ROK 2013

Samospráva obce
Obecný úrad viedol pán Jaroslav Grendel. Pracovníčkou bola pani Daša Poľašková. Pomocnou
pracovníčkou bola pani Lýdia Nemogová. Starosta obce i pracovníčka zodpovedne a svedomito
pristupovali k svojej práci. Každý deň riešili úlohy, ktorých bolo veľa. Práce na OcÚ stále pribúda.
Starosta obce spolupracoval s poslancami OcÚ. Všetky vzniknuté úlohy sa riešili na zastupiteľstve.
Zastupiteľstvo zasadalo pravidelne.

Počet obyvateľov k 31.12.2013 bol 421.
Nezamestnanosť v obci: k 31.12.2013 = 92 nezamestnaných – 21,85% z celkového počtu
obyvateľov.
V okrese Revúca bolo evidovaných 6 768 uchádzačov o zamestnanie, čo predstavuje 29,55%
nezamestnaných.
Vývoj nezamestnanosti od začiatku roku 2013 mal klesajúcu tendenciu.
Účasť na streleckých pretekoch
Vo štvrtok 16. mája 2013 sa na strelnici v Jelšave uskutočnili strelecké preteky zástupcov členských
miest a obcí združenia Mikroregión Magnezit. Súťažili trojčlenné družstvá zložené z pracovníkov
a poslancov . Našu obec reprezentovali Jaroslav Grendel, Daša Poľašková a Lýdia Nemogová. Na
súťaži sa zúčastnili družstvá z Revúcej, Jelšavy, Rákoša, Magnezitoviec, Revúckej Lehoty, Mokrej Lúky
a družstvo zložené zo zástupcov obcí Lubeník a Chyžné a hosťujúce družstvo Mikroregiónu Pod
Mutnom. Súťažilo sa v streľbe z malorážky na 50m a minicombat. V závere bola aj ukážka streľby na
tzv. asfaltové holuby. Prvé tri súťažné družstvá i jednotlivci boli ocenení medailami, pohármi
i drobnými cenami, ktoré venoval primátor mesta Jelšava a združenie obcí Mikroregión Magnezit.
Naše družstvo obsadilo prvé miesto. Na záver bol podaný guľáš pripravený PZ Jelšava. Pekné počasie
a príjemné prostredie umocnilo kamarátsku atmosféru a dobrú náladu na tejto akcii. Poďakovanie
patrilo všetkým, ktorí sa na príprave a priebehu podieľali. Osobitné poďakovanie patrilo za odborné
vedenie, sponzorstvo PZ Jelšava – p. Klimonovi- vedúcemu strelnice, p. J. Fiťmovi- konateľovi
spoločnosti SBS Berkut s.r.o., PhDr. Zoltánovi Szántóovi a pánovi Erhartovi Meixnerovi za prípravu
chutného guľáša.
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Rákoš
Verejné zhromaždenie sa konalo dňa 06.11.2013 o 16.00 hod.
Prítomní: Jaroslav Grendel- starosta obce, Irena Gužáková- hlavná kontrolórka obce, MVDr. Ján
Šeševička- poslanec VÚC a 24 občanov našej obce.

Otvorenie verejného zhromaždenia previedol starosta p. Jaroslav Grendel .

Informoval o prevedených prácach od 06.06.2012 do 06.11.2013:
- dokončenie výstavby domu smútku a jeho kolaudácia
- oprava a údržba materskej školy - trieda, jedáleň a chodbička medzi triedou a jedálňou
- oprava obecnej komunikácie od č.d. 121 po č.d. 35 v Rákoši
- oprava obecných komunikácií v Rákoši a na Rákošskej Bani
- vybavenie štrku z SMZ,a.s. Jelšava
- oprava strojovne v Rákoši pri cintoríne, ktorá bude slúžiť na parkovanie požiarnej AVIE
a MULTYCARY
- oplotenie pri dome smútku
- oprava kanála pri rodinnom dome č. 245 na Rákošskej Bani
- oprava cesty smerom na strelnicu
- oprava mosta pri rodinnom dome č. 246 na Rákošskej Bani
- verejné osvetlenie pri rodinnom dome č. 201 a 202 na Rákošskej Bani
- vyrubovanie drevín z dôvodu ohrozovania bezpečnosti pri cintoríne na Rákošskej Bani
- kosenie ihrísk a verených priestranstiev, cintorínov, čistenie priekop a pod..
Starosta informoval prítomných o nasledovných prácach, ktoré sa budú prevádzať v roku 2014:
-

pokračovanie v oplotení cintorína v Rákoši

-

oprava oporného múru okolo dvora pri obecnom úrade

-

premostenie priekopy od domu smútku smerom na Rakyš

-

pokus o výrub chráneného stromu- lipy na cintoríne v Rákoši, ktorý ohrozuje majetok
obyvateľov obce

-

pokračovanie v oprave strojovne pri cintoríne.

