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   ŠTATISTIKA POČTU OBYVATEĽOV OBCE RAKOVÁ K 31.12.2008 
 

   Počet narodených                                                              52 

             Krsty                      47 
             z toho chlapcov                                                                         24   

                         dievčat                                                              23           

   Počet prisťahovaných                                                    78 

   Počet odsťahovaných                                                  32 

   Sobášov:                         32                 
            z toho  cirkevných                                        28         

                          civilné sobáše                                                       4   

   Počet rozvodov                                                                      15 

   Počet zomretých                                                  40 
              z toho mužov                                                    26 

                          žien                                                                   14 

   Počet pohrebov celkom                                                  54 

  CELKOVÝ POČET OBYVATEĽOV  K  31.12.2008             5228 

  Nárast počtu obyvateľov oproti roku 2007                      + 58               
 

  

KKUULLTTÚÚRRAA  
►   Organizácia pre kultúru a verejné služby pozýva do sály kultúrneho domu v našej obci  

dňa 22. februára 2009 (nedeľa) o 17.00 hodine na muzikálovú komédiu umelcov  

z Bratislavy    M N Í Š K Y- MILIONÁRKY 

Vstupné: predpredaj:  8 € , pred vystúpením: 10 €. 

Predpredaj vstupeniek: knižnica v kultúrnom dome, obecný úrad 

V hlavných úlohách  uvidíme: Magdu Pavelekovú, Gizelu Oňovú, Karin Olasovú a ďalšie 

vynikajúce muzikálové herečky a speváčky.Mníšky sa stali na Slovensku muzikálovým 

hitom posledných rokov.                                                                         Srdečne pozývame.  

►  Organizácia pre kultúru a verejné služby v spolupráci s Kysuckým osvetovým 

strediskom Čadca pripravila v mesiaci február 2009  v rámci prevencie drogových 

závislostí prednášky  pre žiakov základných  

škôl v našej obci. 

 

 

PREROKOVANIE NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVÁ 
      

Obec Raková, ako obstarávateľ územno-plánovacej dokumentácie, týmto v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších doplnkov a noviel, podľa § 21, ods. 2 aţ 3   o z n a m u j e    zahájenie etapy:   

            PREROKOVANIE NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVÁ. 

      Prerokovanie návrhu je verejné s termínom trvania: od 14.01.2009 do 16.02.2009. 

Kompletná dokumentácia návrhu je sprístupnená na verejné nahliadnutie na Obecnom 

úrade v Rakovej, kde je možné v pracovných dňoch podrobnejšie sa oboznámiť s Návrhom 

územného plánu Obce Raková. Účastníci prerokovania (samosprávny kraj, dotknuté orgány 

štátnej správy, susedné obce, dotknuté právnické osoby, verejnosť) sa môžu k Návrhu 

územného plánu obce Raková vyjadriť písomne, v lehote do 30 dní odo dňa doručenia 

oznámenia. Na stanoviská doručené po lehote sa nebude prihliadať. Ústne 

prerokovanie k Návrhu územného plánu Obce Raková, na ktorom bude zabezpečený 

odborný a vecne zrozumiteľný výklad  sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu 

v Rakovej dňa: 

29.01.2009 (štvrtok) o 9:30 hod. - samosprávny kraj, dotknuté orgány štátnej    

                                           správy, susedné obce, dotknuté právnické osoby 

29.01.2009 (štvrtok) o 11:00 hod. – verejnosť.      

 
 

POPLATKY NA ÚSEKU 

EVIDENCIE 

OBYVATEĽSTVA 

 A VŠEOBECNEJ 

VNÚTORNEJ SPRÁVY   

˜ MATRIKA ˜ 
1/ Za  potvrdenie o pobyte každej 

    osoby                                  3 €  

2/ Žiadosť o vydanie potvrdenia  

   o súpisnom čísle               1,5 € 

3/ Osvedčenie odpisu /fotokópie/  

   dokumentov  za každú aj začatú 

   stranu   

   ▪ v slovenskom jazyku       1,5 €   

   ▪ v cudzom jazyku /českom /  

   za každú aj začatú stranu      3 €                        

4/ Poplatok formou kolkovej     

   známky za vydanie výpisu 

   alebo odpisu z registra trestov 

                                                3 € 
5/ Správny poplatok za overenie 

    správnosti údajov v žiadosti  

   o výpis a odpis z RT  v obci ,  

   kt. vedú matriku je            1,5,€   

 

