sociálnu činnosť obec vyčle
nila 56.400 Eur. V  dennom 
stacionári rozpočet ráta s  3 
zamestnancami, s  energiami 
spotrebovanými v budove ako 
aj s  nákupom materiálu vy
členeného na rozvoj pracov
ných zručností seniorov.

Ing. M. Genčiová

Zrealizované zmeny skvalitnia
prácu poslancov

R O Z P O Č E T  O B C E

Každá obec v zmysle zá
kona o  obecnom zriadení 
musí mať hlavného kontro
lóra. Keďže bývalá kontro
lórka úspešne kandidovala 
za poslankyňu obecného 
zastupiteľstva, uvoľnila sa 
pozícia hlavného kontrolóra  
obce, ktorého volí a odvolá
va obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo 
v  Rakovnici na svojom 
ustanovujúcom zasadnutí 
vyhlásilo na deň 11. janu
ár 2023 o 17.00 hod voľbu 
hlavného kontrolóra.Uzne
sením obecného zastupi
teľstva bolo schválené, že 
funkcia kontrolóra obce sa 
vykonáva na skrátený pra
covný úväzok v rozsahu 13 
hod. mesačne. Ukončené 
minimálne úplné stredo

školské vzdelanie, zdra
votná spôsobilosť, bezú
honnosť a  spôsobilosť na 
právne úkony v plnom roz
sahu sú podmienky, ktoré 
musí uchádzač spĺňať nie
len v deň volieb, ale úspeš
ný uchádzač aj počas celej 
doby výkonu funkcie. Po
súdenie podaných prihlá
šok a  splnenie jednotlivých 
podmienok kandidátov 
posúdi volebná komisia na 
zasadnutí obecného zastu
piteľstva. Každý kandidát 
bude mať právo v  deň ko
nania volieb na prezentáciu 
v  rozsahu maximálne 10 
minút. S  úspešným uchá
dzačom starostka obce uza
vrie pracovnú zmluvu na 
obdobie 6 rokov.

Ing. M. Genčiová

Do venca predvianočných 
akcií vhodne zapadol „Via
nočný punč starostky obce“. 
Cieľom tejto udalosti bolo 
vychutnať si príjemnú via
nočnú atmosféru dotvorenú 
zvukom vianočných piesní 
a kolied. Starostka obce Ing. 
Radoslava Uhrinová , po
slanci obecného zastupiteľ
stva, zamestnanci obce a ver
ní priatelia obce sa pustili do 
práce. Svedectvom ich poči
nu bola fotogaléria na sociál
nej sieti obce na facebooku. 
Potvrdilo sa perfektné ma
nažovanie a  súhra spolupra
covníkov. Výsledkom ko
lektívneho snaženia bolo, že 
v  dňoch 9.12. a  10.12.2022 
na parkovisku pri kultúrnom 
dome stáli dva stany a všetko 
potrebné na uvítanie náv
števníkov.

Vianočnú atmosféru do
pĺňal vianočný punč, teplý 
čaj a k dispozícii boli aj rôz
ne fajnotky k  zahryznutiu 
za doslova symbolické ceny. 
Okrem klasického a známe
ho jedla ako pečené klobásky, 
jaternice pribudli aj zvlášt
ne pochúťky ako „vianočné 
zuzáky s makom“. zemiakové 
placky, lokše a škvarky.

Bonusom pre účastníkov 
bola prezentácia výrobkov 
našich seniorov z  Denného 
stacionára, ktorí šikovnými 
rukami pripravili jedineč
né, krásne vianočné ozdoby 

a ktoré si záujemcovia počas 
spomínaných dní zakúpili.

Počas druhého dňa sme 
mali úžasný zážitok, keď do 
programu akcie prispeli naše 
ženy združené v  ZPOZe. 
V ich podaní zaznelo sedem 
pekných vianočných kolied, 
ktoré zvýšili celkovú atmo
sféru a lepšiu náladu všetkým 
prítomným.

