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Vážené Obyvateľstvo! 

 

Naša obec prešla v minulom desaťročí značným 

rozvojom. Intravilán obce sa rozšíril, hustota 

zástavby starého obytného územia sa zvýšila. 

Počet obyvateľov sa neustále zvyšuje. Toto 

zvýšenie sa časovo spája s rýchlou zmenou 

spoločenskej pozície obyvateľstva, začala sa 

urbanizácia obyvateľstva obce. Z týchto procesov 

vyplýva, že ľudia žijúci na území obce 

intenzívnejšie prerušia nepísané pravidlá 

spoločenského spolunažívania, na druhej strane 

zo strany obyvateľstva je potrebná väčšia 

tolerancia voči tým, ktorí porušia v obci ustálený 

spoločensky poriadok. 

Na základe zvýšeného počtu nahlásení zo strany 

obyvateľstva, úradných konaní a taktiež 

námietok, ktoré odzneli na verejných diskusiách 

v uplynulom období, naša Samospráva zverejňuje 

nasledovnú výzvu v záujme pokojného 

spolunažívania spoločenstva obce Rajka. 

Samospráva obce Rajka  

Ochrana verejného prostredia 

 

O údržbu nehnuteľností nachádzajúcich sa na území 

obce sú povinní starať vlastníci nehnuteľností, ich 

skutoční užívatelia, preto sú povinní nehnuteľnosti 

obhospodáriť, postarať sa o poriadok, likvidovať 

burinu. Hociktorá osoba je povinná odstrániť 

nečistotu, ktorá vznikla na verejnom priestranstve v 

dôsledku jej činnosti. Udržiavanie čistoty na 

chodníku nachádzajúceho sa pred nehnuteľnosťou je 

povinnosťou vlastníka nehnuteľnosti alebo jej 

skutočného užívateľa. V tejto súvislosti sa za 

chodník považuje vybudovaná alebo nevybudovaná 

časť cesty slúžiaca pre komunikáciu pre chodcov, 

ktorá sa rozprestiera od hranice pozemku až k okraju 

cesty. Vlastník nehnuteľnosti alebo jej užívateľ je 

povinný likvidovať burinu rastúcu pri chodníku, 

náležito odstrihnuť konáre, kríky vyčnievajúce na 

chodník. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na 

odpratávanie snehu aj na odstránenie klzkosti. Od 

dažďa, snehu, ľadu klzavé chodníky je potrebné 

posypať podľa potreby denne viac krát, na tento účel 

je potrebné použiť prostriedok neobsahujúci 

organické látky (napr. piesok, piliny).  Udržiavanie 

čistoty priekopov, priepustov, otvorených kanálov, 

žľabov nachádzajúcich sa na verejných 

priestranstvách v záujme bezbariérového prietoku 

dažďovej vody je povinnosťou vlastníka 

nehnuteľnosti, jej užívateľa na úseku pred jeho 

nehnuteľnosťou. Svojvoľná likvidácia jarkov, ich 

naplnenie nie je prípustné, nie je možné umiestniť do 

80 cm od okraja cesty žiadny taký predmet, ktorý 

ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky (napr. skala, 

kvetináč, zábradlie, atď.).   

Na verejnom priestranstve je zakázané uskladňovať 

stavebný materiál! V prípade, ak je potrebné položiť 
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stavebný materiál na verejnom priestranstve, v 

takom prípade je vlastník nehnuteľnosti povinný to 

dopraviť do vnútra vlastnej nehnuteľnosti v čo 

nakratšom čase! V prípade využitia verejného 

priestranstva na dobu dlhšiu ako 48 hodín je povinný 

vlastník nehnuteľnosti tento fakt nahlásiť na Obecný 

Úrad a vyžiadať povolenie na uskladňovanie. 

Uskladňovanie materiálu na verejnom priestranstve 

nemôže ohrozovať ani cestnú premávku ani 

premávku chodcov!   

