
 
  

 

2022, IV. ročník, 2. číslo        byCiKliSteM 

 
  

KČOV JE HOTOVÁ 
 

Stavebné práce na čističke odpadových vôd sú ukončené. 

Č O S K O R O  Z A Č N E  F U N G O V A Ť .  

Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2021 je 

poplatok za odvoz odpadových vôd 2 EUR/meter kubický + 

10 EUR manipulačný poplatok, teda vývoz 5 metrov 

kubických stojí 20 EUR. Manipulačný poplatok sa účtuje len 

raz denne. Vývoz je možné objednať na obecnom úrade 

alebo na telefónnom čísle: 0911 909 189.   
 

PLATENIE DANE  
 

Daňové rozhodnutia na rok 2022 budú čoskoro doručené. 

Prosíme vážených daňových poplatníkov, aby si skontrolovali  

svoje rozhodnutia. Ak došlo k zmene oproti údajom, ktoré 

máme k dispozícii, dajte nám vedieť, aj tento rok bude 

príležitosť na opravu. 

SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK 

RAKYTNÍCKY VESTNÍK  

Základná škola s materskou školou v Bátke uskutoční zápis detí do materskej školy na 
školský rok 2022/2023 od 2. do 31. MÁJA 2022 v pracovných dňoch medzi 10:00 – 11:00. 

Zákonný zástupca, v súlade s platnými právnymi predpismi, podá žiadosť na 
predprimárne vzdelávanie osobne v materskej škole, na adrese Bátka 54, spolu s 
potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa.  
Bude potrebný aj rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. 

Bližšie informácie na telefónnom čísle 047 56 97 235. 

 

4. MÁJA 2022, v stredu, o 9:00 hodín, zamestnanci základnej školy s materskou 
školou v Bátke čakajú na obecnom úrade rodičov detí od 3 do 6 rokov, 

ktorí chcú zapísať svoje dieťa.  

 

5. MÁJA 2022, vo štvrtok, okolo 9:00 hodín čakáme VÝKUPCU PAPIERA. 
Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby a kartón. 

Je potrebné, aby bol zber zviazaný. Kartón a papier musí byť zviazaný osobitne. 
6 kg papiera alebo 8 kg kartónu = 1 rolka toaletného papiera 

2 kg papiera = 1ks hygienických vreckoviek 
10 kg papiera = 1ks papierových utierok  

 

POZVÁNKA 

Samospráva obce Rakytník 
srdečne pozýva každého 

váženého obyvateľa  

07. MÁJA 2022 
v sobotu 

pred kultúrnym domom 

na program ku dňu matiek:  

10:00 - zhromaždenie a 
prípravy  

10:00–15:00 varenie guláša   

15:00 obed 

16:00 kultúrny program  

18:00 vatra 


