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    SLOVO NA ÚVODSLOVO NA ÚVOD    
„Každý deň budú vraj Vianoce, tíško 
šepkajú si ľudia po vonku“ 
To by nám ešte chýbalo. V kútiku duše 
však pripustím, že sa na tento sviatok 
tešíme.  Dospelí  z toho dôvodu,  že  si 
doplnia  chýbajúci  adrenalín  a deti 
s nádejou a túžbou čakania luxusných 
darčekov.  Veľkú  radosť  však  majú 
 veľké  i malé  obchodné  reťazce. 
Podotýkam,  že  nielen  na  zlosť 
kupujúcich, ale i nášho premiéra pána 
Fica.
     Zlé jazyky predpokladajú trvanie 
Vianoc  bez  obmedzenia,  čo  v praxi 
bude  znamenať,  že  začínajú  a končia 
posunom  času  na  hodinových 
ručičkách.  Osobne  necítim  žiaden 
problém,  že  si  v júli  zaspievam 
v Tescu, Lidli alebo inde:
 „Vianoce,  Vianoce  prichádzajú, 
pijeme přátelé....“. 
     „Spievam  pieseň  o decembri, 
čierna káva rozvoniava“ tak by sa dal 
charakterizovať  posledný  mesiac 
v roku. Sama pieseň Karola Duchoňa 
nám hovorí, že si vytvárame pohodlie 
môjho hradu, domu, obývačky.
      V decembri  pripravila  OKVS 
v spolupráci  s inými  organizátormi 
viacero  kultúrnych  podujatí.  Bol  to 
ojedinelý koncert barokového kvarteta 
zo  Žiliny,  vystúpenie  populárnej 
skupiny  Senzus  a medzinárodný 
program  detí  ZŠ  Ústredie  v Rakovej 
a družobnej  školy  zo  Starej  Vsi  nad 
Ondřejnici,  ktoré  sa  nám  predstavili 
s programom  od  Lucie  do  Troch 
Kráľov,  teda  zvyklostí,  ktoré  sú 
v danom regióne.
      Vystúpenia, aspoň podľa  môjho 
hodnotenia, boli na vysokej umeleckej 
úrovni.  Niečo  však  chýbalo  a to 
hlavne  poslucháči,  alebo  diváci. 
Vôbec  mi  nejde  do  hlavy,  že  počet 
obyvateľov rastie a účasť na kultúrno-
spoločensko-športových  podujatiach 
klesá.  S nádejou  sme  umožnili 
odkúpiť  pozemky  na  výstavbu 
rodinných  domov  občanom  z radov 
podnikateľov,  alebo  z kruhov 
inteligencie.  Je  mi  veľmi  ľúto,  že 
týchto  našich  nových  Rakovanov 
veľmi  neregistrujeme  na  týchto 
podujatiach.
„Je to možno aj tým, že nie sme in“.
No  a keďže  sme  už  pri  týchto 
Vianočných sviatkoch a Novom roku, 
obdobia  darčekov  -„nezabudnite“,  že 

dôkazom veľkej lásky môže byť aj malý darček, napríklad mercedes. Na tému automobilov 
uvádzam takýto príklad: 
hovoria si manželia: 

- „Ak vyhráme auto,  Amálka, ty si sadneš s malým dozadu, Karol pôjde ku mne 
a hurá  na výlet.

- Tatko, tatko ja chcem dopredu, kričí malý Fero.
- Nie, nie , nie ja som starší , kričí Karol.
- Nehádajte sa, lebo okamžite zastavím a vás vysadím“ rozhnevá sa otec.

Skúsme to dať do iného veselšieho súdka. Ponúkne Vám niekoľko citátov z mojej zbierky 
z roku 1969. 
▫ Adam z raja: - nezapieram, že som Evu zviedol k hriechu, ale budila dojem, že si to veľmi 
praje.
▫ Pomsta je sladká povedal a poriadne mu prisolil.
▫ Alkohol jediný prostriedok k tomu, aby mal človek niečo  v hlave.
▫  Mne  hovoril,  že  bol  odmalička  kojený  pivom,  že  mal  veľkú  silu,  že  vraj  v cirkuse 
premohol hada aj medveďa, ale keď nechce zaplatiť účet, povedal to šéf našej Aničke a tá 
s ním ihneď vyrazila dvere.
▫ Či má vlasy po oteckovi? Neviem, on mal vtedy totiž  klobúk.
▫  Pán  doktor,  bol  som na  protialkoholickej  výstave,  videl  som  zažívací  trakt  notorika 
a odvtedy bohuprisahám, že viac ma nikto na takúto výstavu ani párom vôlov nedotiahne.
        Takže  ešte  stále  hovoríme o kultúre  a zapájania  sa  do nej  či  už  priamo,  alebo 
nepriamo. Sú aj také typy ľudí, ktorým sa jedná o pasívnu kultúru.
Pýta sa manželka:
 - „Drahý môžem pozerať televízor?
-   Môžeš, ale ho nezapínaj.“
         I napriek všetkému dobrému, či  zlému,  priateľstvu,  ľudskosti,  spolupatričnosti 
a vzájomnej úcte Vám želám do roku 2008: Vinšujem Vám šťastlivý Nový rok, aby Vám 
vyšiel  každý  krok,  spokojnosť  v rodine,  úsmev  na  tvári  čo  srdce  rozžiari.  Stále  plnú 
peňaženku, kúpte si aj snehulienku, hlavne však zdravie a radosť z každého dobre prežitého 
dňa.                                                                                                                                  /SG/