Upozorňujeme, že do prostredia nehnuteľnosti patrí 

aj bočné aj zadné verejné priestranstvo, v prípade ak 

nehnuteľnosť sa nachádza medzi dvoma ulicami!  

Žiadame obyvateľov, aby prostredie nehnuteľností 

udržiavali v záujme ochrany vzhľadu obce.   

 

 

Zber odpadu, odvoz 

 

Odvoz odpadu vznikajúceho v domácnostiach 

vykonáva v našej obci spoločnosť Kisalföldi 

Hulladékgazdálkodási Nonporfit Kft. na základe 

zmluvy so Samosprávou obce. Zmluvu vo veci 

odvozu odpadu je povinný uzavrieť vlastník 

nehnuteľnosti s dodávateľom. Právny ustanoviteľ 

určuje odvoz v závislosti od počtu bývajúcich v 

nehnuteľnostiach v hodnote  25 literov/osoba/týždeň. 

K využitiu služby je povinný vlastník nehnuteľnosti 

zabezpečiť veľkosťou zodpovedajúcu nádobu 

slúžiacu na zber odpadu.  Odvoz nádob sa koná 

každý týždeň v utorok, s skorých ranných hodinách. 

Okrem nádoby pre miešaný odpad je zabezpečený 

pre každú nehnuteľnosť 1 kus nádoby pre selektívny 

zber odpadu (modrá) s obsahom 240 litrov (k 

dispozícii v Mosonmagyaróvári, na Barátság ulici 8. 

– prevádzka dodávateľa služby), túto nádobu 

odnášajú jeden krát v mesiaci, poslednú stredu v 

skorých ranných hodinách. V obci sa nachádzajú 3 

ostrovy pre selektívny zber odpadu (Móricz Zs. utca, 

Petőfi S. utca, Rákóczi F. utca), a taktiež je k 

dispozícii zberný dvor na Ságvári ulici, kde môže 

obyvateľstvo umiestniť selektívne pozbieraný odpad 

vo štvrtok v čase od 13-16 hodiny a v sobotu od 9-12 

hodiny.   

Samospráva vytvorila v obci depo pre zber zeleného 

odpadu, vznikajúceho na území obce, na Ságvári 

ulici ktoré môže obyvateľstvo využiť každý štvrtok v 

čase medzi 15-17 hod a v sobotu v čase medzi 10-12 

hod. Na depo pre zber bioodpadu je potrebné 

odnášať zelený odpad, konáre aj odrezky oddelene. 

Samospráva vykonáva odvoz zeleného odpadu 

zberom červených umelohmotných vriec, ktoré sú k 

dispozícii v každom obchode v Rajke. Zber týchto 

vriec sa vykonáva každý pondelok, vrecia je 

potrebné umiestniť pred nehnuteľnosťou. 

Žiadame obyvateľstvo, aby na ostrovoch pre 

selektívny odpad umiestnili len taký odpad a do tých 

nádob, ako je to určené pre konkrétnu nádobu! Je 

zakázané položiť odpad vedľa nádob slúžiacich pre 

zber odpadu! Do zberného dvoru a na depo pre 

zelený odpad je možné odniesť odpad, ktorého 

umiestnenie je povolené na danom mieste! Je 

zakázané položiť odpad v okolí zberných dvorov aj 

vtedy, keď sa ten naplnil! Červené vrecia slúžiace na 

zber zeleného odpadu vyložte na verejné miesto v 

pondelok ráno, v ostatné dni je umiestnenie týchto 

vriec zbytočné a zakázané! 

Žiadame obyvateľstvo, aby v záujme ochrany nášho 

prostredia neumiestnili odpad v extraviláne obce! 

 

Parkovanie 

 

Podľa predpisov je každý povinný svoje motorové 

vozidlo odparkovať na vlastnom pozemku. 

V prípade, ak niekto parkuje na verejnom 

priestranstve, v tom prípade je povinný dodržiavať 

pravidlá vyplývajúce z dopravných predpisov. Je 

zákaz parkovania na verejnej zeleni! 

