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Vážení občania,
stalo sa konečne realitou, že 

obec Rakovnica má po vyše 20-
tich rokoch ukončenú stavbu 
verejného vodovodu v obci. Ten-
to skupinový vodovod má výhľa-
dovo zásobovať obyvateľov obcí 
Rakovnica, Rudná, Rožňavské 
Bystré, Kružná a Brzotín. 

VVS, a.s. si osvojila tento pro-
jekt, stala sa spoluinvestorom 
stavby, ktorá bola financovaná  
z eurofondov a štátneho roz-
počtu SR.  Je poslaním VVS, a.s. 
prinášať Vám to najcennejšie, a 
to pitnú vodu do vodovodných 
kohútikov. Veríme, že vzájom-
nou spoluprácou dokážeme 
priniesť pitnú vodu do každej 
domácnosti vo Vašej obci.  Bo-
hužiaľ, je ešte veľa obcí v našom 
okrese, ktoré ani v 21. storočí 
nemajú vybudovaný verejný 
vodovod. Sme presvedčení, že 
neprinášame ,,len“ pitnú vodu 
do Vašich domovov, ale zvyšuje-
me aj kvalitu a vytvárame lepšie 
podmienky Vášho života.

Najčastejšie kladené otázky ohľadom 
pripojenia sa k verejnému vodovodu
Aké dokumenty sú potrebné k pripojeniu na verejný vodo-
vod?

Žiadateľ predloží na zákazníckom centre:
-  doklad totožnosti,
-  doklady oprávňujúce na podnikanie alebo činnosť (nie star-

šie ako 3 mesiace),
-  list vlastníctva,
-  parcelný snímok z pozemkovej evidencie (kópia katastrálnej 

mapy – nie starší ako 3 mesiace),
-  projektová dokumentácia (zjednodušený situačný náčrt)
–  situácia v mierke 1 : 100 alebo 1 : 200 so zakreslením pri-

pojovaného objektu, umiestnenia vodomernej šachty, siete 

Zvyšujeme kvalitu a vytvárame
lepšie podmienky vášho života

Príhovor riaditeľa VVS, a.s., závod Rožňava

Tento vodovod začali budo-
vať Vaši starí otcovia, Vaši otco-
via, pričom Vy môžete rozširo-
vať plody ich práce.

VVS, a.s. Vám ponúka od-
povede na Vaše otázky, ktoré 
by mali poskytnúť lepšiu infor-
movanosť ohľadom napojenia 
nehnuteľností na verejný vodo-
vod. 

Teším sa na spoluprácu a os- 
távam s pozdravom

,,PIJEM ZDRAVÚ VODU,  
NÁPOJ Z VODOVODU“

 Ing. Stanislav Prcúch
riaditeľ VVS, a.s., závod Rožňava Starosta obce dopĺňal informácie občanom.               Foto na str.: Dr. Sabo

Záber z VZ k vodovodu.  

verejného vodovodu, trasy prípojok, úroveň a situovanie 
priľahlých objektov(studní, žúmp, septikov a pod.),

-  súhlas vlastníka v prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom 
nehnuteľnosti, ku ktorej žiada zrealizovanie vodomernej 
prípojky alebo zariadenia prípojky.
Žiadateľ po predložení dokladov podpíše na zákazníckom 

centre žiadosť a zmluvu o dielo.

Aké sú náklady na pripojenie?
Náklady sú individuálne, prispôsobené potrebám a požiadav-

kám zákazníka.
pokračovanie na 3. strane

Ing. Stanislav Prcúch 
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 Rekordná
Zima bola rekordná. Podľa 
odhadu napadalo viac ako je-
den meter snehu. Pamätníci ju 
prirovnávajú k zime aká bola v 
1991 roku.

 Veľa
Bohatá zima sa prejavila aj v do- 
statku až nadbytku vody. 
Mnohé studne boli plné.  
Z niektorých vytekala voda. 
Vo veľa studniach bola voda od 
vrchu na jeden až dva metre.

 Prekvapila
Zima bola samé prekvapenie. 
Jozef (19. marec) prišiel na 
bielom koni. Napadlo temer 
20 cm snehu. Bol mokrý, ťažký. 
Obec vyzerala ako v decembri.

 Biela
Na prelome marca a apríla bola 
Veľká noc. A tu bolo ďalšie pre-
kvapenie zimy. Napadalo skoro 
20 cm snehu. Zo žartu sa ho-
vorilo, že nebudeme polievať 
ženy a dievčatá , ale guľovať ich.

 Víchrica
Marec sa zapísal aj víchricou. 
Dňa 15. marca bola taká silná, 
že ničila všetko  čo jej prišlo do 
cesty. Najviac postihla Betliar, 
Štítnik. Aj u nás, aj keď okra-
jovo, narobila paseku. Bola 
poškodená strecha na ECAV 
kostole, vyvrátené úle, poško-
dené maringotky, striešky pred 
vchodom do domov, telefónne 
stĺpy, káblové vedenia, strecha 
na hospodárskej budove v bý-
valej materskej škole...