Prišli k nám Vianoce, ten radostný čas, svetielko nádeje horí v každom z nás. S úctou si 
spomeňme na svojich priateľov, slávnostné chvíle sú vzácne aj bez slov.

Blíži sa koniec roka  a to je ten pravý čas zamyslieť sa čo dobré a zlé nás v starom 
roku zastihlo a dať si i novoročné predsavzatia.

Rok 2007 bol pre našu obec veľmi bohatý na kultúrno- spoločenské podujatia.
Ta najväčšia bola nepochybne oslava narodenia nášho rodáka, kňaza, spisovateľa: Jána 
Palárika. Veľmi významnou udalosťou roka bol začiatok výstavby bytových domov pre 
naše mladé rodiny. Na podnet veľkého počtu občanov sa začala výstavba káblovej televízie, 
hoci plán  bol až v roku 2008.Žiaľ, príprava projektovej dokumentácie a potrebných 
povolení bolo zdĺhavé a tak sme nestihli pripojiť všetkých záujemcov už na vianoce. 
Udalosťou roka bolo schválenie projektu separovania odpadu. Vďaka tomuto projektu 
máme nový traktor, štiepkovač, kontajnery a ostatné potrebné zariadenia pre našu obec. 
S čím som nespokojný? Je to priebeh realizácie stavby kanalizácie v Rakovej. Naše miestne 
cesty boli už aj tak v kritickom stave, no počas výstavby sa zmenili na „tankodrom“.
Preto ako úlohu číslo 1 na rok 2008 považujem postupné majetkové vysporiadanie 
miestnych komunikácií, aby sme na ich opravu mohli využiť aj finančné prostriedky 
s fondov Európskej únie. Samozrejme nemôžem zabudnúť na chýbajúce a poškodené 
chodníky a hlavne dokončenie telocvične.

Vážení občania. Na sklonku odchádzajúceho roka Vám chcem v mene 
zamestnancov obecného úradu úprimne poďakovať za podporu a dôveru 
prejavenú voči nám. Prajem Vám krásne Vianoce plné pohody a porozumenia 
a v nastávajúcom roku 2008 dobré zdravie, veľa pracovných a osobných 
úspechov.

Anton Heglas, starosta obce



P O Z V Á N K A

       Pozývame Vás na výstavu kresieb nášho významného 
rodáka Milana Mravca, ktorá sa koná v priestoroch Kysuckej 
galérie v Čadci.

Kurátor: Zuzana Sýkorová
Mestský dom Čadca

     Maliar  a výborný  kresliar  Milan  Mravec  bol  bytostným 
figuralistom  a v pozitívnom  zmysle  slova  angažovaným 
umelcom,  s  neutíchajúcou  vnútornou  potrebou  vyjadriť  svoj 
názor  k aktuálnej  spoločenskej  situácii,  ktorému  nebol 
ľahostajný  údel  človeka.  V  centre  jeho  výtvarného  záujmu 
vždy  stál  človek  vo  všetkých  jeho  zložitých  životných 
situáciách, zápasoch, konfliktoch a drámach. K  nosným témam 
jeho  obrazov  patrili  zobrazenia  neslobody,  vojny,  útlaku, 
nespravodlivosti a osamelosti. 

     Začiatkom  osemdesiatych  rokov  zohrávajú  rovnocennú 
úlohu dve kľúčové disciplíny jeho výtvarného prejavu, maľba a 
kresba,  ktorá  najmä  v  záverečnej  etape  postupne  zaujala 
dominantné miesto. 

