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NÁŠ OBECNÝ ÚRAD SA PRESŤAHOVAL SPÄŤ 
 

Dokončením prác a príchodom chladnejšieho zimného počasia sa náš obecný úrad presťahoval späť 

do dnes už zrekonštruovanej, zateplenej a oveľa menej energeticky náročnej budovy.  
 

OTVÁRACIE HODINY NÁŠHO OBECNÉHO ÚRADU  
 

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu každý úrad obmedzuje alebo pozastavuje svoje 

úradne hodiny vymedzené pre osobný kontakt. Náš obecný úrad prijíma klientov od pondelka do 

štvrtka, od ôsmej do jedenástej hodiny. Po predbežnej telefonickej alebo e-mailovej konzultácii sme 

samozrejme pripravení byť zákazníkom k dispozícii aj inokedy. Kontakty: 0908 954 217, 

ourakytnik@rsnet.sk. 
  

AKTIVAČNÉ PRÁCE SÚ POZASTAVENÉ  
 

Aktivačné práce sú predvídateľne pozastavené, kým sa zákaz vychádzania nezruší. Účastníci počas 

tohto obdobia v zmysle nariadenia vlády č. 102/2020 dostanú namiesto štandardného aktivačného 

príspevku vo výške 69,40 EUR ochranný príspevok vo výške 38,10 EUR. 

 

TESTOVANIE 
 

V našej obci bude príležitosť otestovať sa na koronavírus v sobotu, 23. januára 2021, medzi 8:00 a 18:00 

pre obyvateľov vo veku od 15 do 65 rokov. Testovanie sa odporúča najmä tým, ktorí po 27. januári 

nemôžu vykonávať svoju prácu z domu. Po 27. januári budú tí, ktorí chcú chodiť do práce alebo 

prechádzať sa do prírody, potrebovať negatívny test. Výnimkou sú občania s ťažkým zdravotným 

postihnutím, osoby mladšie ako 15 rokov a osoby staršie ako 65 rokov. Oni môžu opustiť svoje domovy 

aj bez negatívneho výsledku testu. Ľudia starší ako 65 rokov síce môžu ísť na test, ale nemožno od nich 

nikde požadovať negatívny výsledok. Lekár bude musieť pacienta vyšetriť aj bez negatívneho testu. 

Právo na zdravotnú starostlivosť je ústavným právom každého, lekár nemôže odmietnuť vyšetrenie 

svojho pacienta. Pre pokrytie svojich životných potrieb, pre nákup v najbližšom obchode alebo k 

venčeniu psa stále nebudete potrebovať žiadne výsledky testov. 

SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK 

RAKYTNÍCKY VESTNÍK  

V ZMYSLE UZNESENIA VLÁDY č. 832/2021 JE  
ZÁKAZ VYCHÁDZANIA PREDĹŽENÝ DO 7. FEBRUÁRA 2021 

PROSÍME NAŠICH VÁŽENÝCH OBYVATEĽOV, ABY ŽLTÉ VRECIA NA 
PLASTOVÉ FĽAŠE ZATIAĽ ZBIERALI DOMA. KAPACITU VRIEC JE MOŽNÉ 

ZVÝŠIŤ STLAČENÍM ALEBO POŠLAPANÍM PET FLIAŠ.  
MEDZIČASOM NAPLNENÉ VRECIA BUDÚ POZBIERANÉ PO 

ZNOVUSPUSTENÍ AKTIVAČNÝCH PRÁC. 

 

„Zostaň doma, pozeraj telku...“ (Kispál) 