 Varovanie 
Víchrica varovala  našich obča-
nov. Nemôžeme ju ignorovať. 
Teraz sme mali šťastie. V obci 
máme veľa veľmi vysokých ih-
ličnanov. Tie sú najháklivejšie 
na vietor. Udalosti v Štítniku, 
Betliari to jasne ukázali. Po-
dobným udalostiam môžeme 
jednoducho predísť. Odstráň-
me všetky staré ihličnany v in- 
traviláne obce. Teraz, keď je 
ešte čas. Nebezpečné sú stromy 
v parku, cintoríne, pri rodin-
ných domoch.

 Opravia, upravia
Poškodená hospodárska budova 
v areáli bývalej materskej školy 
bude upravená, opravená. Časť, 
ktorá pozostávala len z dre- 
va, sa odstráni. Murovaná sa 

opraví a získa novú strechu. 
Poslúži naďalej na skladové 
účely a uloženie obecnej strie-
kačky. 

 Nový film
Očakávame nový film Romana 
Fabiána. Podľa našich informá-
cii bude pod názvom Banícky 
chlebíček. Určite si ho radi po-
zrieme.

 Doplňujeme
V minulom čísle RON boli 
na základe rozhodnostia obce, 
uverejnené prejavy vandaliz-
mu. Súčasťou opatrení bolo aj 
udelenie pokuty Obvodným 
úradom v Rožňave, Odborom 
všeobecnej vnútornej správy vo 
výške 66 eur.      

 Vodovod
Historická stavba. Tak by sa 
dala pomenovať výstavba sku-
pinového vodovodu Rakov-
nica. Sme vo finále. Výstavba 
započala vydaním stavebného 
povolenia 21. júna 1993. Do 
jeho sfunkčnenia prešlo 20 ro-
kov.

 Dosluhuje
Vodovod OcÚ dobre slúžil 
dlhé roky. Ešte je stále funkčný. 
Jeho vek je poznačený opotre-
bovanosťou i zastaralou techni-
kou. Podľa vyjadrenia starostu 
obce od začiatku roku už mal 
piatu poruchu. Všetky boli od-
stránené, ale je ťažko povedať 
čo bude treba reparovať. 

 Odstraňovali
Po obci, na samom začiat-
ku marca, sme videli špeciál-
ne vozidlo s plošinou skoro v 
každom kúte obce. Ich úlohou 
bolo odstraňovať všetky pre-
kážky elektrickému vedeniu. 
Odstraňovali (orezávali) stro-
my, kry tak, aby vedenie bolo 
voľné a nestrácala sa elektric-
ká energia. Po skončení rezov 
všetky konáre zlikvidovali. Bola 
to perfektná práca.  

 Číslovali
Určite ste si všimli malú zme-
nu. V marci boli všetky stĺpy 
elektrického vedenia očíslova-
né. Má to dva významy. Prvý – 
vieme koľko ich máme. Druhý 
spočíva v rýchlom nahlásení 
poruchy na konkrétnom stĺpe.

 Dávame do pozornosti
Majiteľom, chovateľom psov, 

mačiek alebo fretiek dávame do 
pozornosti novelizovaný zákon 
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti. Na základe zá-
kona tohto roku vznikla nová 
povinnosť  - čipovanie. Za ne-
dodržanie novej povinnosti sa 
ukladá pokuta až do výšky 370 
eur! Čipovanie môže vykoná-
vať len veterinárny lekár, ktorý 
je zodpovedný za realizovanú 
aplikáciu. 

 Najstaršia
Najstaršou, aktívnou členkou 
ZO JDS v obci je Júlia Chle-
bušová, ktorá nedávno oslavo-
vala 84 rokov a tohto roku ju 
čaká jubilejné výročie. Rada má 
všetky podujatia, ktoré výbor 
ZO JDS pripravuje pre svojich 
členov.       

 Plastové
V obci sú rozšírené plasto-
vé okná, dvere. Je to výborné. 
Neuniká teplo, vyzerá to dob-
re, nepočujete zbytočný hluk. 
Oslabuje to informácie z obec-
ného rozhlasu kvôli zvukovej 
izolácií.

 Kolaudácia   
Kolaudácia dlho očakávaného 
vodovodu sa uskutočnila 27. 
marca 2013. Nebola ukončená. 
Dôvodom  bolo nepredloženie 
výsledkov chemicko-biologic-
kého zloženia vody.

 Chvályhodné
Banícky spolok v Rakovnici 
prišiel s chvályhodnou inicia-
tívou. Plánuje spolu s obcou a 
starostom osadiť na verejnom 
priestranstve pamätník baní-
kom. Bude pozostávať z in-
formačnej tabule a banského 
vozíka naloženého železnou 
rudou, ktorá sa u nás ťažila. Vo-
zík bude uložený na podvaloch 
s koľajnicami.

 Prileteli
V pondelok 8. apríla ráno pri-
letel samček bociana. Skon-
troloval hniezdo a odletel po 
svoju samičku. Večer už boli 
obaja spolu vo svojom letnom 
hniezdočku lásky. 