     Kresbu vždy vnímal ako neoddeliteľnú  a samostatnú oblasť 
tvorby,  v ktorej  podľa  vlastných  slov  dokázal  v úplnosti  a 
slobodne  odkryť  a vyjadriť  svoje  najhlbšie  „duševné  ja“.  Jej 
prostredníctvom  spoznávame  autorov  vnútorný  svet,  spôsob 
uvažovania,  odhaľuje  pracovné  postupy,  formuluje  úvahy, 
výstižne  reflektuje  a často  i písmom  komentuje  stav 
spoločnosti, zaznamenáva námety pre monumentálnu tvorbu. 

Niektoré vznikli takpovediac na jedno posedenie, k iným sa 
priebežne vracal, či ich ponechával vo forme nedokončených 
skíc.  Protipólom  ponurých,  expresívne  -  dramatických 

kompozícií, sa stali krehké lyrické záznamy  minulosti prežitej 
v rodnej  Rakovej.  Čistá,  jemná  línia  pred  nami  presvedčivo 
odkrýva  a dotvára  minulosť.  Na  konkrétnych  miestach,  v 
dvoroch, uličkách a dreveniciach rodnej Rakovej sa odohráva 
spleť  viacerých  udalostí  súbežne,  autorom  objasnených 
krátkymi  popismi  s  rôznym  datovaním.  Zoznamujeme  sa 
s maliarovými  blízkymi  a priateľmi,  stretávame  anjelov, 
prežívame s ním obdobie Vianoc...  spomienky na čas detstva 
a mladosti, víziu čistoty rodiska vedel bravúrne sprostredkovať 
výlučne  kresbou,  bez  možnosti  maliarskeho  prepisu.  

     Milan Mravec sa narodil 6. januára, na Troch kráľov roku 
1938  v Rakovej.  Zomrel v deň  svojich  66  narodenín  v  roku 
2004  v Bratislave.  Po  ukončení  základnej  školy  študoval  od 
roku  1953  na  Strednej  škole  umeleckého  priemyslu  v 
Bratislave, konkrétne na oddeleniach  rezbárstva a grafiky, kde 
si  osvojil  znalosť  materiálu  a  získal  potrebnú  remeselnú 
zručnosť.  V  rokoch  1958  –  1964  pokračoval  v  štúdiu  na 
Vysokej  škole  výtvarných  umení  v  Bratislave  na  oddelení 
monumentálneho maliarstva u prof. Petra Matejku. 
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VIANOČNÝ KONCERT ALOJZA HARANTA

Vážení spoluobčania srdečne Vás pozývame na Vianočný 
chrámový koncert  Alojza  Haranta.   Spestrením koncertu 
bude  vystúpenie  detí  z našej  školy,  na  ktorom  nám 
predstavia novoročné zvyky a trojkráľové koledy. 
Koncert sa  uskutoční  v nedeľu 30.12.2007 o 14.00 hod. 
v Rímsko-katolickom kostole v Rakovej.
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JÁN  PALÁRIK  V HRONSKÝCH KĽAČANOCH
     Hostiteľmi  účastníkov  ďalšieho  stretnutia zástupcov  miest  a obcí,  kde  pôsobil,  alebo  ktoré  sú  späté 

