Predaj nálepiek na smetné nádoby na rok 2019
Nálepky na smetné nádoby na rok 2019 bude možné zakúpiť v dňoch 1. 2. – 28. 2. 2019
na obecnom úrade v Zálesí nasledovne:
Pondelok
7,30 – 15,30 hod.
Utorok
Streda
7,30 – 17,00 hod.
Štvrtok
7,30 - 12,00 hod.
Piatok
7,30 - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka 12,00 – 13,00 hod.
Poplatok za komunálny odpad pre rok 2019 je možné uhradiť v hotovosti do pokladne
obecného úradu od 01.februára 2019. Občania môžu úhradu zrealizovať aj bankovým
prevodom na č. účtu: SK11 5200 0000 0000 0147 1445, kód banky: 5200, variabilný symbol:
0020. Pri každej platbe je potrebné uviesť: meno, adresu a telefónne číslo. V prípade, ak
nebudú pri platbe uvedené potrebné informácie, platba bude vrátená späť na účet!
Výdaj nálepiek. kde bol poplatok uhradený prevodným príkazom, alebo poštovou poukážkou
sa uskutočňuje od 04. februára 2019.
Nálepky na rok 2018 sú platné až do 28. 2. 2019. Smetné nádoby ktoré po 28. 2. 2019 nebudú
označené nálepkou na rok 2019, nebudú po tomto termíne vyvezené.
Triedené zložky odpadu : na základe požiadavky zberovej spoločnosti žiadame poplatníkov
aby od 01. januára 2018 triedené zložky tzv. VKM - viacvrstvové kombinované materiály
(tetrapaky , purpaky atď.) dávali do samostatných vriec nie spolu s plastami .
VÝŠKA POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD pre rok 2019 je stanovená
v platnom Všeobecnom záväznom nariadení č. 4.2015 a jeho dodatku č. 3. 2018:
A) nádoba s objemom 120 l – 52 vývozov: 94,-€
B) nádoba s objemom 120 l – 26 vývozov: 47,-€
C) nádoba s objemom 240 l – 52 vývozov: 188,-€
D) nádoba s objemom 240 l – 26 vývozov: 94,-€
E) nádoba s objemom 1 100 l – 52 vývozov: 858,-€
F) nádoba s objemom 1 100 l – 26 vývozov: 429,-€
ZATVORENÁ PREVÁDZKA – ZBERNÝ DVOR
Zberný dvor bude od 22. decembra 2018 (vrátane) do 6. januára 2019 (vrátane) zatvorený.
Otvorené v pondelok 07.01.2019.

UPOZORNRNIE
Upozorňujeme občanov, že nádobu na komunálny odpad je potrebné vyložiť
na viditeľné miesto v deň vývozu od 6,00 hod. – 22,00 hod., najlepšie však už večer
pred vývozom komunálneho odpadu.