Žiadame obyvateľov, aby podľa možnosti svojimi 

motorovými vozidlami parkovali na vlastných 

pozemkoch! Pokiaľ to nie je riešiteľné, v tom 

prípade parkujte takým spôsobom, aby ste nestáli na 

verejnej zeleni a aby ste neobmedzili premávku! 

Parkovanie na chodníku pre chodcov je zakázané! Je 
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zákaz likvidácie priekopov a kanálov nachádzajúcich 

sa pred obytnými domami za účelom vytvorenia 

parkovacích miest! Iniciovať vytvorenie parkovísk je 

možné dohodou s Miestnym Úradom, kde poskytnú 

súhlas a predpíšu spôsob vytvorenia parkoviska! 

 

 

Držba psa 

 

Majiteľ psa je povinný nahlásiť svojho psa do 

evidencie. Majiteľ môže svojho psa nahlásiť do 

evidencia psov prostredníctvom tlačiva na to 

slúžiaceho a jeho postúpením Miestnemu Úradu. V 

rodinnom dome je možné chovať dvoch psov!  

Bytové domy majú možnosť vytvoriť svoje interné 

nariadenia v súvislosti s držbou zvierat, pokiaľ tieto 

predpisy nie sú v rozpore s platným Zákonom o 

držbe zvierat (č. XXVIII. z roku 1998.), so 

súvisiacimi predpismi Vládneho nariadenia č. 

41/2010. (II.26.) o výkone Zákona a o chove 

domácich zvierat a o ich distribúcii. 

Na verejnom priestranstve musí majiteľ psa 

zabezpečiť, aby pes hryznutím neohrozoval iné 

zvieratá ani ľudí. V intraviláne – okrem priestoru 

určeného pre výbeh psov – je možné psa vodiť len 

na vodítku.  Je zakázané psa pustiť na voľno v areáli 

verejných parkov! Na verejnom priestranstve môže 

psa vodiť len taká osoba, ktorá je schopná psa viesť 

a zabrzdiť! 

Držiteľ psa je povinný okamžite odstrániť výkal 

zvieraťa z verejného priestranstva! Prostriedky 

slúžiace na zber výkalu musí zabezpečiť majiteľ 

zvieraťa! Poprosíme, aby ste pri venčení brali ohľad 

na ostatných oddychuchtivých! V nočných hodinách 

podľa možnosti obmedzte venčenie psa. V prípade, 

ak psa môžete venčiť len v neskorých večerných 

hodinách, poprosíme využiť označené verejné 

priestranstvá, ktoré sú určené pre výbeh psov.  

Upozorňujeme majiteľov psov, že je zakázaný vstup 

so zvieraťom na chránené územia, nachádzajúce sa v 

extraviláne obce!  V záujme ochrany zveri je 

povinné používať vodítko aj v extraviláne obce! 

Priestranstvá určené Samosprávou pre výbeh psov: 

parc.č. 04/2 (Bem apó ulica – areál vedľa železníc), 

parc.č.0198/78 (zelený priestor nachádzajúci sa 

vedľa vodnej veži), parc.č. 0218/21 (zelený priestor 

medzi obytnou zónou Fáskert a kanálom). 

 

 

Pálenie záhradného odpadu 

 

Pálenie bylinných porastov, ktoré sa nevyužívajú na 

ďalšie spracovanie, vznikajúce počas užívania 

nehnuteľnosti, sa môže uskutočniť na základe nižšie 

uvedeného. Na základe nariadenia je povolené 

pálenie odpadu vo štvrtok ráno od 8,00 hod až do 

západu slnka, a v sobotu do 12,00 hodiny. V inom 

čase zakázané! Zapáliť oheň je povolené len v 

prípade bezvetria, s dodržaním predpisov požiarnej 

ochrany, pri neustálom dohľade dospelou osobou. 

Páliť je možné výlučne len suchý odpad rastlinného 

pôvodu!  