z menom Jána Palárika bola 4. decembra 2007 obec Hronské Kľačany. Zišli sa tu zástupcovia mesta Trnava, obcí Starý Tekov, Veľké 
Kozmálovce, Štiavnické Bane, Palárikovo, Majcichov, Raková a Hronské Kľačany. Neúčasť zástupcov Slovenskej samosprávy VI. 
obvodu Budapešti ospravedlnil jej predseda Ladislav Petro v pozdravnom liste, ktorý prečítal Ing. Miroslav Kollár, starosta obce 
Hronské Kľačany. 
Ján Palárik tak, ako ho ešte nepoznáme. Takto by som nazval prednášku historika, bývalého riaditeľa Spolku sv. Vojtecha Štefana 
Hanakoviča. Palárikov život a jeho prínos pre národ vykreslil v kontexte doby v ktorej žil. 
    Po prednáške vystúpil vdp. Dr. Pavol Zemko, zástupca vedúcej Divadelno-speváckeho súboru Jána Palárika v Majcichove. V úvode 
nám  oznámil,  že  23.11.2007  zomrela  Mgr.  Anna  Čičmancová,  vedúca  súboru.  I napriek  tomu  súbor  spolu  s ostatnými 
spoluorganizátormi vyhlasuje II. ročník literárnej súťaže Palárikovi nasledovníci 2007/2008. Po úspešnom I. ročníku súťaže, do ktorej 
sa prihlásilo 99 autorov so 127 prácami sa organizátori rozhodli vyhlásiť II. ročník súťaže s Obcou a ZŠ Starý Tekov. Cieľom súťaže 
je predovšetkým podnietiť tvorivosť detí a mládeže a verím, že i v tomto ročníku budú úspešné aj deti z rakovských škôl.
     V diskusii vdp. Dr. Pavol Zemko predniesol dva podnetné návrhy. Tým prvým je snaha vydať v roku 2010 komplexnú monografiu 
o Jánovi Palárikovi. Na túto prácu už boli oslovení historici na čele s Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym diecéznym biskupom. 
Ide o prestížnu záležitosť a preto vyzval všetkých prítomných predstaviteľov „Palárikovských obcí“ aby aj oni priložili svojim dielom 
ruku k práci, aby táto kniha bola čo najkvalitnejšia. V druhej časti vyzdvihol význam stretnutí obcí pod názvom „Životnými cestami 
Jána Palárika“. Na propagáciu a podchytenie týchto aktivít navrhol vytvorenie samostatnej internetovej stránky tohto podujatia. 
Na záver diskusie Mgr. Jozef Derňár, starosta obce Palárikovo prítomných pozval na budúcoročné stretnutie 6.9.2008 v Palárikove, 
kde sa budú zároveň konať oslavy 760 výročia prvej písomnej zmienky o obci.
      Po ukončení diskusie stretnutie pokračovalo kladením vencov ku spoločnému pamätníku Jána Palárika a Františka Richarda 
Osvalda, ktorý obec týmto dvom významným dejateľom pôsobiacim v Hronských Kľačanoch postavila v roku 2002. 
      Obec Hronské Kľačany sa môže ešte pýšiť rímskokatolíckym kostolom zasväteným Božskému Srdcu Ježišovmu z 1932 roku 
a modernou školou vybavenou nielen telocvičňou ale i saunou a horolezeckou stenou. Zaujali nás i slnečné hodiny, Slovenský kútik, 
kde bolo inštalované starobylé vybavenie dedinského sedliackeho domu ako i celková výzdoba školy. Na záver sa nám predstavil 
folklórny spevácky súbor Hron.                                                                                                                                    /MM/
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Ján Palárik v Hronských Kľačanoch

Hostiteľmi účastníkov ďalšieho stretnutia zástupcov miest a obcí, kde pôsobil, alebo ktoré sú 
späté  z menom  Jána  Palárika  bola  4.  decembra  2007  obec  Hronské  Kľačany.  Zišli  sa  tu 
zástupcovia mesta Trnava, obcí Starý Tekov, Veľké Kozmálovce, Štiavnické Bane, Palárikovo, 
Majcichov, Raková a Hronské Kľačany. 

Neúčasť zástupcov Slovenskej samosprávy VI.  obvodu Budapešti  ospravedlnil  jej  predseda 
Ladislav Petro v pozdravnom liste, ktorý prečítal Ing. Miroslav Kollár, starosta obce Hronské 
Kľačany. 

Ján Palárik tak, ako ho ešte nepoznáme. Takto by som nazval prednášku historika, bývalého 
riaditeľa  Spolku  sv.  Vojtecha  Štefana  Hanakoviča.  Palárikov  život  a jeho  prínos  pre  národ 
vykreslil v kontexte doby v ktorej žil. 

Po prednáške vystúpil vdp. Dr. Pavol Zemko, zástupca vedúcej Divadelno-speváckeho súboru 
Jána  Palárika  v Majcichove.  V úvode  nám  oznámil,  že  23.11.2007  zomrela  Mgr.  Anna 
Čičmancová,  vedúca  súboru.  I napriek  tomu  súbor  spolu  s ostatnými  spoluorganizátormi 
vyhlasuje II. ročník literárnej súťaže Palárikovi nasledovníci 2007/2008. Po úspešnom I. ročníku 
súťaže, do ktorej sa prihlásilo 99 autorov so 127 prácami sa organizátori rozhodli vyhlásiť II. 
ročník súťaže s Obcou a ZŠ Starý Tekov. Cieľom súťaže je predovšetkým podnietiť tvorivosť 
detí a mládeže a verím, že i v tomto ročníku budú úspešné aj deti z rakovských škôl.

V diskusii vdp. Dr. Pavol Zemko predniesol dva podnetné návrhy. Tým prvým je snaha vydať 
v roku 2010 komplexnú monografiu o Jánovi Palárikovi. Na túto prácu už boli oslovení historici 
na  čele  s Mons.  Viliamom  Judákom,  nitrianskym  diecéznym  biskupom.  Ide  o prestížnu 
záležitosť a preto vyzval všetkých prítomných predstaviteľov „Palárikovských obcí“ aby aj oni 
priložili  svojim dielom ruku k práci,  aby  táto  kniha  bola  čo  najkvalitnejšia.  V druhej  časti 
vyzdvihol  význam  stretnutí  obcí  pod  názvom  „Životnými  cestami  Jána  Palárika“.  Na 
propagáciu  a podchytenie  týchto  aktivít  navrhol  vytvorenie  samostatnej  internetovej  stránky 
tohto podujatia. 