Do diskusie sa zapojili nasledovní občania:
-

príhovor hosťa- poslanca VÚC- p. Šeševičku

-

p. Ondrej Štrba – zabezpečiť drátkovanie sály v Kultúrnom dome v Rákoši

-

p. Karol Karáro – úprava cesty pri rod. Miartinovej – priepusty

-

p. Ema Weisová – odraz vody cez jej záhradu ( Bane, š.p. v likvidácii ), výrub haluzín na konci
cintorína, pri kosení cintorína zamiesť hroby.

Starosta odpovedal na všetky diskusné príspevky a poďakoval prítomným za účasť na verejnom
zhromaždení.

Voľby
Dňa 09.11.2013 sa konali Voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výsledky volieb:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov...................
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

346

.......................................................................

76

Počet odovzdaných obálok........................................ ...........................................................

76

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva......................

72

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu..................................

64

DO ZASTUPITEĽSTVA:
Meno a priezvisko
1. Július Buchta, Ing.
2. Eva Cireňová, MVDr.
3. Katarína Danišová, Ing.
4. Dušan Ďuriška, Ing.

Počet platných hlasov
2
19
1
10

5. Nikoleta Gallová, Mgr.

2

6. Ján Germánus

2

7. Jozef Gurský

1

8. Eva Hicárová, Ing.

3

9. Andrea Hroncová

0

10. Andrea Jenčíková, Mgr.

0

11. Jaroslav Kacián

5

12. Július Laššan, Ing.

19

13. Ladislav Nagy, Mgr.

0

14. Zuzana Nemogová, Mgr.

3

15. Marek Nosko, Ing.

4

16. Emil Samko, Mgr. Et. Mgr., PhD.

3

17. Ľudovít Sendrei

0

18. Branislav Skaloš

0

19. Rudolf Steigavf

1

20. Anna Szogedi, Mgr.

1

21. Ján Šeševička, MVDr.
22. Ľudovít Štítnický

61
1

Na predsedu:
1. Ondrej Binder

0

2. Ladislav Fizík, PhDr., PhD.

0

3. Pavel Chovanec, Ing.

0

4. Andrea Jenčíková, Mgr.

0

5. Ľudovít Kaník, Ing.

3

6. Karol Konárik, Ing.

1

7. Marian Kotleba, Ing., Mgr.

21

8. Vladimír Maňka, Ing.

36

9. Emil Samko, Mgr. et. Mgr., PhD

1

10. Jozef Sásik, Ing.

0

11. Jaroslav Sekerka, JUDr.

2

Druhé kolo volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa konalo 23. novembra 2013.
Výsledky volieb:
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov...................

346

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

.......................................................................

106

Počet odovzdaných obálok........................................ ...........................................................

106

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva......................

102

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu..................................

102

Kandidáti:
1. Marian Kotleba, Ing., Mgr.

64 hlasov

2. Vladimír Maňka, Ing.

38 hlasov

Výstavba a zmeny charakteru obce
V tomto roku sa v našej obci previedli tieto práce:
-

na strojovni sa osadili dvere a okno, vybetónovala sa podlaha, zaviedla sa elektrina výkopom
z domu smútku

-

vybudovali sa betónové základy na oplotenie domu smútku

-

opravila sa obecná kanalizácia od č. d. 121 po č.d. 35 v Rákoši - betónovaním

-

oprava kanála pri rodinnom dome č. 245 a 246 na Rákošskej Bani

-

nové osvetlenie pri rodinnom dome č. 201 a 202 na Rákošskej Bani

-

vyrúbali sa dreviny z dôvodu ohrozovania cintorína na Rákošskej Bani

-

opravila sa cesta smerom na strelnicu

-

kosili sa ihriská, verejné priestranstvá, cintoríny, čistili sa priekopy a pod.

Činnosť podnikov
Obchod s rozličným tovarom patril manželom Tóthovcom. A druhý obchod paril pánovi Petrovi
Sendreovi. Pojazdná predajňa mäsa každý utorok okrem zimných mesiacov dovážala mäso a mäsové
výrobky. Potraviny na Rákošskej Bani patrili pani Hamlíkovej. Pohostinstvo patrilo pánovi Pavelkovi.
Vedúca pošty bola pani Pavelková Eva, ktorá doručovala poštu na Rákošskej Bani. V obci Rákoš
a Nandraž doručovala poštu pani Jana Javorčíková, ktorá zastupovala pani Radoslavu Pavelkovú
počas materskej dovolenky. Knižnica bola otvorená každú sobotu pod vedením pani Miartinovej.
Počet členov 16. Záujem o knižnicu bol malý.