Na úseku matriky : 

1/ Žiadosť o vydanie matričného  

dokladu                                 1,5 € 

 2/ Nahliadnutie do matrík  , za 

každý zväzok matrík             1,5,€ 

 

 

      

ŠTATISTIKA  

MIESTNA KNIŢNICA 

 

Kniţničný fond:   
K 31.12.2008  mala knižnica  

v evidencii   12.619 zväzkov, z toho  

- odborná literatúra pre dospelých :  

                                                   2.567 

- krásna literatúra pre dospelých:     

                                                   4.707 

- odborná literatúra pre deti:         905 

- krásna literatúra pre deti:         4.440 

 

Výkony kniţnice:        
V roku 2008 navštívilo knižnicu 

3.801 návštevníkov, ktorí si  

zapožičali 1.218 zväzkov náučnej 

literatúry pre dospelých, 2.155 

zväzkov beletrie pre dospelých, 2.644 

zväzkov náučnej literatúry pre deti, 

3.287 zväzkov beletrie pre deti, 

občania a mládež si v priebehu roka  

vypožičali 934 časopisov, ktoré 

knižnica odoberá.  

Registrovaných čitateľov bolo 582.  

 

 



                                                                                                                                                                                    
 

 

 

OZNAM O KÁBLOVEJ TELEVÍZII V OBCI RAKOVÁ 
 

Obecný úrad Raková informuje občanov obce o zmenách, rozšírení a tarifách káblovej televízie.  

K 31.12 2008 sa uzatvorilo v obci Raková 420 zmlúv.  

ZZMMEENNAA  PPLLAATTBBYY  KKÁÁBBLLOOVVEEJJ  TTEELLEEVVÍÍZZIIEE  

Na základe oznámenia  prevádzkovateľa káblovej televízie TES Média s.r.o, Žilina, nie je možné od 1.1. 2009 uhradiť poplatky  

za vedenie káblovej televízie v pokladni Obecného úradu. 

Zákazníkom budú zaslané avíza s platovým  predpisom, ktorý bude možné vyplatiť priloženou poštovou  poukážkou, alebo bankovým 

prevodom.  

Rozšírený programový balík  

Záujemcovia o rozšírený programový balík káblovej televízie (tzn. rozšírenie programovej štruktúry a zavedenie internetu) sa môžu 

naďalej nahlasovať v kancelárii informačného centra na obecnom úrade.  

V súčasnej dobe prebieha technická realizácia rozšíreného programového balíka. O jeho spustení vás budeme včas informovať.  
 

CENNÍK ZÁKLADNÉHO BALÍKA KÁBLOVEJ TELEVÍZIE V DUÁLNOM ZOBRAZENÍ 
 

č. Tarifa 

Cena s DPH EUR (Sk), konverzný kurz Sk/€ 30,1260 

Platba 1x 

mesačne 

Platba 1x 

štvrťročne 

Platba 1x 

polročne 
Platba 1x ročne 

1 

Programový balík                                                         
STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČTV2, 

PRIMA, TV NOE, VKV Rádio 

3,32 € 

    (100 Sk) 

9,96 €    (300 

Sk) 
19,92 € 

 (600 Sk) 

39,83 €   (1200 

Sk) 

2 Zriadenie účastníckej prípojky 99,58 € (3 000,- Sk) 

3 Zapojenie podruţnej TV zásuvky 23,24 € (700,- Sk) 

4 Zapojenie domového - bytového zosilňovača 99,58 € (3 000,- Sk) 

5 Znovupripojenie účastníka 24,90 € (750,- Sk) 

6 Prevod zmluvy na iného účastníka 16,60 € (500,- Sk) 

7 Neopodstatnený výjazd 11,62 € (350,- Sk) + náklady na dopravu 

8 
Zmluvné pokuty Upomienka Výzva advokáta 

3,32 €    (100,- Sk) 16,60 € (500,- Sk) 

 

 

SKICENTRUM KORCHÁŇ s.r.o. 