Na  záver  diskusie  Mgr.  Jozef  Derňár,  starosta  obce  Palárikovo  prítomných  pozval  na 
budúcoročné stretnutie 6.9.2008 v Palárikove, kde sa budú zároveň konať oslavy 760 výročia 
prvej písomnej zmienky o obci.

Po ukončení diskusie stretnutie pokračovalo kladením vencov ku spoločnému pamätníku Jána 
Palárika  a  Františka  Richarda  Osvalda,  ktorý  obec  týmto  dvom  významným  dejateľom 
pôsobiacim v Hronských Kľačanoch postavila v roku 2002. 

Obec Hronské Kľačany sa môže ešte pýšiť rímskokatolíckym kostolom zasväteným Božskému 
Srdcu Ježišovmu z 1932  roku a modernou  školou vybavenou  nielen  telocvičňou  ale  i saunou 
a horolezeckou  stenou.  Zaujali  nás  i slnečné  hodiny,  Slovenský  kútik,  kde  bolo  inštalované 
starobylé vybavenie dedinského sedliackeho domu ako i celková výzdoba školy. Na záver sa nám 
predstavil folklórny spevácky súbor Hron.  

Miroslav Mareček



Z ČINNOSTI KLUBU DÔCHODCOV

       Klub dôchodcov započal so svojou činnosťou v minulom roku. Jeho činnosť sa 
tento  rok  zintenzívnila.  Nový rok  sme  začali  fašiangovým  posedením pri  šiškách 
a čaji, o zábavu sa postarala ženská spevácka skupina z našej obce a Ľudová hudba zo 
ZUŠ z Čadce. 

      V apríli sme zorganizovali brigádu pri upratovaní obce- vyčistenie koryta rieky 
Rakovky pred PR, nechýbali sme ani na oslavách Palárikovej Rakovej.  V máji  sme 
zorganizovali  zájazd na výstavu kvetov vo Vážkach pri Kroměříži,  zároveň sme si 
prezreli aj mesto Kroměříž s jeho známymi záhradami. 

      V letnom období sme sa sústredili na relaxačné zájazdy. Členom klubu sa najviac 
páčilo v Poľsku vo Visle- vodný svet, ktorý sme navštívili až 3 x a v Kremnici, kde 
sme si prezreli aj mincovňu a hrad. 

       V septembri  sme zorganizovali  zájazd  na  celonárodnú  púť  do  Šaštína.  Na 
obecnom úrade bola v mesiaci december prezentovaná výstava doma robených ozdôb 
na  stromček.  Touto cestou  klub  ďakuje  p.  starostovi  obce za  pomoc pri  zakúpení 
relaxačného kresla, ktoré využívajú všetci členovia klubu a p. Anne Dolnej za ochotu 
a pomoc pri organizovaní našich akcií. Klub srdečne pozýva dôchodcov na stretnutia, 
ktoré  sa  konajú  každý prvý pondelok  v mesiaci  v Pamätnej  izbe  Janka  Palárika  v 
kultúrnom dome.                                      Mária Lúčanová – predseda klubu dôchodcov

P O Ď A K O V A N I E

    Riaditeľka Materskej školy Raková – Fojstvo, kolektív a deti ďakujú podnikateľovi 
p. Štefanovi Jurčovi z Rakovej,  ktorý jej  ochotne a nezištne pomohol s  opravou a 
očalúnením detských lehátok, na ktorých už bolo badať zub času. Veľká vďaka mu 
patrí aj za pestré posteľné obliečky, ktoré vyčarili úsmev a rozžiarili očká na tvárach 
našich malých ratolestí a spríjemnili im tak dôležitý poobedňajší spánok. Veríme, že 
táto milá veľká pozornosť vzbudí záujem i ďalších ľudí dobrej vôle, ktorí by mohli v 
budúcnosti akoukoľvek formou pomôcť našim najmenším. Ešte raz veľké a srdečné 
ĎAKUJEME!

         Zároveň,  nám  dovoľte,  drahí  priatelia,  zaželať  Vám  príjemné  prežitie 
vianočných sviatkov a úspešný vstup do Nového roka 2008!