Dni spoločných stretnu
tí rýchlo ubehli. Ostali nám 
príjemné zážitky a milé spo
mienky.

Slovo starostky na záver
V  tento predvianočný čas 

je dôležitá spolupatričnosť 
a pomoc tým, ktorí ju potre
bujú. Mojou hlavnou myš
lienkou pri plánovaní tejto 
akcie, ku ktorej sa priklonili 
aj ostatní organizátori, nebo
lo zarobiť, ale spríjemniť via
nočné sviatky rodine Lucie 
Blahútovej, ktorá s  pokorou 
znáša rany osudu. Obeta
vá mama Lucia sa i napriek 
tomu nevzdáva, vzorne 
a  s  láskou sa stará o  svojich 
chlapcov. Verím, že výťažok 
v  celkovej výške 800, Eur 
im pomôže prekonať pre
kážky, ktoré sa im postavia 
do cesty. Ďakujem všetkým, 
ktorí sa zúčastnili tejto akcie 
a  tým podporili charitatívny 
zmysel tejto vydarenej akcie.

Vianočná atmosféra 
i gurmánske zážitky

VOĽBA HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE
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Od budúceho roka už ne
budú môcť samosprávy spo
lufinancovať vývoz a  ukla
danie komunálneho odpadu 
na skládku. Po novom si to 
už budú financovať občania. 
Doteraz sa občania na tomto 
financovaní podieľali cca 
30 %, avšak legislatívne 
zmeny už takúto možnosť 
neumožňujú. Podľa novely 
vyhlášky Ministerstva ži
votného prostredia SR bude 
môcť byť na skladky uložený 
len upravený komunálny od
pad. Mechanickobiologická 
úprava odpadu má zabezpe
čiť, aby sa z  odpadu vybrali 
zložky ešte recyklovateľné, 
zbavené organického podie
lu. Je to proces, ktorý je ná
ročný personálne i  finančne, 
má priniesť zásadné zmeny 
vo financovaní skládkovania 
komunálneho odpadu, ale 
otvorených a  nezodpoveda
ných otázok je veľa. Jedno 
je však isté, poplatky za ko
munálny odpad porastú.

Obec Rakovnica má 
schválené všeobecné záväzné 
nariadenie, v  ktorom určuje 
miestny poplatok za tento 
odpad. Jeho zber je prevá
dzaný žetónovým spôsobom. 
Keďže obec v čase prijímania 
a schvaľovania všeobecne zá
väzného nariadenia k miest
nemu poplatku za komunál
ny odpad a drobný stavebný 

odpad nepozná presnú sumu 
ročných nákladov na zabez
pečenie činnosti nakladania 
s  odpadom, navrhuje nasle
dovné úpravy:

a) pre fyzickú osobu – 
vlastníka 110 l, 120 l zbernej 
nádoby sumu 15,00 Eur za 
osobu a  rok (pôvodne 12,00 
Eur), ako protihodnotu za 
poplatok dostane 9 kusov 
žetónov, pri vývoze musí 
byť zberná nádoba označená  
1 žetónom,

b) pre fyzickú osobu – 
vlastníka 240 l zbernej nádo
by sumu 15,00 Eur za osobu 
a  rok (pôvodne 12,00 Eur), 
ako protihodnotu za popla
tok dostane 9 kusov žetónov, 
pri vývoze musí byť zberná 
nádoba označená 2 žetónmi

c) pre fyzickú osobu – 
vlastníka 1100 l zbernej ná
doby sumu 160,00 Eur za 
zbernú nádobu za rok (pô
vodne 128,00 Eur) ako pro
tihodnotu za poplatok dosta
ne 12 kusov žetónov

d) pre podnikateľov 41,25 
Eur za osobu a rok (pôvodne 
33,00 Eur). Ako protihod
notu za miestny poplatok 
dostane 25 ks žetónov

Ak poplatník vyprodukuje 
viac komunálneho odpadu, 
ako má zaplatený poplatok 
s  protihodnotou prevzatých 
žetónov, je povinný zakúpiť 

si ďalšie žetóny v  cene 3,00 
Eurá za kus.

