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OZNAM NÁŠHO OBECNÉHO ÚRADU 
 

Napriek súčasnej mimoriadnej situácie, náš obecný úrad funguje v obvyklom režime. Našim klientom sme k 

dispozícii v pracovných dňoch, v obvyklom čase, ráno od siedmej do jedenástej. Daňové rozhodnutia za 

aktuálný rok budú doručené do konca apríla. Aktivačná práce zo zdravotno-bezpečnostných dôvodov sú 

väčšinou naďalej pozastavené, od 14. apríla sa môžu pokračovať v zníženom a obmedzenom režime pri 

splnení najprísnejších zdravotných predpisov. Prosíme obyvateľov našej obce a našich pracovníkov 

zapojených do aktivačnej činnosti, aby boli trpezliví, pokiaľ nebudú mať ďalšie informácie. 

STAVBA ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD 
 

Úrad vlády medzičasom zmenil podmienky na podporu nášho projektu. Keby bola čistička odpadových 

vôd stavaná sociálnym podnikom založeným našou obcou, potrebovali by sme vyššiu čiastku vlastných 

zdrojov, ktorú by si náš obecný rozpočet nemohol dovoliť. Preto sme požiadali o novú výzvu na predloženie 

ponúk, ktorá bola čoskoro schválená. Totiž, ak dodávateľom bude externá spoločnosť, tak môžeme pokryť 

takmer celú sumu stavebných nákladov z dotácie. Stavebné práce teda nakoniec vykoná banet s.r.o., 

pôsobiaci v našom regióne, ktorý vyhral nové verejné obstarávanie na tento účel, a už aj tak má skúsenosti 

v tejto oblasti. V súčasnosti už máme aj platné stavebné povolenie vydané odborom životného prostredia 

príslušného okresného úradu v Rimavskej Sobote. 
 

TEPELNÁ IZOLÁCIA NÁŠHO OBECNÉHO ÚRADU 
 

Naším ďalším aktuálnym projektom je zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu, počas 

ktorého bude budova úplne izolovaná, vykurovací systém bude zmodernizovaný a budú vymenené dvere 

a okná. Verejné obstarávanie vypísané na tento účel taktiež vyhrala firma s miestnym sídlom, banet s.r.o. 
 

RENOVÁCIA NÁŠHO OBECNÉHO MÚZEA 
 

Pokračuje renovácia budovy obecného múzea. V súčasnosti pracovníci pracujú v zadnej časti budovy. 

Pôsobia na viacerých miestach v regióne, obnovujú dôležité budovy vo viacerých obciach.  

KORONAVÍRUS 
 

Ďakujeme obyvateľom našej obce za relatívne dobré zvládnutie súčasnej mimoriadnej situácie, za 

zodpovedné správanie sa počas sviatkov a za dodržiavanie zdravotných predpisov. Pri návšteve verejného 

priestoru, na ulici, v obchode, na pošte alebo obecnom úrade je stále povinné zakrývať horné dýchacie 

cesty a používať rukavice. Venujme zvýšenú pozornosť našej osobnej hygiene a držania správneho odstupu. 

SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK 

RAKYTNÍCKY VESTNÍK  

ZBER ŽLTÝCH VRIEC: Prosíme našich vážených obyvateľov, aby, ak možu, fľaše do 
žltých vriec vložili stlačené alebo pošlapené, aby sa čo najviac využila ich kapacita. 

Zber vriec, ktoré sa medzičasom naplnili, sa bude konať v stredu, 22. apríla 2020.  
V to ráno ráčte vyložiť svoje naplnené žlté vrecia do svojich brán. 

Naši dôchodcovia môžu požiadať o pomoc na čísle 047 56 97 116 obecného úradu. 


