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ZVYŠOVANIE DANE 
 

Samospráva obce Rakytník oznamuje miestnym obyvateľom, že od 1. januára 2020 v dôsledku zvyšovania 

inflácie a zvýšenia cien sa aj v našej obci zvýšia dane. Sadzba dane z ornej pôdy a trvalých trávnatých 

porastov sa zvýšila z 0,31% na 0,51% a daň za odpad sa zvýšila z 8,30 EUR na osobu na 9,00 EUR na osobu. 

Zmena sadzby dane nebude obzvlášť negatívna pre väčšinu našich obyvateľov, zasiahne iba tých 

poľnohospodárov a vlastníkov pôdy, ktorí majú ornú pôdu a/alebo trvalé trávnaté porasty. 
 

VODA NOVEJ STUDNE 
 

Odborníci odobrali vzorku vody zo studne vyvŕtanej v obecnej záhrade, ktorá bola testovaná v jednom 

nezávislom a akreditovanom laboratóriu. Výsledky sú povzbudivé. Z mikrobiologického hľadiska je kvalita 

vody bezvadná, ale koncentrácia železa, mangánu, tvrdosť a vodivosť vody je nad požadovaným limitom. 

V porovnaní s odobratými vzorkami vody z doterajších studní obce sú však ukazovatele vody novej studne 

aj tak lepšie. Výsledky je možné pozrieť a porovnávať komukoľvek na obecnom úrade. 
 

SÉRIA ČLÁNKOV 
 

Na základe myšlienky priateľa z Ameriky uvádzame sériu krátkych článkov o minulosti a súčasnosti budov 

kultúrneho významu v našej obci. Do editácie článkov sa môžu zapojiť aj obyvatelia našej dediny. Čakáme 

na Vaše pripomienky, spomienky, príbehy na obecnom úrade. 
 

NAŠE OBECNÉ MÚZEUM 
 

Budova obecného múzea, podľa nápisu na jednom zo svojich pôvodných trámov, pochádza z  druhej 

polovice 19. storočia. V uplynulých desaťročiach slúžila viacerým účelom: bola krčma, kultúrny dom, 

stranícky dom, kancelária miestneho družstva, ale boli chvíle, keď tu strávili noc vodiči autobusov, pretože 

skoro ranný spoj do Revúcej odchádzal z tadeto. Sú, ktorí ho stále nazývajú domom Gézu Nagya a iní ho 

nazývajú starým domom kultúry. Jeho obnova prebieha už roky. Názov obecného múzea si ešte musí 

zaslúžiť.                    /Po Mikulášovi Nagyovi/ 
 

PRIPOMÍNAJÚC PRÍPRAVU ADVENTNÝCH VENCOV 
 

Kultúrny výbor obce Rakytník usporiadal v našej obci v tomto roku po prvýkrát prípravu adventných vencov, 

ktorá sa konala 1. decembra 2019 v klubovni obecného úradu. Účelom tejto akcie nebolo len vyrobiť vence, 

ale čo je ešte dôležitejšie, zažiť adventné obdobie a duchovne sa pripraviť na sviatky. Každý pracoval veľmi 

šikovne. Veľkí pomohli tým menším, mamičky a babičky si užili spoločnú prácu takisto ako deti. Boli vyrobené 

veľmi krásne vence. Úspech udalosti ukazujú aj fotografie. Aj na budúci rok sa tešíme na všetkých!  

/Ildikó Tóth/ 

 

SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK 

RAKYTNÍCKY VESTNÍK  

„AK NA SVOJEJ CESTE STRETNEŠ NEPRIATEĽOV, 
 ZNAMENÁ TO, ŽE SI NA DOBROM SMERE. “ /neznámy/ 