 
   Všetkým občanom ale i návštevníkom obce Raková oznamujeme, že v sobotu   

   Dňa 10.1.2009 o 10:30 hod. bola zahájená lyžiarska sezóna v SKICENTRE  

   Raková - Korcháň.  

   Lyžiarske podmienky si môžete overiť telefonicky na tel. čísle 0907/ 146 108 

      PPRREEVVÁÁDDZZKKOOVVÁÁ  DDOOBBAA  VVLLEEKKUU::    
    PONDELOK – SOBOTA 9:00 – 16:00 hod.                

    NEDEĽA 10:00 – 16:00 hod. 

      CCEENNNNÍÍKK  PPRREE  SSEEZZÓÓNNUU  22000088//22000099  
    DENNÝ LÍSTOK              5,00 € /150,60 Sk/ 

    DENNÝ LÍSTOK DETI DO 15 ROKOV             2,50 € /75,30 Sk/ 

    POLDENNÝ LÍSTOK do 12:00 hod.               3,00 € /90,40 Sk/ 

    POLDENNÝ LÍSTOK DETI DO 15 ROKOV do 12:00 hod.        2,00 € /60,20 Sk/ 

    DENNÝ LÍSTOK PRE DETI Z RAKOVEJ DO 12 ROKOV        2,00 € /60,20 Sk/ 

    POLDENNÝ LÍSTOK PRE DETI Z RAKOVEJ DO 12 ROKOV 1,00 € /30,10 Sk/ 

    HODINOVÝ LÍSTOK                1,00 € /30,10 Sk/ 

  ČASOVÝ LÍSTOK:  
   OD 10:00 HOD. 4,00 € /120,50 Sk/ 

   OD 12:00 HOD. 3,00 € /90,40 Sk/ 

   OD 14:00 HOD. 2,50 € /75,30 Sk/ 

   Uvedené ceny sú vrátane DPH 19% a prepočítané konverzným kurzom  

   1,00 € = 30,126 Sk. 

 

 

  

    AAkkoo  ssaa  kkoonnttaakkttoovvaaťť......  
 

Telefónne čísla: 

Obecný úrad Raková: 
041/434 10 55     041/434 10 59 

Informačné centrum /fax.041/434 10 56 

E-mail: rakova@rakova.sk 

web.stránka: www.rakova.sk 

Oraganizácia pre kultúru 

a verejné sluţby Raková: 

Poruchová služba: 
(voda,verejné osvetlenie, komunálny  

odpad, údržba miestnych komunikácii) 
0918/178170 , 041/4341510 

                        041/4341304  

Miroslav Urbaník, riaditeľ OKVS 

                                       0905 975 633  

Jozef Golis, zástupca riad. OKVS 

           0918 178 170  

Knižnica:              041/ 4000296  

E-mail: okvs@rakova.sk 
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SSPPRRAAVVOODDAAJJCCAA  ––  HHLLAASS  RRAAKKOOVVEEJJ  

                                                                                                                                                                          
 

 

PLATENIE SPRÁVNYCH POPLATKOV  ZA PODANIE NÁVRHU NA VKLAD 
 

Návrh  na  začatie  konania   o  povolení  vkladu  práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 

sa spoplatňuje sumou 66 € / 2.000 Sk vo forme kolkov. 

Správa katastra  vyberie poplatok vo  výške  265,50 € / 8 000  Sk,  ak  účastník  konania pri doručení  

návrhu na  vklad   do  katastra   nehnuteľností  ţiada rozhodnúť o  vklade urýchlene do  15 dní. 

Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v  deň doručenia návrhu na vklad. 