Školstvo 2013
Riaditeľkou bola pani Eva Badínová a školníčkou bola pani Lýdia Nemogová. Prevádzka škôlky bola
poldenná. Do materskej školy dochádzali deti z Rákoša a Nandraža Dochádzka detí do škôlky bola
veľmi dobrá.
Zoznam detí: Rákoš- Laura Semanová, , Milan Takáč, Patrik Holbík ( do septembra 2013 ), Nikola
Cibuľová, Daniela Súkeníková, Šimon Šedivý, Milan Kortiš, Dominika Kováčová, Marek Pompa,
Valentína Pompová, Vanesa Bánesová
Nandraž – Michal Brindzák, Patrik Brindzák, Jakub Čonka, Ružena Javorčíková,
František Cibuľa, Marek Ďurian, Mária Brindzáková, Vanesa Kótaiová, Silvia Zubajová, Katarína
Ruszová, Janka Poliaková ( od apríla 2013 )

Od septembra začali navštevovať materskú školu: z Rákoša – Pavol Jurín, Vivien Jesenáková,
Dominik Galic, Adam Bánes, Jakub Bánes, Zdenko Tamáš- Žiga, Nikolas Zán. Z Nandraža - Daniela
Donová, Rebeka Donová, Miroslav Anderko, Lenka Grendelová

Základnú školu v Sirku začali od septembra 2013 navštevovať : Nikola Cibuľová a Daniela Súkeníková.
Základnú školu v Revúcej: Milan Takáč a Vanesa Bánesová. Základnú školu v Jelšave: Michal Brindzák,
Marek Ďurian, Vanesa Kótaiová, Sofia Zubajová, Katarína Ruszová a Špeciálnu školu v Jelšave: Petra
Kováčová.
V tomto roku pribudli do škôlky nové skrinky. Vymaľovala sa jedáleň a chodbička. Murárske
a maliarske práce previedol pán Štefan Bazovský a zamestnanci menších obecných služieb.

Športové podujatie
Pri príležitosti 120. výročia DHZ v Rákoši sa konala okresná hasičská súťaž DHZ dňa 15.06. 2013.
Zloženie organizačného štábu:
Predseda - Ing. Milan Brdársky
Veliteľ súťaže - Karol Karáro
Tajomník, vedúci sčítacej komisie – Ing. Pavol Zapletal
Hlavný rozhodca súťaže – Ľubomír Kisel
Vedúci organizačnej komisie – Andrej Hudák
Vedúci komisie materiálno technického zabezpečenia – Jaroslav Grendel
Vedúci technickej komisie – výbor DHZ Rákoš

Priebeh súťaže: 7.00-7,30 zraz hasičských družstiev, prezentácia
8,30-8,45 otvorenie súťaže DZH, veliteľ súťaže oboznámil s podmienkami
jednotlivých disciplín a pravidlami súťažného poriadku DPO SR
8,50-15.00 plnenie podmienok disciplín
Súťažilo sa v týchto disciplínach:
-

hasičský útok vodou za použitia vývevy – čerpanie vody 2 pokusy

-

štafetový beh 8 x 50 m – 9 členný kolektív 2 pokus

Zoznam družstiev: Držkovce, Revúčka, Gemerská Ves, Ratkovské Bystré, Hucín, Magnezitovce,
Nandraž, Rákoš, Chyžné, Ratková
Umiestnenie družstiev: 1. miesto – Držkovce
2. miesto – Revúčka
3. miesto – Gemerská Ves
Naše družstvo sa umiestnilo na ôsmom mieste.

Zmeny v počte obyvateľov
Narodenie : Terézia Jurinová, Juraj Takáč, Veronika Ogurčáková, Lukáš Pompa, Lilian Tamášová,
Michal Jesenák
Úmrtie:

Oľga Rusňáková, Ondrej Antalík, Karol Kováč, Karol Hatvani, Vladimír Gužák

V tomto roku uzavreli manželstvo : Roman Bánes – Katarína Harabinová
Ondrej Badín - Jana Beregiová
Karol Kováč – Zuzana Ožurňáková
Ľubica Súkeníková – Ján Hakeľ
Z trvalého pobytu sa odhlásili : Roman Bánes,
Ing. Miroslav Bánes
Na trvalý pobyt sa prihlásili:

Konečný Miroslav - Rákošská Baňa č. 259
Viera Bystránová - Rákošská Baňa č. 216
Hakeľ Ján- Rákoš č. 44
Morosová Ingrid - Rákošská Baňa č. 259

Ivan Pupala- Rákoš č. 127
Kvetko Miroslav , Kvetková Janka, Kvetková Miroslava,
Kvetková Jana - Rákošská Baňa č. 223

Cirkevný život
Evanjelická cirkev:
Administrátor – Mgr. Hrivnak Dušan
Kurátorka – Šedivá Irena
Bohoslužby boli pravidelne druhú nedeľu v mesiaci.
Jurinová, Ing. Ogurčák a Veronika Ogurčáková.