                                                                                Mgr. Vlasta Pijáková, riaditeľka MŠ

                                                      

PRE ÚSMEV…
Do lekárovej ambulancie vstúpi duch. 
Vyľakaný lekár sa pýta: „ Kto ste ? Čo tu 
robíte ?“
„Ale pán doktor, čo si ma nepamätáte ? Veď 
ste mi minule povedali, aby som sa prišiel o 
desať dní ukázať.“ 

***

Príde chlap do krčmy a pýta sa:
„Pán hostinský, je tu už niekto z tých 
idiotov, s ktorými sedávam pri stole ?“
„Ešte nie, pane, vy ste prvý.“ 

***
Krčmár kričí na dedka:
„Hej, dedo, máte starú na drôte.“
„Telefonuje, alebo visí ?“

***

„Mami, prišiel telegram, že zomrela 
babička...“
„Konečne dala o sebe vedieť!“

***

„Mami, postrážiš mi malého ?“
„Dobre, a dokedy?“
„Kým nevyrastie.“

***
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 Turistický klub Polom 
Raková

Vás pozýva na 

15. ročník podujatia

Novoročný výstup na Veľký 
Polom

Zraz účastníkov je 
1.1.2008 o 13.30 hod. na 

vrchole.

o10.30 hod. 
bude pristavený autobus

 pred Nákupným strediskom 
COOP Jednota v Rakovej.



Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2008 v obci Raková                                                                                     Príloha č.4Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2008 v obci Raková                                                                                     Príloha č.4
Deň Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
PO 1 Sviatok 1 SZ-1
UT 1 Sviatok 1 NK 1 SZ-2 2 SZ-1 2 SZ-2
ST 2 2 IBV 2 3 SZ-2 1 3
ŠT 3 SZ-1 3 KO 1 Sviatok 3 4 2 4 KO
PI 4 SZ-2 1 4 2 4 1 5 3 5
SO 5 2 1 5 3 5 Sviatok 2 6 4 1 Sviatok 6
NE 6 Sviatok 3 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7
PO 7 VK 4 SZ-1 3 SZ-1 7

  
  
 Š

ti
ep

ko
va

ni
e 

 VK SZ-1 5 SZ-1 2 VK 7 SZ-1 4 VK 8 SZ-1 6 VK 3 SZ-1 8 VK
UT 8 NK 5 SZ-2 4 SZ-2 8 NK SZ-2 6 SZ-2 3 NK 8 SZ-2 5 NK 9 SZ-2 7 NK 4 SZ-2 9 NK
ST 9 IBV 6 5 9 IBV 7 4 IBV 9 6 IBV 10 8 IBV 5 10 IBV
ŠT 10 KO 7 KO 6 KO 10 KO 8 Sviatok 5 KO 10 7 KO 11 9 KO 6 KO 11 KO
PI 11 8 7 11 9 6 11 8 12 10 7 12
SO 12 9 8 12 10 7 12 9 13 11 8 13
NE 13 10 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14
PO 14 SZ-1 11 SZ-1 10 VK 14

ve
ľk
oo
bj
em
ov
ý VK 12 VK 9 SZ-1 14 VK 11 SZ-1 15 Sviatok 13

  
  
 Š

ti
ep

ko
va

ni
e 

 VK SZ-1 10 SZ-1 15 SZ-1
UT 15 SZ-2 12 SZ-2 11 NK 15 NK 13 NK 10 SZ-2 15 NK 12 SZ-2 16 VK 14 NK SZ-2 11 SZ-2 16 SZ-2
ST 16 13 12 IBV 16 IBV 14 IBV 11 16 IBV 13 17 NK 15 IBV 12 17
ŠT 17 KO 14 KO 13 KO 17 KO 15 KO 12 17 KO 14 18 IBV 16 KO 13 KO 18 KO
PI 18 15 14 18 16 13 18 15 19 KO 17 14 19
SO 19 16 15 19 17 14 19 16 20 18 15 20
NE 20 17 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21
PO 21 SZ-1 18 VK 17 SZ-1 21 VK 19 SZ-1 16 SZ-1 21 SZ-1 18 SZ-1 22 SZ-1 20