 Jarný zber
Obec vychádza občanom v 
ústrety, a preto pravidelne reali-
zuje zber elektrického odpadu. 
Tohto roku sa odvoz uskutoč-
nil 15.apríla. Kontajnery boli 
pristavené dva. Jeden pri budo-
ve OcÚ a druhý v časti Hosti-
nec pri zastávke SAD.  

 Parkovisko
Pod domom č. 58 vzniklo nové 
parkovisko. Je výborné, praktic-
ké a hodne využívané.

 Opravená 
Víhricou poškodená strecha na 
ECAV kostole bola 17. apríla 
opravená.

 Začala
Turistická sezóna na Plešiveckú 
planinu začala tohto roku 13. 
apríla. Turisti z Elánu v Rož- 
ňave prešli obcou v ranných 
hodinách v hojnom počte. Na-
počítali sme viac ako 80 účast-
níkov.

 Sumarizujú
Aj naše Lesné pozemkové spo-
ločenstvo postihla tohtoročná 
víchrica. Škody sú nemalé. Po-
stupne sa mapujú, odhadujú, 
sumarizujú. 

 Tabuľa
Na multifunkčnej budove 
pri vchode do OcÚ pribudla 
pamätná tabuľa. Oznamuje 
ukončenie vodovodu, náklady 
na stavbu, spolufinancovanie.

 Zábavička
Veľkonočná zábavička bola 
dňa 30. marca v Dome kultúry. 
Zorganizovala ho HM&PM 
s. r. o. v spolupráci s OcÚ. Do 
tanca hrala hudobná skupina 
Sendrejovci. V cene vstupné-
ho bola aj kapustnica. Bohatá 
tombola, pekné ceny potešili. 
Akcia bola úspešná a vydarená. 

 Verejné zhromaždenie
Dňa 10. apríla sa uskutočnilo 
verejné zhromaždenie občanov 
obce k realizácii vodovodného 
pripojenia k domom, bytom. 
Na zhromaždení sa zúčastnili 
okrem občanov obce aj predsta-
vitelia VVS a. s. Košice závod 
Rožňava. Prítomní boli: riadi-
teľ vodárenskej spoločnosti Ing. 
Stanislav Prcúch, námestníčka 
riaditeľa Ing. Tatiana Kúdelová, 
pracovníčka zákazníckeho cen-
tra Bc. Denisa Dávidová. Za-
sadnutie otvoril starosta obce 
Ľuboš Lešták. Občania mali 
možnosť dozvedieť sa všetky 
potrebné informácie ako aj od-
povede na ich otázky k apliká-
cii pripojenia vodovodu. 

 Nové e-mailové adresy
Doterajšie internetové pripoje-
nie na OcÚ bolo zrušené. Obec 
má nové, spoľahlivejšie. Výme-
nou došlo aj k zmene e-mailov. 

Nové e-maily: 
Obec Rakovnica:

obec@rakovnica.sk 
Starosta obce:

starosta@rakovnica.sk  
Obecný úrad:

moderátor@rakovnica.sk
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    Krátke
informácie

Realizovať vodovodnú prípojku je možné dvoma spôsobmi:
1. V rámci projektu „Prípojka za 1 EUR“ ktorý zahŕňa:  
Realizáciu vodomernej prípojky (vodomer s vodomernou zo-
stavou, vodomerná plastová šachta s priemerom 1000mm), prá-
ce súvisiace s prepláchnutím, s tlakovaním a odvzdušňovaním.                                                                                                                              
2. Realizácia vodovodnej prípojky v celkovej výške nákladov po 
dodaní objednanej služby - -montáž vodomeru (k tomu pou-
žitý materiál), realizácie prác s tým súvisiace a náklady spojené 
s dopravou k miestu realizácie vodovodnej prípojky, ktorá sa 
uhrádza jednorázovo.
Sú aj iné možnosti pripojenia?

Napojenie na verejný vodovod zabezpečuje jedine prevádzko-
vateľ verejného vodovodu.
Čo znamená prípojka za 1 euro?

Projekt „ Prípojka za 1 EUR“ je určený pre zákazníkov z ka-
tegórie DOMÁCNOSTI, ktorí sa chcú napojiť na verejný vo-
dovod a využívať vodu z vodovodu.

Podmienky ktoré je potrebné splniť:
•	 Podpísať	žiadosť	o	dielo	na	1	EUR	a	zaplatiť	1	EUR	do		
 pokladne na zákazníckom centre,
•	 Splniť	technické	podmienky	pripojenia	VVS	a.	s.,
•	 Uzavrieť	zmluvu,	resp.	dodatok	k	zmluve	o	dodávke	pitnej		
 vody
•	 Odoberať	vodu	z	verejného	vodovodu	v	minimálnych		
 ročných odberoch, resp. produkcia podľa viazanosti pro 
 jektu v zmysle Vášho výberu,
•	 Platiť	minimálne	mesačné	predpísané	platby	v	dohodnutej		
 výške v m3 za 1 mesiac. 
Kedy a kde sa podpisujú dohody o odbere?