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

-    ako verejné listiny (výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií, výpis 

     alebo kópia zo súboru geodetických  informácií, z pozemkových kníh, 

     zo železničnej knihy, identifikácia parciel), ktoré slúţia na právne úkony 

     a sú  spoplatňované kolkom                                                                                               8 € / 249,74 Sk 

-    ako neverejné listiny, ktoré majú informatívny charakter( napr. komerčným  

     geodetom, elektrikárom, kominárom,  plynárom ) a sú spoplatňované kolkom                          3 € / 99,72Sk 

                                    

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV NA SPRÁVE KATASTRA ČADCA 

 
a)   V y d a n i e  

1. výpisu z katastra nehnuteľností 

2. údajov  o bonitovaných    pôdno-ekologických jednotkách 

3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za   každých  aj začatých 20 identifikovaných parciel       

4. kópie  z  katastrálnej  mapy  alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo  z pozemkovoknižnej  

    mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3,A4             

5. kópie   originálu    listu   vlastníctva,   kópie pozemkovoknižnej vložky alebo    bývalého pozemkového 

     katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20bytov a  nebytových priestorov, 

     ktoré sú verejnými listinami                                                                                                                 8 €/249,74 Sk 

b) Vydanie  druhého  a   ďalšieho  rovnopisu  verejných listín uvedených  v písm. a)                              3 € / 99,72 Sk 

c) Vydanie   výpisu  z   katastra  nehnuteľností  podľa písm. a), ktoré nie sú verejnými listinami         3 € / 99,72 Sk 

d) Vydanie  druhého  a  ďalšieho  rovnopisu neverejných listín uvedených v písm. c)                           1,5 € / 49,71 Sk 

e) Poskytnutie  katastrálneho  operátu  alebo skoršieho písomného a mapového operátu   

    preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti a ďalších súvisiacich dokumentačných   

    materiálov  na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia výpisu, odpisu alebo náčrtu v rámci  

    jedného katastrálneho územia                                                                                                                   3 € / 99,72 Sk 

f) Poskytnutie    informácií   zo    súboru   popisných informácií katastra nehnuteľností a zo   

    súboru geodetických   informácií katastra  nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho 

     územia, na vyhotovenie geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu                                      6,50 € / 199,74Sk  

g) Poskytnutie   informácií   zo   skoršieho  písomného a mapového katastrálneho operátu  

  preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iného operátu súvisiaceho  

 s katastrom nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia, na vyhotovenie  

 geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu                                                                       6,50 € / 199,74 Sk  

h) Poskytnutie  informácií z  katastrálneho operátu  na zisťovanie údajov pre  exekučné 

     konanie,  konkurzné konanie, likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, 

     v rámci jedného katastrálneho územia                                                                                               6,50 € / 199,74 Sk                                                                      
ch) Overenie štyroch vyhotovení  geometrického plánu, za každých aj začatých 20  parciel   

   právneho  stavu (v prípade, ak stav  C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym  

    vzťahom, súčet parciel právneho stavu a stavu registra C katastra nehnuteľností)                                 8 € / 249,74 Sk     

i) Overenie  ďalších   troch  vyhotovení  geometrického plánu                                                              6,50 € / 199,74 Sk 

j) Overenie   zriadenia  a   aktualizácie  geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov          6,50 € / 199,74Sk       

k) Overenie   merania,   digitalizácie   a zobrazenia predmetov, ktoré sa  preberajú do základných 

    štátnych mapových diel  s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár                                               6,50 € / 199,74 Sk     

l) Vyhotovenie kópie geometrického plánu                                                                                                 3 € / 99,72 Sk    
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STAVEBNÝ  ÚSEK  -  SPRÁVNE POPLATKY 

Pôdohospodárstvo   (poplatky uhradené kolkovou známkou) 

Vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku              3 € 

Vydanie stanoviska k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôde              3 € 

Vydanie stanoviska  k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu              3 € 

Vydanie rozhodnutia na zmenu druhu pozemku            33 € 

Vydanie rozhodnutia na odňatie poľnohospodárskej pôdy            33 € 
 

Stavebná správa  (poplatky uhradené v eurách na obci) 

