RAKYTNÍCKY VESTNÍK
SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK

1. JANUÁRA 2022 STÚPILA DO PLATNOSTI NAJNOVŠIA NOVELA ZÁKONA
O VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI, V ZMYSLE KTOREJ JE
ZAKÁZANÉ DRŽAŤ PSOV UVIAZANÝCH.
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Preto ako prílohu Vestníka do každej domácnosti doručíme toľko evidenčných hárkov, o koľko psoch
pri danom dome vedomosť máme. Prosíme našich vážených obyvateľov, aby ich vyplnili a vrátili na
obecný úrad. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu aj touto cestou a vopred.

ĎALEJ VYZÝVAME POZORNOSŤ MAJITEĽOV PSOV, ŽE SÚ POVINNÍ
ZABEZPEČIŤ, ABY ICH PES NEMOHOL UNIKNÚŤ Z ICH VLASTNÉHO
DVORA A ABY TAK NEOHROZIL VEREJNÚ BEZPEČNOSŤ
ALEBO PRÍPADNE NEBRÁNIL POŠTÁRKAM VO VÝKONE ICH PRÁCE.

ZVÝŠENIE DANE
Naše obecné zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí opäť zvýšilo dane. Súčasné zvýšenie daní
sa okrem vlastníkov ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov dotkne najmä majiteľov lesných
pozemkov. Poplatku za komunálny odpad a dane za psa sa aktuálne zvýšenie dane nedotkne.

AKTIVAČNÉ PRÁCE
Aktuálne dohody platia do konca mája 2022. Tí, ktorých sa to týka, dostali päťmesačný odklad na
vyrovnanie svojich daňových nedoplatkov. Kto nebude ochotný využiť ani túto poslednú možnosť,
s tým naozaj nebudeme môcť od 1. júna uzatvoriť dohodu o vykonávaní aktivačnej činnosti.
Pod daňovými nedoplatkami rozumieme nezaplatenie ročnej dane za nehnuteľnosťi, dane za psa
a poplatkov za komunálny odpad v rokoch 2017 až 2021.

OBECNÁ STUDŇA
Priestor obecnej studne bude čoskoro vybavený monitorovacím systémom. Prosíme užívateľov studne,
aby pumpu neotáčali, alebo ak áno, aby ho po použití vrátili do pôvodného stavu, aby studňu mohli
používať aj iní. Ak niektorí budú studňu aj naďalej používať ako toaletu, budeme nútení vybaviť ju
bránou uzatvárateľnou visiacim zámkom a umožniť prístup len tým, ktorí studňu skutočne navštívia kvôli
odberu pitnej vody. V tomto prípade každá domácnosť dostane kľúč od visiaceho zámku.
Ďakujeme za pochopenie.
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