V prípade, ak žiadateľ splní technické podmienky, bude mu 
predložená na podpis zmluva o dodávke vody z verejného vo-
dovodu. Zmluvy sa uzatvárajú priamo na zákazníckom centre 
v Rožňave.
Aký bude tlak vody vo vodovode?

Tlakové pomery zodpovedajú STN 75 5401. Minimálny 
pretlak 0,25 MPa a maximálny pretlak v najnižších miestach 
vodovodnej siete každého tlakového pásma nemá prevyšovať 
hodnotu 0,6 MPa. V odôvodnených prípadoch sa môže zvýšiť 
na 0,7 MPa.
Aký bude spôsob platby?

Faktúru za vodné a stočné je možné zaplatiť:
-  inkasom faktúry z bankového účtu odberateľa,
-  platbou v hotovosti na príslušnom zákazníckom centre,
-  jednorazovým príkazom k úhrade faktúry, (bankový prevod)
-  prostredníctvom služby Slovenskej pošty a. s. – Sústredené  
 inkaso platieb obyvateľstva (SIPO)
-  poštovým peňažným poukazom 
Cena 1 m3 vody?

Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových od-
vetví číslo: 0134/2013/V zo dňa 05.12. 2012 sa na obdobie od 
1. 1. 2013 do 1. 12. 2013 určuje cena vodného EUR:  Výroba  
a dodávka pitnej vody verejným vodovodom za 1 m3 – 1,310 
bez DPH a 1, 5720 s DPH. 
Kedy sa realizuje pripojenie?

Pripojenie žiadateľa na verejný vodovod sa realizuje na zák-
lade podpísanej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu 
obidvoma zmluvnými stranami.

Kto stanovuje cenu vodného?
Ceny vodného stanovuje VVS a. s. na základe výšky ekono-

micky oprávnených nákladov a schvaľuje ich Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví.
Kto je vlastníkom meradla (vodomeru) na vodovodnej prípoj-
ke?

Vlastníkom meradla (vodomeru) je prevádzkovateľ verejného 
vodovodu. Odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poško-
deniu meradla, k jeho odstráneniu alebo inému neoprávnenému 
zásahu na meradle. 
Kto je vlastníkom vodovodnej prípojky?

Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prí-
pojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovate-
ľom verejného vodovodu.

Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky, 
prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti, vlastníctvo vo-
dovodnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
Sú osoby prevádzkovateľa oprávnené vstupovať na cudzie po-
zemky a do cudzích objektov?

Áno, osoby prevádzkovateľa, resp. ním poverené osoby sú 
oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie po-
zemky resp. do cudzích objektov za účelom zabezpečenia spo-
ľahlivej funkcie vodovodnej prípojky, zistenia a odstránenia 
havarijných a iných porúch, zistenia stavu meradla alebo jeho 
opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania 
množstva a kvality pitnej vody ako aj zistenia technického stavu 
vodovodnej prípojky. Vlastník prípojky je povinný poskytnúť 
prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť. 
Kto zabezpečuje opravu vodovodnej prípojky?

Opravu a údržbu vodovodnej prípojky a vnútorných rozvo-
dov je povinný zabezpečiť odberateľ na vlastné náklady.
Myslím si, že vodomer je pokazený? Ako mám overiť správ-
nosť merania?

Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla, 
alebo zistí poruchu meradla, má právo požiadať prevádzkovate-
ľa verejného vodovodu o jeho preskúšanie. 

Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný do 30 dní odo 
dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa 
osobitného predpisu. Výsledok preskúšania prevádzkovateľ ve-
rejného vodovodu neodkladne písomne oznámi odberateľovi. 

Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberateľom zistí, že
a)  meradlo nespĺňa požiadavky stanovené osobitným pred-

pisom alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti 
viac,  ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí ten, komu bola 
odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to 
odo dňa posledného poruchou neovplyvneného odpočtu, 
v tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo 
opravu meradla hradí prevádzkovateľ verejného vodovodu,

b)  meradlo spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi 
alebo jeho údaje sa neodchyľujú od skutočnosti viac, ako 
pripúšťa osobitný predpis, uhradí náklady spojené s preskú-
šaním odberateľ.