V tomto roku sa v kostole krstila Terézia

Katolícka cirkev :
–

bohoslužby sa konali raz do mesiaca. Pán farár chodil z farnosti Jelšava.

Záujem o návštevu kostolíka bol veľký. Navštívili ho turisti z Maďarska , Poľska, Čiech aj naši
turisti.

Práca zboru pre občianske záležitosti
Členkami boli pani Ivica Valková , Lýdia Nemogová a Katarína Poliaková. Vykonávali smútočné
rozlúčky . Na žiadosť občanov vysielali blahoželania k narodeninám v miestnom rozhlase. Spolu so
starostom obce zorganizovali oslavu pri príležitosti okrúhlych narodenín našich občanov.

Kultúra
Dňa 17. novembra sa v kultúrnom dome v Rákoši konala oslava pri príležitosti životného jubilea
našich občanov, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho životného jubilea .
85 – tých narodení sa dožili Ondrej Širila, Anna Pavlíková, Ján Sendrei
80 – tých narodenín sa dožili Irena Bánesová, Ján Valko
75- tých narodení sa dožili Štefan Zelina, Vladimír Mázik
70 – tých narodenín sa dožili Jozef Ichnatolya, Matilda Toporová, Pavel Siman
60 – tých narodení sa dožili Milan Miartin, Dana Pavelková, Alžbeta Obrtalová, Etela Bazovská,
Ružena Bánesová, Ján Zelina

Slávnosť sa začala básňou a príhovorom starostu obce pánom Jaroslavom Grendelom. Po ňom
vystúpili s básňami a pesničkami deti z Materskej škôlky. Po deťoch si jubilanti vypočuli báseň
v podaní členky ZPOZu Kataríny Poliakovej a príhovor členky ZPOZu pani Ivici Valkovej. Pre
prítomných bol prichystaný slávnostný obed. Pri dobrom víne, koláčoch a príjemnej muzike v podaní
rómskej kapely z Rákoša .Oslávenci si spoločne zaspomínali na svoj prežitý život i na to, čo ich ešte
čaká. Jubilanti dostali po kvietku a malom darčeku.

Mimoriadne udalosti
01.12. 2013 v noci o 1.30 došlo k požiaru dielničky, ktorá patrila pánovi Ivanovi Dúdorovi- č. d. 55.
Pravdepodobná príčina vzniku požiaru bola od kachľovej piecky na pevné palivo. Majiteľ sa snažil
požiar uhasiť najskôr sám. No nakoľko dielnička bola zhotovená z dreva, požiar sa šíril veľmi rýchlo.
Aj napriek snahe hasičov celá dielnička zhorela. Požiar zasiahol aj susednú stavbu, ktorá tiež celá
zhorela. Zasahovali dve požiarne jednotky z Revúcej a jedna z Jelšavy.

Počasie 2013
Január bol chladný a mrazivý s výdatnými snehovými zrážkami. V druhej polovici januára sa
striedalo sneženie s dažďom a poľadovicou. Február bol bohatý na snehové zrážky. Marec bol
slnečný, ale veľmi chladný s výdatnými snehovými zrážkami. Veľkonočné sviatky, ktoré v tomto roku
pripadli na prvého apríla boli na snehu. Chladné počasie trvalo do 15. apríla. Od tohto dňa až do
druhej polovici mája prevládalo letné počasie s teplotami do 27 stupňov Celzia. Bolo však veľmi
sucho. V júli sa vyskytovali aj zrážky, no bolo chladnejšie. Júlové počasie bolo extrémne horúce bez
zrážok, denné teploty dosahovali 37 stupňov Celzia- na slnku aj viac. Ochladenie nastalo koncom
augusta. September bol primeraný ročnému obdobiu. Október bol nadpriemerne teplý bez zrážok.
Prevládalo ustálené jesenné počasie. V novembri prevládalo teplé počasie. Prvé sneženie so silným
vetrom prišlo 6.12. na Mikuláša. V tento deň zasiahol Európu orkán Xaver. Okrajovo zasiahol o 10,30
aj naše územie. Fúkal silný vietor. K večeru došlo k zmierneniu vetra. Vianoce boli bez snehu. Denné
teploty sa pohybovali okolo 10 stupňov Celzia a ani nočné teploty neklesali pod bod mrazu.

Lýdia Nemogová Gallová
kronikárka obce

