Informácia pre rok 2010.
Obecný Úrad vo Voznici problematike nakladania s odpadmi venuje dlhodobo zvýšenú pozornosť.
Robíme tak i tohto roku z dôvodov schválenia nového VZN, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2010 a je
v záujme každého občana aby sa s nim oboznámil. VZN je vyvesené na úradnej tabuli, informačnej
tabuli a na internetovej stránke obce Voznica.
V zmysle uvedeného VZN a zákona SR o odpadoch správca dane upozorňuje:
- pôvodca alebo držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný
nakladať v súlade s týmto VZN.
Tiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu v obci, t.j. každá domácnosť a podnikateľský subjekt musí mať
zbernú nádobu na odpad
b) užívať potrebný počet zberných nádob, ktoré si môže výhodne zakúpiť na OcÚ
Je zakázané:
a) vytvárať voľné – divoké skládky (pri Hrone, rybníku, potoku, verejných priestranstvách
na celom území obce)
b) vypúšťať odpad do vodných tokov a verejných priestranstiev
c) zmiešavať opotrebované batérie a akumulátory s komunálnym odpadom
d) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd a kanalizácií
e) ukladať biologicky rozložiteľný odpad do odpadových nádob (kuka, veľké kontajnery)
V obci sa v roku 2010 bude komunálny odpad odvážať 2 x mesačne – každú nepárnu stredu.
Separovaný zber sa bude vykonávať každý prvý utorok v mesiaci :
- modré vrece – odkladá sa papier
- zelené vrece - odkladá sa sklo
- žlté vrece - odkladajú sa plasty – PET fľaše
Papier môžete odovzdať do zberu ktorý organizuje MŠ a ZŠ vo Voznici počas celého školského roka.
Zhromažďovanie a preprava objemného odpadu sa bude vykonávať 2 x do roka pod názvom „Jarné
a jesenné upratovanie“. Budú rozmiestnené veľké kontajnery, o čom Vás budeme informovať cez
obecný rozhlas.
Drobný stavebný odpad počas realizácie prác sú občania povinní odkladať výlučne so súhlasom obce.
Väčšie množstvo ako 50 kg na osobu sa robí na vlastné náklady pôvodcu.
Nebezpečný odpad je zakázané ukladať do zberných nádob. Obec 2 x ročne zabezpečuje odvoz
nebezpečného odpadu o čom sú občania taktiež informovaní miestnym rozhlasom.
Kal zo septikov a žúmp sú majitelia povinní zneškodňovať prostredníctvom oprávnenej organizácie
alebo osoby na vlastné náklady a po dobu 3 rokov uchovávať evidenciu o vývoze kalu a jeho
bezpečnej likvidácii.
Biologicky rozložiteľný odpad v súkromných záhradách je občan povinný prednostne zhodnocovať
kompostovaním na svojom pozemku.
Poplatok za komunálne odpady pre rok 2010 je určený VZN o miestnych poplatkoch v súlade so
zákonom č.582/2004 Z.z. Poplatok za komunálny odpad je podľa § 77 zákona povinný platiť každý
občan s trvalým pobytom a prechodným pobytom, alebo keď užíva nehnuteľnosť. Výška poplatku
bola vypočítaná podľa predpokladanej výšky nákladov za zvoz a zneškodnenie len odpadu z kuka
nádob. Za separáciu a veľké kontajnery bude obec platiť z vlastných prostriedkov. Aj tieto náklady by
mal mať občan zahrnuté vo svojom poplatku. Z dôvodu zmiernenia finančnej zaťaženosti občanov,
obec od tejto čiastky upúšťa. Výška ročného poplatku za 1 osobu je 11,- Euro. Zníženie poplatku bude
poskytnuté len tým osobám, ktoré sú prechodne alebo trvalo bývajúce v inej obci, alebo meste kde
platia poplatok za odpady a predložia doklad o zaplatení poplatku.
Správca miestnych daní – obec Voznica ďalej upozorňuje:
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je povinný podať obci do 31.januára 2010 každý daňovník,
u ktorého v priebehu roka 2009 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti, najmä kúpa
nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti, kolaudácia stavby, zmena užívania stavby, zmena charakteru
pozemku. Tlačivo „Daňové priznanie“ si môžete vyzdvihnúť na OcÚ. Sadzba dane z nehnuteľnosti sa
v roku 2010 nezvýšila.

Aj majitelia psov starších ako 6 mesiacov sú povinní splniť si oznamovaciu povinnosť ak tak už
neurobili.
Vážení občania!
Správa miestnych daní a poplatkov pri vyrubovaní výšky daní a poplatkov musí postupovať v súlade
so zákonmi SR a ustanoveniami. Nemôže svojvoľne ich porušovať a musí ich spravovať
s prihliadnutím na podmienky a možnosti, ktoré obec má. Podmienky a možnosti obce sú
ovplyvňované správaním a konaním samotných občanov, a preto každý z nás sa musí správať
hospodárne a podľa platných zákonov. Obecný úrad je zodpovedný za ich dodržiavanie a môže
ukladať za ich nedodržanie aj finančné postihy.
Neznalosť svojich povinností voči štátu a obce nie je dôvod protiprávneho konania občanov. Len
informovaný občan je schopný urobiť si objektívny názor na činnosť Obecného úradu a Obecného
zastupiteľstva. Preto využívajte všetky dostupné možnosti k informáciám, riaďme sa zásadami
rozumného ľudského spolunažívania a bude sa nám žiť v našej obci ešte lepšie a spokojnejšie.
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