Podrobnejšie informácie v Reklamačnom poriadku VVS a. s.
Bližšie a podrobnejšie informácie k Vašim otázkam nájdete na 

internetovej stránke www.vodarne.eu.         
Call centrum (zákaznícke centrum) v Rožňave: 058/482 47 77

VVS, a.s., závod Rožňava, Štítnická 19, 048 01 Rožňava  

pokračovanie z 1. strany

Najčastejšie kladené otázky ohľadom 
pripojenia sa k verejnému vodovodu
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Rozpočet obce
na Rok 2013

Vážení spoluobčania, na 
úvod mi dovoľte krátku úva-
hu. Všetci žijeme v uponáhľa-
nom svete, keď nie raz ledva 
vnímame ako letia a míňajú 
sa mesiace a nie to ešte týžd-
ne a dni. Vo svete, kde k nám  
z rôznych (najmä bulvárnych) 
médií dennodenne prenika-
jú stovky informácií a najmä 
dezinformácií, z ktorých sa 
mnohé z nich dokonca sna-
žia nazývať kultúrou, stovky 
reklám striehnúcich na nás  
z každého rohu sa sna-
ží ovplyvniť aj ten posledný 
triezvy a reálny úsudok. Ma-
mon, moc peňazí, korupcia, 
byrokracia,  násilie v rôznej 
jeho forme (či už v rodinách, 
medzi ľuďmi, na cudzom ma-
jetku...) valiace sa z týchto 
médií a rôzne iné javy zneprí-
jemňujúce život normálneho 
človeka, sa za posledných 23 
rokov stali nebadane (dávam 
každému na zváženie či aj 
neplánovane) súčasťou náš-

ho bežného života. Ako keby 
v tejto republike naozaj sme 
museli riešiť iba to, ako keby tu 
bolo dosť reálne ohodnotenej 
práce pre každého (kto praco-
vať naozaj chce), ako keby sme 
mali zdravé zdravotníctvo, pre 
občanov fungujúce štátne or-
gány, cesty po ktorých môže-
me cestovať bez obáv o zdra- 
vie svoje a zdravie nášho auta, 
politikov ktorí odvádzajú takú 
poctivú prácu kvôli ktorej sme 
ich volili,  potraviny, ktoré mô-
žeme konzumovať bez obáv 
atď. 

Najhoršie na opisovaných 
skutočnostiach je fakt, že tieto, 
pre zdravý a normálny vývoj 
a život ľudí určite nežiadúce 
javy, sa stali  v rámci celej spo-
ločnosti potichu akceptovateľ-
nými. Veľká časť spoločnosti 
akceptuje prejavy či už pod-
vodného, korupčného alebo 
aj násilného charakteru v rôz- 
nych formách, ak ich neak-
ceptuje tak minimálne sú 

nám ľahostajnými. V takom-
to prostredí ale vyrastajú naše 
deti, stále menej a menej  sa 
hrajú napríklad na indiánov, 
stavajú bunkre, vozia sa na 
doma zhotovených kárach, 
či v zime sa sánkujú. Rad-
šej ale sedia pred monitorom 
alebo televízorom, prípadne 
s mobilom v ruke a nasávajú 
spravidla a z väčšej časti ne-
zmyselné informácie, defor-
mujúce ich vedomie a zmýš- 
ľanie. Niet sa potom čo čudo-
vať výsledku všetkých týchto 

vplyvov, ktorým je podľa môj-
ho názoru aj rezignácia časti 
mladej generácie, najmä na 
vieru v lepšiu budúcnosť, strata 
nádeje vo vlastné sily a v to, že 
svoj osud máme skutočne vo 
svojich rukách. 

Jedným z výsledkov tých-
to skutočností sú prejavy ne-
spokojnosti, často však takou 
formou, ktorá však zdravou 
spoločnosťou nemôže byť to-
lerovaná – formou násilia voči 
iným, prípadne voči cudziemu 
majetku. Dôsledkom je potom 
okrem iného aj narastajúci po-
čet protiprávnych konaní, aj  
v našej obci.

Od úvah prejdem k číslam  
a uvediem zopár oficiálnych 
štatistík. V priebehu roku 2012  
boli Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru v Rožňave 
v obci Rakovnica evidované 
spolu 3 trestné činy krádeží –  
v jednom prípade išlo o vláma-
nie do pohostinstva na Hos-
tinci, kde bol aj páchateľ hneď 
dostihnutý, v druhom prípade 
o vlámanie do pohostinstva  
v dedine, kde síce operatívnou 
činnosťou kriminálnej polície 
bolo zistené kto sú páchate-
lia, avšak nedostatok stôp a 
dôkazov nedovoľuje doposiaľ 
vyvodenie ich trestnoprávnej 
zodpovednosti, v treťom prí-

každý nesie aj zodpovednosť 
Za svoje činy, konanie 
Na tému vandalizmus, resp. demokracia či anarchia

pokračovanie na 6. strane

Časť našej architektúry.

Zladený dom, strom, skala.  Foto na str.: Dr. Sabo

Číslo 2    Máj 2013 Číslo 2    Máj 2013

BEŽNÉ  PRÍJMY EUR
Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku 90 876,-
Nedaňové príjmy – príjmy z vlastného majetku 2 100,-
Nedaňové príjmy – ostatné 4 402,-
Tuzemské bežné granty a transfery 46 038,-
BEŽNÉ  PRÍJMY SPOLU: 143 416,-

