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REFERENDUM 
21. januára 2023, v sobotu, medzi siedmou hodinou ráno a desiatou večer bude referendum, ktorého otázkou 

je, či po príslušných zmenách ústavy, referendom alebo uznesením parlamentu je možné skrátiť štvorročné 

volebné obdobie poslancov v parlamente. Referendum nie je jedinou cestou k predčasným voľbám, keďže 

súčasní poslanci v parlamente by mohli potrebnú zmenu ústavy odhlasovať deväťdesiatimi hlasmi.  

Každé hlasovanie je sviatkom demokracie. Voliť je právo, nie povinnosť. Voliť budú aj tí, ktorí neprídu.  

Príprava referenda stála 10 miliónov.   

OPRAVA CESTY  
 

Obnovené mosty sú odovzdané, premávka cez most je momentálne púšťaná v jednom jazdnom pruhu, 

striedavo. S dokončením obnovy celého úseku cesty sa počíta až začiatkom leta. Autobusy budú ešte dlho 

jazdiť obchádzkou. O prípadných zmenách cestovného poriadku budeme obyvateľstvo včas informovať. 

DANE   
Dobrou správou pre všetkých je, že tento rok nedôjde k zvýšeniu daní. Prosíme tých, ktorí v minulom roku kúpili 

alebo predali nehnuteľnosť v našej obci, alebo u ktorých sa vyskytli akékoľvek iné zmeny týkajúce sa ich 

miestnych daní, aby to oznámili obecnému úradu, prípadne podali daňové priznanie, a to ešte pred vydaním 

nových rozhodnutí na základe údajov za predchádzajúci rok. Ďakujeme za spoluprácu. 

OPÄTOVNÉ POKUSY PODVODNÝCH KONANÍ NA SENIOROCH  
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej Sobote upozorňuje obyvateľov, že mali hlásených viacero 

podvodných telefonátov. Páchateľ sa volajúcim predstavil ako advokát, uviedol, že syn volaného má 

problémy, je na polícii a čaká na súd. Ďalej podvodník v telefonáte uviedol, že za finančnú odmenu by vedel 

pomôcť a následne zisťoval, akú hotovosť má volaný doma. Podvodník volal z utajeného čísla a hovoril 

plynulou spisovnou maďarčinou. Polícia prosí obyvateľov, aby oslovili seniorov a osamelo žijúce osoby vo 

svojom okolí a upozornili ich, aby v žiadnom prípade neznámym osobám neposkytovali žiadne osobné údaje, 

informácie o tom, koľko peňazí majú doma resp. v banke, a podozrivý telefonát ihneď ukončili. 

SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK 

RAKYTNÍCKY VESTNÍK  

POZOR! ZMENA!  
ELEKTROODPAD BUDEME ODTERAZ ZBIERAŤ V BÚDKE ZA KULTÚRNYM 

DOMOM. VAŠE POKAZENÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIA  
(NAPR. TV, RÁDIO, PRÁČKU, CHLADNIČKU A POD.) PROSÍME, NEVKLADAJTE 

DO KONTAJNERA PRE SKLO, ALE ZNESTE ICH ZA KULTÚRNY DOM. 

.  

 

ZAČALA SA OBNOVA ZÁMOCKÝCH DLAŽIEB CHODNÍKA PRED DOMOM SMÚTKU. 
 

ČISTÁ ENERGIA JE TÁ, ČO SI ČLOVEK VYROBÍ VLASTNÝMI SOLARNÝMI KOLEKTORMI. 

AKTIVAČNÉ PRÁCE BUDÚ URČITE POKRAČOVAŤ DO KONCA JÚNA 2023. 

 

 

ŽIADNY DÔVOD NA PANIKU. NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH SA ŠÍRIA FALOŠNÉ 
SPRÁVY TÝKAJÚCE SA VOJENSKEJ MOBILIZÁCIE. KAŽDÝ NECH SA UKLUDNÍ. 

O NIJAKEJ MOBILIZÁCII REČ NIE JE. NEMUSIA SA PODÁVAŤ VYHLÁSENIA. 