 N
eb

ez
pe

čn
ý,

že
le
zo

  
 V

eľ
ko

ob
je

m
ov

ý

VK 17 Sviatok 22
UT 22 SZ-2 19 NK 18 SZ-2 22 NK 20 SZ-2 17 SZ-2 22 SZ-2 19 SZ-2 23 SZ-2 21 NK 18 VK 23
ST 23 20 IBV 19 23 IBV 21 18 23 20 24 22 IBV 19 NK 24 Sviatok
ŠT 24 KO 21 KO 20 24 KO 22 19 24 21 25 23 KO 20 IBV 25 Sviatok
PI 25 22 21 Sviatok 25 23 20 25 22 26 24 21 KO 26 Sviatok
SO 26 23 22 26 24 21 26 23 27 25 22 27
NE 27 24 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28
PO 28 VK 25 SZ-1 24 Sviatok 28 SZ-1 26 SZ-1 23 VK 28 SZ-1 25 VK 29 SZ-1 27 VK 24 SZ-1 29 VK
UT 29 NK 26 SZ-2 25 SZ-1 29 SZ-2 27 SZ-2 24 NK 29 SZ-2 26 NK 30 SZ-2 28 NK 25 SZ-2 30 NK
ST 30 IBV 27 26 SZ-2 30 28 25 IBV 30 27 IBV 29 IBV 26 31 IBV
ŠT 31 KO 28 KO 27 29 26 KO 31 28 KO 30 KO 27 KO 1.1 Sviatok
PI 29 28 30 27 29 Sviatok 31 28 2.1 KO
SO 29 31 28 30 29
NE 30 29 31 30
PO 31 VK 30 SZ-1
UT

Rozdelenie triedeného odpadu: Ostatný odpad- popolnice:

 ne
be

zp
eč

ný
,ž

el
ez

o 
 

SZ-1 - VK, IBV, smer Zákopčie VK- vyšný koniec od Maslíka po Vražľa IBV- centrum, smer Zákopčie
SZ-2 - NK, smer Korcháň NK- nižný koniec - od Korchánskej cesty po Sihelníka KO- smer Korcháň



Popolnice vyložte k prístupovej komunikácii do 7:00 hod. v deň zvozu. Pôvodca odpadu je povinný 
zabezpečiť  dostatočný prístup k smetnej  nádobe. V zimnom období je potrebné sprístupniť  popolnicu – 
odhádzať sneh. V opačnom prípade nebude popolnica vyvezená. Popolnica, ktorá nebude vyložená pri 
prístupovej komunikácii mimo oplotenia, nebude považovaná za naplnenú a teda nebude vyprázdnená.

Občan prípadne organizácia, ktorí uložia odpad na iné miesto, ako je určené obcou alebo odpad 
zneškodnia v rozpore s VZN, sa vystavujú pokute do výšky 200.000,- Sk. Na kontrolu dodržiavania tohto 
VZN sú oprávnení poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci Obecného úradu Raková a orgány štátnej 
správy v rozsahu kompetencií.

Spôsob a lehota na uplatnenie poplatkovej úľavy :
1. Obec Raková, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona 

v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť, alebo môže uvedený poplatok odpustiť. 
2. Žiadosť o úľavu, prípadne odpustenie poplatku uplatní fyzická osoba  do 15 dní po obdržaní 

platobného výmeru na zaplatenie miestneho poplatku za zber,  prepravu a zneškodňovanie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Žiadosť doručiť spolu s potvrdením od 
príslušného zariadenia Obecnému úradu Raková

3. Prípady zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona:
– osoby,  ktoré  sa  v  určenom  období  dlhodobo  zdržiavajú  alebo  zdržiavali  v 

zahraničí sa znižuje …................................................................................... 100% 
– osoby  ZŤP  a  dlhodobo  chorí  umiestnení  v  zariadení  zdravotnej  starostlivosti 

najmenej 3 mesiace  alebo  občania nad 70 rokov...........................................50%
– študenti umiestnení v internáte ….....................................................................50%
– osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci, ale z obce sú odsťahované.......100%
– občania,  ktorý  pracujú  mimo trvalého bydliska  a  sú  ubytovaní  v  ubytovacích 

zariadeniach.....................................................................................................50%
– osoby prihlásené na prech.  pobyt viac ako 3 mesiace v  inom meste,obci....50%

Uvedené zníženie  poplatku  sa  poskytne  na  základe preukázateľných  dokladov,  nie  čestných 
vyhlásení: 
– kópia preukazu ZŤP, doklad o štúdiu  alebo pracovné povolenie, potvrdenie z ubytovacieho 

zariadenia, internátu príp. potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o prechodnom pobyte, 
potvrdenie  o  zaplatení  vyrubeného  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné 
odpady v mieste kde sa zdržiava a býva.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku 
najneskôr v deň splatnosti poplatku príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto 
lehote nepredloží príslušné doklady nárok za toto obdobie zaniká.