BEŽNÉ  VÝDAVKY EUR
Výdavky verejnej správy – Správa úradu 59 183,-
Ochrana pred požiarmi 650,-
Cestná doprava – miestne komunikácie 2 100,-
Nakladanie s odpadmi 18 800,-
Obecný vodovod 1 502,-
Verejné osvetlenie 2 468,-
Rekreačné a športové služby 4 756,-
Vysielacie a vydavateľské služby 920,-
Náboženské a iné spoločnské služby 1 580,-
Ostatná kultúra 1 100,-
Sociálna činnosť 22 080,-
BEŽNÉ  VÝDAVKY  SPOLU: 115 139,-

KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY 7 236,-
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 21 041,-

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 143 416,-

ROZPOČTOVANÉ PRÍJMY SPOLU 143 416,-

Zverejnený rozpočet je rámcový. Podrobnejší rozpočet nájdete na www.rakovnica.sk.
Spracovala: Ing. Monika Genčiová
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Kamenný múrik s plotom vyzerá dobre. Foto na str.: Dr. Sabo

pade ide o vlámanie do stodo-
ly nášho spoluobčana J.P. a od-
cudzenie rôznych náhradných 
dielov na motorové vozidlá,  
v tomto prípade sú osoby po-
dozrivé známe a prípad ešte  
z hľadiska operatívnej práce 
polície nie je ukončený. Tiež 
bola zistená krádež dreva ku 
škode Urbariátu, páchateľ však 
ostal neznámy. Čo sa týka 
priestupkov, tak v minulom 
roku bol zistený jeden prípad 
čiernej skládky pod baňou, 
ktorý aj bol vyriešený a pá-
chateľ potrestaný, z priestup-
kov proti majetku podľa  
§ 50 a proti občianskemu spo-
lunažívaniu podľa § 49 zák. č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch 
bol zistený iba jeden prípad ku 
škode Z.S., kde páchatelia boli 
tak isto zistení a postihnutí.

V období tohto roka (do  
5. 4. 2013) sme v našej obci 
zatiaľ nezaznamenali ani je-
den prípad trestného činu, 
avšak  mementom  musí byť 
práve zvýšený nárast priestup-
kov, keď v mesiaci február bola 
zaznamenaná krádež železa 
zo záhrady ku škode O.G., 
kde ako páchatelia boli zis-
tení maloletí R.B. a D.P., tak 
isto poškodenie brány Mater-
skej školy páchateľmi J.D. a 
T.Č., posledný prípad v apríli 
napadnutie P.K. v parku pá-
chateľom T.E. Zaznamenané 
však boli aj iné ničenia obec-
ného majetku.  Dá sa pove-
dať že v týchto prípadoch si 
polícia svoju úlohu splnila  
a páchateľov skutkov usvedči-
la z ich protiprávnej činnosti. 
Skutočne spokojní na OR PZ 
však budeme vtedy, ak najmä 
našou preventívnou činnosťou 
a v spolupráci s občanmi do-
siahneme taký stav, keď sa nik-
to nebude báť o svoje zdravie, 
bezpečnosť, ani majetok.  Tou- 

Spoločenská
kronika

Jubilantom srdečne blahoželáme.

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Životné jubileá:
60 rokov

Agnesa Molnárová  apríl
Ján Čatloš  máj

65 rokov
Ing. Ondrej Lešták  máj

86 rokov
Žofia Jakubčáková  máj

90 rokov
Mária Lörincová  máj

91 rokov
Zuzana Gallová  máj

97 rokov
Mária Breznayová  máj

 

Rozlúčili sme sa:
Ondrej Lindák

 75. ročný
23. 03. 2013

Ondrej Dóbis
 79. ročný

29. 03. 2013
Tomáš Hefler

 22. ročný
08. 04. 2013

Vážení a milí občania ma-
lebnej dedinky Rakovnica. 
Volám sa Erika Gallová a som 
nová sociálna pracovníčka vo 
vašom dennom stacionári pre 
seniorov. Na túto pracovnú 
pozíciu som nastúpila dňa 16. 
04. 2013. Od tohto dátumu 
stacionár po dlhšom čase opäť 
funguje. Zatiaľ sa len rozbie-
ham, zvykám si na prostredie 
a na nových ľudí. Niektorí ma 
už poznáte z mojich návštev a 
tým, ktorí ešte nemali tú mož-
nosť, sa práve týmto chcem 
aspoň z malej časti predstaviť. 

Pochádzam zo Štítnika, kde 
som vyrastala od narodenia a 
prežila svoje krásne detstvo 
spolu s mojou rodinou. Tu som 
po 4. ročník navštevovala zák-
ladnú školu a počnúc piatym 
ročníkom som začala chodiť 
do Rožňavy na osemročné 
Gymnázium P. J. Šafárika. Po 
úspešnom zmaturovaní som si 
podala prihlášky na 4 vysoké 
školy, z ktorých som si zvolila 
Trnavskú univerzitu v Trnave. 
Mojím „druhým domovom“ 
sa na 5 rokov stala Trnava, fa-
kulta zdravotníctva a sociálnej 
práce, odbor sociálna práca. 
Po úspešnom ukončení štátnic 
som získala titul Mgr. 

