RAKOTTYÁSI HÍRMONDÓ
RAKOTTYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLAPJA

A RIMASZOMBATI ERDÉSZET VADHÚST KÍNÁL ELADÁSRA. EGÉSZ DARABOK
KERÜLNEK ÉRTÉKESÍTÉSRE BŐRBEN, AMELYEKET HŰTÖTT DOBOZOKBAN
TÁROLNAK A BEFOGÁS UTÁN. AZ ÁR A VADHÚS FAJTÁJÁTÓL ÉS AZ EGYES
DARABOK SÚLYÁTÓL FÜGG. ÉRDEKLŐDNI LEHET A KÖZSÉGI HIVATALBAN.

ELKEZDŐDÖTT A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÉPÍTÉSE
Örömmel értesítjük községünk tisztelt lakosait, hogy a szennyvíztisztító építése elkezdődött. Jelenleg az
építési területet előkészítő munkálatok zajlanak. Az építkezés a Szlovák Köztársaság Kormánya
beruházásokért

és

informatizálásért

felelős

miniszterelnök-helyettese

hivatalának

anyagi

támogatásával a legkevésbé fejlett járások támogatására kiírt programon keresztül valósul meg.
Kivitelező a banet s.r.o.

ADÓFIZETÉS
Az adóhatározatok kézbesítésre kerülnek a postaládákba. Kérjük tisztelt lakosainkat, ellenőrizzék
határozataikat. Ha hibát észlelnek, vagy változás történt a rendelkezésünkre álló adatokhoz képest,
javításra lesz lehetőség. Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét az adófizetés új módjára. Annak
érdekében, hogy az adófizetés még kényelmesebb és még átláthatóbb legyen, a határozatok mellé
csekkeket is készítünk Önöknek, melyek kényelmesen befizethetők a bátkai postán, vagy egy esetleges
banki átutaláshoz is tartalmaznak minden szükséges információt.

NÉPSZÁMLÁLÁS 2021
Községünk lakosainak 68,84 százaléka teljesítette népszámlálási kötelezettségét 2021. március végéig.
Az asszisztált népszámlálás a Szlovák Köztársaság egész területén 2021. május 3.–tól 2021. június 13.-ig,
hat hétig tart, azoknak a lakosoknak, akik eddig nem tudták maguk, vagy egy közeli személy
segítségével kitölteni az elektronikus népszámlálási kérdőívet, most erre lehetőségük lesz a
kapcsolattartó ponton, vagyis a községi hivatalban, vagy mobil asszisztens segítségével.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HÁZTARTÁSI HULLADÉK GYŰJTÉS
A Tt. 79/2015. számú törvénye a hulladékokról előírja, hogy az önkormányzatok biztosítsák a biológiailag
lebontható háztartási hulladék szelektív gyűjtését. Ez az alól akkor érvényesíthető kivétel, ha a község
minden háztartásának egy-egy képviselője nyilatkozatot tesz arról, hogy a saját háztartásából
származó biológiailag lebomló hulladékot a saját udvarán vagy kertjében komposztálja. A fentiek
értelmében minden háztartásba eljuttatunk egy nyilatkozatot, amit kitöltve és aláírva kérünk
visszajuttatni a községi hivatalba.

A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL, KÖZSÉGÜNKBEN 2021.
MÁJUS 15.-ÉN, SZOMBATON, 8:00 ÉS 14:00 KÖZÖTT LESZ ISMÉT LEHETŐSÉG
ARRA, HOGY A LAKOSSÁG LETESZTELTESSE MAGÁT KORONAVÍRUSRA.
2021, III. évfolyam, 2. szám
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