Upozorňujeme  občanov,  aby  vo  vlastnom  záujme  ošetrovali  popolnice,  pretože  ich  výmena  je 
spoplatňovaná. Popolnica pozinkovaná 1 ks – 780 Sk,-, nad 5 osôb na trvalom pobyte v cene 350 Sk,- za 
kus.  Popolnica  plastová  1  ks  –  1.580 Sk,-.  Zároveň  žiadame občanov,  aby  nebránili  vývozu  popolníc 
nevhodne zaparkovanými motorovými vozidlami a upozornili na to i ostatných spoluobčanov.

Upozorňujeme občanov na možnosť dovozu odpadu na zberný dvor odpadu 
(areál miestnej prevádzky) v našej obci v priebehu celého roka v pracovné dni v 
čase od 7.00 hod. - 15.00 hod.,  telef. kontakt č. 0905 975 633, 434 15 10.

Pôvodca odpadu (občan) je povinný odpad oddeľovať podľa kategórií uvedených v nasledujúcej tabuľke. 

Kategória odpadu Zložky odpadu, ktoré zbierame Nesmie obsahovať

Ostatný KO (popolnice)

- odvoz 1 x za 3 týždne podľa 
kalendára zvozu odpadu

Popol, škvara, porcelán, keramika, 
pogumované textílie, koženka, guma, 
znečistený papier potravinami, olejom, 
ropnými produktami, plastové obaly kníh, 
indigový papier

Separovateľný odpad, nebezpečný odpad, 
stavebný odpad, bioodpad

SO – separovaný odpad

- roztriedené odpady podľa 
druhov vhodiť do zbernej 
nádoby podľa označenia, 
alebo do vreca a v deň zberu 
SO vyložiť pred dom, alebo k 
veľkoobjemovému kontajneru 
/v odľahlých častiach 
obce/,príp. doviezť na zberný 
dvor obce

- plasty, kovy a nápojové 
kartóny zbierame spolu do 
jedného vreca

- sklo, papier a textil 
zbierame  do vriec samostatne 

PAPIER- noviny, časopisy, kancelársky 
papier, zošity, krabice, kartón

Použité hyg. potreby, mokrý, znečistený, 
mastný, asfaltový a voskový papier  

SKLO – sklenené fľaše a nádoby, 
tabuľové sklo, sklené črepy

Zrkadlá, sklenené fľaše od chemikálii, 
keramika, porcelán, autosklo

PLASTY – PET fľaše od nápojov, 
rastlinných olejov,  obaly od kozmetických 
a čistiacich prípravkov, číre a farebné 
fólie, tašky, vrecká, prepravky od fliaš, 
tégliky od jogurtov, poháriky z automatov, 
rôzne plast. nádobky

Obaly od nebezpečných látok a olejov, 
znečistené plasty, plastové rúrky a výrobky

KOVY – konzervy, kovové výrobky a 
súčiastky, alobal, nápojové plechovky, 
hliníkové obaly, alobal, vrchnáky od fliaš

Kovové obaly vyrobené z viacerých 
druhov materiálu

Nápojové kartóny – TETRA PAKY - od 
mliečnych výrobkov, džúsov, vína, aviváži

Nápojové kartóny so zbytkami nápojov

TEXTIL – všetky druhy textílii, staré 
látky,  priadza

Hrubo znečistené textílie, koža, obuv

Nebezpečný odpad

- zbiera sa 2 x ročne podľa 
kalendára zvozu

Batérie,  akumulátory, lieky, žiarivky, 
acetónové farby, chemikálie, riedidlá, 
pracie a čistiace prostriedky, kyseliny

Zvyšky tekutín bez nádrží, chladiace 
prístroje, výbušniny, rádioaktívne odpady

Veľkoobjemový odpad

- zbiera sa 2 x ročne podľa 
kalendára zvozu

Pneumatiky, nábytok, drevo, podlahová 
krytina, väčšie plastové obaly, guma, 
linoleum, televízie, práčky, rádia, bicykle, 
počítače

Separovateľný odpad

Stavebný odpad

- zbiera sa po dohode s OKVS 
(t.č. 434 15 10, 0905 975 633)

Zmes betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, 
keramiky

Hlina, lepenka,  biologický odpad, 
nebezpečný a ostatný KO

Biologicky rozložiteľný odpad 
– BIOODPAD

KOMPOSTUJTE

- OKVS zabezpečí 
štiepkovanie 2 x ročne pre 
domácnosti (podľa kalendára 
zvozu)

Zvyšky ovocia, zeleniny, šupky, kávové a 
čajové zvyšky, vaječné škrupiny, bezmäsité 
zvyšky jedla, škrupiny z orechov, tráva, 
lístie, kvety, piliny, vata, drevný popol, 
vlasy

Mäso, popol, uhynuté zvieratá, stavebný 
odpad, kosti, kamene, cigaretové ohorky
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