Hneď po skončení vysokej 
školy som mala záujem na-
stúpiť do trvalého pracovného 
pomeru práve tu v Rakovnici  
v dennom stacionári pre se-
niorov, ale miesto už bolo ob-
sadené. Keďže som nechcela 

každý nesie aj zodpovednosť Byť sociálnou pracovníčkou 
Za svoje činy, konanie 

nie je len práca, ale aj poslanieNa tému vandalizmus, resp. demokracia či anarchia

to cestou môžem aj v mene 
celého Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Rožňave 
všetkých ubezpečiť, že polícia 
si svoju prácu aj v budúcnos-
ti bude vykonávať dôsledne  
a v medziach zákona a že 
žiadne protiprávne konanie jej 
pozornosti neujde, pokračovať 
bude aj v mnohých preventív-
nych akciách zameraných na 
zisťovanie akéhokoľvek proti-
právneho konania.  

V tejto súvislosti chcem po-
ukázať na jednu dôležitú sku-
točnosť, ktorú si najmä vekove 
mladší možno neuvedomujú. 
Je ňou fakt, že opakované po-
škodzovanie cudzieho majetku 
v období 12 mesiacov od po-
stihnutia za priestupok  môže 
byť a spravidla aj je posudzova-
né už ako prečin krádeže podľa 
§ 212 ods. 2 písm. f ) Trest-
ného zákona, kde páchateľovi 
hrozí trest odňatia slobody až 
na 2 roky. Tiež opakované pre-
javy aj nie veľmi intenzívneho 
fyzického násilia voči okoliu 
môžu byť kvalifikované ako 
prečin výtržníctva podľa § 364 
ods. 1 písm. a) Trestného záko-
na s možnosťou uloženia trestu 
odňatia slobody až do troch 
rokov. Každý takýto trest je  
samozrejme uvedený v registri 
trestov. A tzv. „čistý“ výpis z re-
gistra trestov je v dnešnej dobe   
veľmi častou požiadavkou 
mnohých zamestnávateľov pri 

možnom nástupe do zamest-
nania, o štátnej alebo verejnej 
službe ani nehovoriac.

Úvahou som začal a úvahou 
aj skončím. Takmer všetko čo 
je v našej obci vybudované (na 
mysli mám majetok nás všet-
kých), vybudovali naši rodičia, 
prípadne aj starí rodičia, nič z 
toho čo tu máme nespadlo z 
neba, vybudovali to najmä vo 
svojom voľnom čase, na úkor 
iných prác, ktoré každý z nich 
mal aj doma a na úkor svojho 
možného odpočinku. Za to 
im, myslím, patrí veľká vďaka. 
A my všetci sa zamyslime nad 
tým, že keď už našu obec ne-
zveľaďujeme, tak si aspoň váž-
me prácu našich predkov a ne-
ničme, čo patrí nám všetkým.

Typickou črtou demokracie 
na slovenský spôsob je aj fakt, 
že nároky (ktoré veľmi často 

zjavne prevyšujú naše reálne 
možnosti) máme všetci, po-
ukazovanie na chyby iných je 
ako keby našou národnou tra-
díciou, zodpovednosť za svoje 
činy a konanie je však ochot-
ný niesť málokto, samozrej-
me česť výnimkám. A možno 
by stačilo celkom málo, aby 
sme prispeli každý z nás as-
poň malým dielom k návratu 
k skutočným hodnotám, pre 
niekoho to môže byť viera v 
spravodlivosť a ľudské dobro, 
pre niekoho možno viera v Bo- 
ha, možno úplne najlepšie vie-
ra v seba samého a vo svoje 
vlastné schopnosti. Toto všet-
ko však má jedného spoločné-
ho menovateľa bez ktorého sa 
z miesta nepohneme – začni-
me každý sám od seba.
 JUDr. Oskar Hudec
 poslanec OZ

pokračovanie z 5. strany

Pohľad na naše “námestíčko”.

Predstavujeme Vám

sedieť len doma, vybavila som 
si absolventskú prax v domove 
sociálnych služieb JASANI-
MA. Po jej skončení ma čakalo 
prekvapenie. Pracovné miesto 
v spomínanom zariadení sa 
uvoľnilo, ani chvíľku som ne-
váhala a chopila sa príležitosti. 
Pohovorom som prešla, prijali 
ma a mne sa splnilo prianie. 
Som šťastná, že konečne sa 
môžem profesionálne realizo-
vať a rásť dokonca v oblasti, 
ktorá je môjmu srdcu blízka. 

O mojich pozitívnych a ne-
gatívnych vlastnostiach nej-
dem písať. Tie po čase objavíte 
aj sami. Verím, že tých zlých 
bude čo najmenej. V sociálnej 
práci je nevyhnutná empatia, 
dobré komunikačné znalos-
ti a schopnosť byť pripravený 
adekvátne zvládať situáciu. Na 
základe získaných vedomostí 
sa budem snažiť svoje teoretic-
ké poznatky prenášať do praxe. 

