Zavedenie nového systému zberu TKO
v obci ZATÍN
Vážení občania,
dovoľte , aby sme Vás informovali o novom systéme zberu a poplatku
komunálneho odpadu (TKO), ktorý bude zavedený od 1.januára 2017.
Na základe VZN č. 2 /2016 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny
odpad, ktoré prijalo Obecné zastupiteľstvo dňa 14.12.2016, sa mení systém zberu
TKO v obci Zatín nasledovne:
Od 1.1.2017 sa zavádza pre všetky domácnosti a podnikateľské subjekty
žetónový systém zberu TKO. To znamená, že v rámci poplatku za vývoz TKO
obdržia domácnosti, podnikateľské subjekty žetóny v počte 6 ks.
Ako to bude fungovať?
Vývoz sa bude uskutočňovať dvakrát mesačne (štvrtok). V deň vývozu na plnú
kontajnerovú nádobu upevníte obdržaný žetón a pri vyprázdnení nádoby ju prepravca
odtrhne a odovzdá na obecný úrad. To znamená, že plnú nádobu môžete dať
vyprázdniť v ktoromkoľvek týždni v roku , podľa uváženia.
NÁDOBY, KTORÉ
VYPRÁZDENÉ !!!
Hodnota žetónov :

NEBUDÚ

OZNAČENÉ

ŽETÓNOM

NEBUDÚ

1 ks …........................1,30 Eur
-minimálny odber žetónov :
6 ks x 1,30 Eur = 7,80 Eur
Ak nastane situácia, že sa minuli všetky žetóny, dajú sa dokúpiť v tej istej cene
na obecnom úrade.
Upozorňujeme, že v prípade, ak ku koncu roku žetóny zostanú, nie je možné
vrátiť a žiadať vrátenie poplatku. Toto je možné len v prípade, ak sa majiteľ počas
roka z domácnosti odsťahuje, alebo zomrie (len po dedičskom konaní), prípadne zruší
prevádzku.
Tento systém je nastavený tak, aby každá domácnosť ušetrila financie za vývoz
TKO.
Vzhľadom na skutočnosť, že bol sprísnený systém separovania odpadu (papier,
sklo, kov a plasty), by mala byť úspora preukázateľná.
V prvom rade žiadame všetkých majiteľov domácností a podnikateľských
subjektov, aby do 10.januára 2017 uhradili poplatok TKO v hodnote 7,80 Eur a prišli
na obecný úrad si prevziať 6 ks žetónov.
Vyzývam Vás preto občania, aby ste chodili s otvorenými očami a každého,
ktorý by mal v úmysle znečisťovať životné prostredie sypaním komunálneho odpadu,
kde sa mu zachce upozornite ho na to, alebo ho oznámte na obecný úrad aby sme
mohli vykonať nápravne opatrenia, aby naša obec vyzerala čisto a dôstojne, veď je
zrkadlom nás všetkých občanov obce .
Za pochopenie a porozumenie Vám ďakujeme
Zoltán Szaxon, starosta obce

