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ZAČALA VÝSTAVBA ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD  
 

S radosťou oznamujeme váženým obyvateľom našej obce, že výstavba čističky odpadových vôd sa 

začala. Momentálne prebiehajú prípravné práce staveniska. Stavba sa realizuje s finančnou podporou 

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej Republiky pre investície a informatizáciu – program Podpora 

najmenej rozvinutých okresov. Zhotoviteľom stavby je banet s.r.o. 

  

PLATBA DANE  
 

Daňové rozhodnutia budú doručené do poštových schránok. Žiadame našich vážených obyvateľov, 

aby si skontrolovali svoje rozhodnutia. Ak zistia chybu alebo došlo k zmene v údajoch v porovnaní s 

tými, ktoré máme k dispozícii, bude príležitosť na opravu. Upozorňujeme našich vážených obyvateľov 

na nový spôsob platenia daní. Aby bola platba dane ešte pohodlnejšia a ešte transparentnejšia, 

pripravíme pre Vás k rozhodnutiam aj poštové poukážky, ktoré je možné pohodlne zaplatiť na pošte v 

Bátke, ale takisto obsahujú všetky potrebné informácie pre prípadný bankový prevod. 
  

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021  
 

Do konca marca 2021 si svoju sčítaciu povinnosť splnilo 68,84 percenta obyvateľov našej obce. 

Asistované sčítanie sa na celom území Slovenskej Republiky realizuje od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, 

potrvá šesť týždňov, a je určené obyvateľom, ktorí doteraz nemohli vyplniť elektronický sčítací formulár 

sami ani s pomocou blízkej osoby, budú mať na to príležitosť na kontaktnom mieste na obecnom 

úrade, alebo s pomocou mobilného asistenta. 
 

ZBER BRKO 
 

Zákon č. 79/2015 Z. z o odpadoch vyžaduje, aby samosprávy zabezpečili selektívny zber biologicky 

rozložiteľného odpadu z domácností. Výnimku možno uplatniť, ak jeden zástupca každej domácnosti 

v obci podá čestné vyhlásenie, že biologicky rozložiteľný odpad z vlastnej domácnosti kompostuje na 

svojom vlastnom dvore alebo v záhrade. V súlade s vyššie uvedeným zasielame čestné vyhlásenie do 

každej domácnosti, ktoré Vás žiadame vyplniť, podpísať a vrátiť späť na obecný úrad. 

SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK 

RAKYTNÍCKY VESTNÍK  

LESY SR, Š. P., O. Z. RIMAVSKÁ SOBOTA PONÚKA NA PREDAJ DIVINU.  
PREDÁVAŤ SA BUDÚ CELÉ KUSY V KOŽI, KTORÉ BUDÚ PO ULOVENÍ 

USKLADNENÉ V CHLADIARENSKÝCH BOXOCH. CENA ZÁVISÍ OD DRUHU 
ZVERINY A HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH KUSOV. BLIŽŠIE INFORMÁCIE PRE 

ZÁUJEMCOV O DIVINU POSKYTNEME NA OBECNOM ÚRADE.   

VZHĽADOM NA EPIDEMIOLOGICKÚ SITUÁCIU, V NAŠEJ OBCI BUDE 
15. MÁJA 2021, V SOBOTU, MEDZI 8:00 A 14:00, OPÄŤ PRÍLEŽITOSŤ ABY SA 

OBYVATEĽSTVO OTESTOVALO NA KORONAVÍRUS.  