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene 
územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 

pre  fyzické osoby 6,50 € pre  právnické osoby      16,50 € 

Poznámka:  Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie 
 

Ţiadosť o stavebné povolenie 

stavby na bývanie: 

 na stavbu rodinného domu 33 €  na stavbu bytových domov  33 € 

na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, domy, záhr. chaty): 

ak zastavaná plocha nepresahuje 25m
2 

 23 € 

ak zastavaná plocha presahuje 25m
2 

39,50 €  

na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred 
dokončením 

23 € 

na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na 
podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú 
rozvodnú sieť 

16,50 € 

na stavby garáže s jedným alebo dvoma miestami 23 € 

na zmeny dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením 16,50 € 

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred 
dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 49 790,50 €   vrátane (ostatné 
neuvedené poplatky sú zverejnené  na stránke www.rakova.sk) 

33 € 

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné 
povolenie 

16,50 € 

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva 
samostatné stavebné povolenie 

33 € 

Ţiadosť o povolenie 

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stav. konaním, o vydanie stavebného 
povolenia 

16,50 € 

na odstránenie stavby 6,50 € 

informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia 49,50 € 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom 

do 49 790,50 eura vrátane  (rodinný dom)    16,50 €              

OSTATNÉ  NEUVEDENÉ POPLATKY  SÚ  ZVEREJNENÉ NA INTERNETOVEJ STRÁNKE www.rakova.sk 
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      SSPPRRAAVVOODDAAJJCCAA  ––  HHLLAASS  RRAAKKOOVVEEJJ  

                                                                                                                                                                          
 

 

Z ÚSEKU DANÍ A POPLATKOV 

 
Na základe zmeny zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a v náväznosti na prijatie spoločnej európskej meny v Slovenskej republike – EURA k 1.januáru 2009 oznamujeme 

občanom, ţe daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad na rok 2009 sa bude platiť aţ od 1. apríla 2009. Od tohto 

termínu vyzývame všetkých daňovníkov, aby sa dostavili k podpísaniu daňového priznania a taktieţ si budú môcť prevziať 

platobný výmer na rok 2009, ktorý bude moţné ihneď uhradiť do pokladne.  

 

SADZBY DANE Z NEHNUTEĽNOSTI SCHVÁLENÉ PRE ROK 2009 

 
 

POZEMKY 
      Správca dane ustanovuje na území Obce Raková hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov 

násobí výmera pozemku v m
2
 za: 

Druh pozemku Hodnota pozemku v € Duálne zobrazenie v Sk Ročná sadzba dane 

orná pôda 0,1417  €/m
2 

(4,26 Sk/m
2 

0,31 % 

trvalé trávne porasty 0,0202  €/m
2 

(0,60 Sk/m
2
)

  
0,35 % 

stavebný  pozemok 4,64    €/m
2 

(139,78 Sk/m
2
) 0,25 % 

lesný  pozemok  0,12     €/m
2 

(3,61 Sk/m
2
) 0,70 % 

rybníky  0,43     €/m
2  

(12,95 Sk/m
2
) 0,25 % 

záhrada 1,85     €/m
2  

(55,73 Sk/m
2
) 0,36 % 

zastavaná  plocha 1,85     €/m
2 

(55,73 Sk/m
2
) 0,61 % 

ostatné  plochy 1,85     €/m
2  

(55,73 Sk/m
2
) 0,45 % 

 

STAVBY  

Druh stavby Sadzba dane v € Duálne zobrazenie 

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu: 
0,066 €/m

2 
(1,98 Sk/m

2
) 

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 

stavby využívané na skladovanie vlastnej  produkcie, 
0,079 €/m

2 
(2,37 Sk/m

2
) 

stavby rekreačných a záhradkárskych  chát 0,261 €/m
2 

7,86 Sk/m
2
) 

samostatne  stojace  garáže   0,232 €/m
2 

(6,98 Sk/m
2
) 

priemyselné stavby – stavby slúžiace energetike, 

stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej 

produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu   

0,896  €/m
2 

(26,99 Sk/m
2
) 

stavbu na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, 

skladovanie a administratívu 
0,896  €/m

2 
(26,99 Sk/m

2
) 

ostatné  stavby  0,232 €/m
2 

(6,98 Sk/m
2
) 

Byty, nebytové priestory 0,066 €/m
2 

(1,98 Sk/m
2
) 

Príplatok za podlažie 0,03 € 0,90 Sk 

 
DAŇ  ZA  PSA 

Sadzba dane je 3,30 € (99,41 Sk) ročne za jedného psa, za druhého a kaţdého ďalšieho psa je daň taktieţ   3,30 € 

(99,41 Sk). Táto daň je splatná bez vyrubenia do 31.01.2009. 
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MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré 

vznikli na území obce. 