Je to nepopulárne, avšak 
nevyhnutné opatrenie. Hoci 
prechod na žetónový zber 
bola dobrá voľba a obec Ra
kovnica bola týmto krokom 
ministerstvom životného pro
stredia pozitívne vyzdvihnu
tá ako vzor v motivovaní do
mácností k triedeniu (https://
www.enviroportal.sk/clanok/
iep-zetonovym-zberom-by-
-obce-usetrili-28-5-miliona-
-eur-rocne), nestačí to. Obec 

sa doteraz snažila odbreme
niť občanov od neúnosného 
zvyšovania týchto poplatkov 
tým, že hľadala finančné pro
striedky vo vlastnom rozpoč
te. Zvyšovanie ceny za odvoz 
odpadu prichádza zo strany 
štátu. Obec už zber odpadu 
nemôže dofinancovávať zo 
svojho rozpočtu, bude po
vinná premietnuť všetky vý
davky do sadzby poplatku za 
odvoz odpadu, ktorú budú 
uhrádzať jej poplatníci.

Ing. M. Genčiová

Poplatok za komunálny odpad
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Obec Rakovnica ako vlastník Rakovnických obecných novín (RON) oznamuje, že s účinnosťou od 25.5.2018 aktualizovala
zásady ochrany osobných údajov, ktoré uplatňuje pri svojej činnosti v procese spracúvania osobných údajov, a to s ohľadom

na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nezadržateľne sa blížia 
vianočné sviatky a  ľudia si 
zvyknú vzájomne posielať 
pohľadnice, smsky, či emaily. 
Snažíme sa vybrať čo najza
ujímavejšie prianie, čo najo
riginálnejší vianočný veršík. 
Z  dlhoročného pozorovania 
môžeme povedať, že asi naj
častejšie zaznieva prianie, 
aby dotyčný mal bohatého 
Ježiška. Neviem, či ste sa nie
kedy nad tým zamysleli, ale 
je to veľmi zvláštna formulá
cia priania. Iste, každý chápe 
jej význam, že jej odosielateľ 
nám žičí hojnosť darov fyzic
kých, ale aj darov v  podobe 
pokoja a  rodinnej pohody. 
Lenže nebolo by lepšie za
želať druhému, aby prijal 
ten najcennejší dar, ktorý 
je stredobodom samotných 
sviatkov? Len vtedy môže 
byť človek skutočne bohatý, 
keď prijme prichádzajúceho 
Spasiteľa do svojho srdca. 

V  pokore, v  jednoduchosti 
a tichosti, tak, ako tomu bolo 
i  v  betlehemskej maštaľke. 
Ak totiž rozdelíme slovíčko 
bohatý, dostaneme slová Boh 
a Ty. Možno je to iba náhoda, 
no možno je to práve krásne 
vyjadrenie pravdy skutočné
ho bohatstva človeka, ktoré 
by si mal uvedomiť počas 
sviatku narodenia Pána.

V  mene svojom i  v  mene 
Cirkevného zboru ECAV 
na Slovensku v Rožňavskom 
Bystrom Vám želám, aby 
ste boli počas vianočných 
sviatkov skutočne v  Kristu 
bohatými, aby ste i  vy niesli 
a  poznávali vo svojom srdci 
pravú podstatu Vianoc. Nech 
nás Ten, ktorý príde vo svojej 
sláve, vedie počas nastávajú
cich sviatkov, ale aj v dňoch 
nového roka 2023.

Mgr. Peter Hlavatý
námestný farár CZ ECAV na 

Slovensku Rožňavské Bystré

V čase, keď rastú ceny nielen energií, ale aj potravín, nie 
je prekvapením, že od Nového roku sa zvýšia aj poplatky 
za odpad. A nezvýšia sa len preto, lebo všetko dražie. Dô-
vodov na zvýšenie poplatkov je viacero. 

Vianočný pozdrav