Samospráva Obce Rajka zabezpečuje umiestnenie 

odpadu zo záhrad či trávnatých porastov v zbernom 

dvore, ktorého využitie je pre obyvateľov obce 

Rajka bezplatné, preto žiadame obyvateľov, aby 

podľa možnosti obmedzili pálenie odpadu z 

trávnatých porastov vo dvore. Zvolte enviromentálne 

prijateľné riešenie! Bioodpad pozbieraný na 

zbernom dvore sa kompostuje. 

V prípade celoštátnemu zákazu pálenia je spaľovanie 

akéhokoľvek odpadu prídne zakázané! 

 

 

Vykonávanie činností spojenej s väčším hlukom 

 

Na základe v obci sa ustáleného zvyku je potrebné 

vykonávať práce v okolí domu s najmenším rušivým 

vplyvom na ostatných obyvateľov. Nevykonávajte 

také činnosti ako kosenie, pílenie dreva počas týždňa 

po 20 hodine, v sobotu po 17 hod. a v nedeľu po 12 

hodine, aby ste s tým tiež zabezpečili oddych iných. 

 

 



 

4 

 

Kontakty dodávateľov energií 

 

Informujeme Vážených Obyvateľov, že v obci 

poskytujú služby a energie nasledovní dodávatelia: 

 

Voda a kanalizácia: 

AQUA Szolgáltató Kft. 

9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4. 

telefon: 06 96 577 460 

fax: 06 96 577 468 

e-mail: aqua@aquakft.hu 

web: www.aquakft.hu 

 

Elektrický prúd: 

E.ON Hungária Zrt. 

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10. 

telefon: 06 40 220 220 

nahlásenie závady: 06 80 533 533 

fax: 06 96 521 810 

e-mail: araminfo@eon.hu 

web: www.eon.hu 

 

Plyn: 

FŐGÁZ Zrt. 

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10. 

telefon: 06 40 474 474 

nahlásenie úniku plynu: 06 80 440 141 

web: www.fogaz.hu 

 

Kábel tv, internet: 

Satelit Híradástechnikai Kft. 

9027 Győr, Egyenlőség u. 28. 

telefon: 06 40 200 854 (+36 40 200 854) 

fax: 06 96 328 138 (+36 96 328 138 

e-mail: info@satelit-kft.hu 

web: www.satelit-kft.hu 

 

 

 

 

 

Odvoz odpadu: 

Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10. 

telefon: 06 96 555 545 

e-mail: info@kisalfoldikhk.h 

weboldal: www.kisalfoldikhk.hu 

 

Odvoz odpadu kontajnermi 

Rekultív Magyarország Környezetvédelmi 

Szolgáltató Kft. 

Objednávka: 06 96 579 467; 06 96 579 468 

web: www.rekultiv.hu 

 

Vybavovanie miestnych náležitostí: 

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal 

9224 Rajka, Szabadság tér 1. 

telefon: 06 96 222 011 (+36 96 222 011) 

fax: 06 96 222 132 (+36 96 222 132) 

e-mail: igazgatas@rajka.hu 

web: www.rajka.hu 

 

 

Žiadame Vážených Obyvateľov, aby svojimi 

sťažnosťami, pripomienkami a nahláseniami 

v súvislosti s dodávkou služieb sa s dôverou obrátili 

priamo na dodávateľa. Obšírnejšie informácie sú 

k dispozícii priamo na stránke dodávateľa služby.. 

 

 

Myšlienky na záver 

 

V mene Samosprávy Obce Rajka Vás žiadame, aby 

ste v záujme pokojného a kultúrneho spolužitia 

láskavo dodržiavali na území obce už ustálené 

pravidlá! 

Kiss Vince starosta 

 

http://www.aquakft.hu/
http://www.eon.hu/
http://www.fogaz.hu/
http://www.satelit-kft.hu/
http://www.kisalfoldikhk.hu/
http://www.rekultiv.hu/
mailto:igazgatas@rajka.hu
http://www.rajka.hu/