Pre rok 2009 je schválená  sadzba poplatku: 

- 0,0274 € (0,825 Sk) za osobu a deň,  t.j. 10 € (301,26 Sk) za osobu na obdobie jedného kalendárneho roka pre  fyzickú osobu, ktorá 

má v obci trvalý alebo prechodný pobyt 

- pre fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená uţívať (vlastnícky vzťah) alebo uţíva nehnuteľnosť (nájomný vzťah) a pri 

nehnuteľnosti, ktorá slúţi na individuálnu rekreáciu a neobývané rodinné domy  paušálna sadzba poplatku 0,0274 € (0,825 Sk) 

za deň, t.j. 10 € (301,26 Sk) ročne 

- 0,015 € (0,45 Sk)/liter odpadu,  t. j. 33 € (994,- Sk)  za 1 smetnú nádobu ročne právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania, základné a materské školy. 

 

MIESTNY POPLATOK ZA DODÁVKU PITNEJ VODY 

 
 

 Sadzba poplatku za dodávku pitnej vody z obecného vodovodu - vodné sa stanovuje: 

 pre občanov   0,6639  €/m3         (20,00 Sk/m3) 

pre organizácie a podnikateľské subjekty  0,8962  €/m3 (27,00 Sk/m3) 

pre organizácie a podnikateľské subjekty  

s odberom pitnej vody nad 5000 m3/ ročne 

   0,7535  €/m3   (22,70 Sk/m3). 

Sadzba poplatku za odvádzanie odpadovej vody pre občanov pripojených k čističke odpadových vôd patriacej obci -  

stočné:                                                                                          0,9294  €/m3                          (28,00 Sk/m3) 

 

CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŢBY NA ÚZEMÍ OBCE RAKOVÁ 

 

Druh úkonu Poplatok v € Duálne zobrazenie v Sk 

prepožičanie miesta pre hrob na 15 rokov  35 € 1 054,41 Sk 

prepožičanie miesta pre hrobku na 15 rokov  125 € 3 765,75 Sk 

prepožičanie miesta pre detský hrob na 15 rokov 10 € 301,26 Sk 

prepožičanie urnového miesta na 15 rokov 20 € 602,52 Sk 

prenájom obradnej siene  10 €/obrad 301,26 Sk 

prenájom obradnej siene na iný účel 7 €/ deň 210,88 Sk 

výkop hrobu pre jedno pochovanie 160 cm 83 € 2 500,45 Sk 

Výkop hrobu pre dvojité pochovanie 200 cm 100 € 3 012,60 Sk 

Chladiarenské zariadenie 7 € / deň 210,88 Sk 

 

SPRAVODAJCA – HLAS RAKOVEJ – vydáva Obec Raková. Registrácia:  Okresný úrad,   odbor   školstva 

a   kultúry    Čadca,  č.3/1999, Ministerstvo kultúry SR, sekcia  médií, audiovízie a autorského práva Bratislava, 

evidenčné číslo EV 863/08.   V súlade s § 6  odst.3 zák. č. 167/2008 (Tlačový zákon) je vlastníkom novín Obec Raková.  
 Redakčná rada:  Anton Heglas,  Ing. Miroslav Mareček,   Anna Dolná, Stanislav Grečmal, Mária Chovancová a  Katarína Zbořilová.   

Adresa redakcie:   Obecný úrad,     023 51  Raková 140.e-mail:    rakova@rakova.sk.   Vydané dňa: 23.1.2009.     

                            Náklad: 1600 ks.   Expedícia do domácnosti   po 1 výtlačku  zdarma. 
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