Dúfam, že budem prínosom 
pre obec, pre stacionár a hlav-
ne pre ľudí, korí tu žijú. Bu-
dem sa snažiť Vám vychádzať  
v ústrety a som otvorená no-
vým nápadom ohľadom fun-
govania stacionáru a voľnoča-
sových aktivít. Samozrejme, ak 
sa Vám niečo nebude pozdá-
vať, prijmem kritiku a chyby sa 
posnažím odstrániť. 

Podľa môjho názoru byť 
sociálnou pracovníčkou nie je 
len prácou, ale aj poslaním.  

 Mgr. Erika Gallová

Mgr. Erika Gallová

Stretnutie s klientom. Foto na str.: Dr. Sabo

Číslo 2    Máj 2013 Číslo 2    Máj 2013
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V marci tohto roku 2013 
sme si pripomenuli 185. výro-
čie narodenia jedného význam-
ného človeka – Pavla Ema-
nuela Dobšinského. Pri mene 
Dobšinský nám najskôr príde 
na um, že to bol spisovateľ a 
rozprávkar. Určite každý je-
den z nás si vie vybaviť krásnu 
rozprávku od tohto slovenské-
ho rozprávkara. Jeden pán pri 
tomto 185. výročí narodenia 
povedal, že Dobšinský je Slo-
venským Andersenom. 

Rozprávka dokáže preniesť 
dieťa do rozprávkového sveta, 
ale aj dospelého človeka do čias 
detstva a vtedy sa vynárajú spo-
mienky na našich najbližších, 
ktorí nám ako malým deťom 
čítali a rozprávali rozprávky. 
V mysli nám príde na um ako 
sme s napätím čakali, čo sa 
stane s tým naším obľúbeným 
hlavným hrdinom. A tak sme 
sa často ocitali vo svete roz-
právky, kde boli hrady a zám-
ky, rôzne bytosti, ktoré by sme 
inak nestretli a samozrejme 
ešte mnoho iného. A práve aj 
cez rozprávky Pavla Emanuela 
Dobšinského sme sa mohli po-
noriť do zaujímavého deja a aj 
na vlastnej koži zažiť s postava-
mi rôzne situácie. 

Slovo Božie nás upozorňuje, 
aby sme nezabúdali na svo-
jich vodcov. V liste Židom v 
13. kapitole v 7. verši čítame: 
„Spomínajte na svojich vodcov, 
ktorí vám zvestovali slovo Bo-
žie.“ Pavel Emanuel Dobšinský 
nebol len rozprávkarom, spi-
sovateľom, ale bol aj evanjelic-

kým kňazom. Na evanjelickom 
chráme Božom tu vo vašej obci 
je aj pamätná doska, ktorá nám 
pripomína pôsobenie Pavla 
Emanuela Dobšinského aj tu 
v týchto končinách. Dobšin-
ský pôsobil v Cirkevnom zbore 
Rožňavské Bystré ako kaplán 
v rokoch 1855 – 1858. Život 
Pavla Dobšinského sa odohráva 
a je spojený práve s Gemerom. 
Napokon, narodil sa v neďalekej 
obci Slavošovce. Jeho štúrovské 

Ja osobne som veľmi rád, že 
ste na Dobšinského nezabudli 
a nezabudli ste ani na jeho 185. 
výročie narodenia. Spomenuli 
ste si aj vy, občania Rakovnice, 
na svojho vodcu, ktorý tu me-
dzi vami pôsobil, tak ako nás 
k tomu nabáda aj slovo Božie. 
Na človeka, ktorý bol známy 
nielen ako spisovateľ a roz-
právkar, ale aj ako evanjelický 
kňaz, etnograf a pedagóg. No 
pisateľ listu Židom pripomína 

Spomíname na významného človeka, 
ktorý zanechal hlbokú stopu aj v histórii našej obce
Svojím životom, konaním sa stal príkladom pre naše správanie a konanie

Pavel Emanuel Dobšinský sa narodil 16.marca 1828 a zomrel 22. októbra 1885. 
Bol to spisovateľ, etnograf, pedagóg a kazateľ slova Božieho.

meno, ktoré 
si dal bolo Slavoj Drienčan-
ský. Slavoj – meno, ktoré nám 
odkazuje na jeho rodisko. Je 
veľmi zaujímavé, že keď si dal 
meno Slavoj Drienčanský vte-
dy ani netušil, že práve na fare 
v Drienčanoch sa skončí jeho 
pozemská púť na tejto zemi. 
A tak dnes nám meno Sla-
voj Drienčanský poukazuje na 
Dobšinského rodisko a miesto, 
kde skonal.

aj to, prečo nemáme zabúdať na 
svojich vodcov. Aby sme nasle-
dovali ich vieru. Napokon, oni 
nám boli svojím životom a ko-
naním aj príkladom pre to naše 
správanie sa a konanie. Neza-
búdajme ani na tento aspekt 
veľkého a významného človeka 
akým bol aj Pavel Emanuel 
Dobšinský.
 Mgr. Peter Székely

Kostol ECAV s pamätnou tabuľou.           Foto na str.: Dr. Sabo, L. Ďurán
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