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CESTA K NIŽŠIEMU POPLATKU
ZA KOMUNÁLNY ODPAD

CSÖKKENTSE ÖN IS A HULLADÉK
ELSZÁLLÍTÁSÁNAK DÍJÁT!

PREČO ZMENA?

MIÉRT KELL A VÁLTOZTATÁS?

» Novelou Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov (č.17/20014 Z.z v z.
n. p.) sa od roku 2019 budú zvyšovať poplatky pre obce za uloženie odpadu
na skládky.
» V súčasnosti je poplatok za uloženie 1 tony odpadu na skládku priemerne 6 eur. Od budúceho roka bude pri menej ako 10-percentnej úrovni
vytriedenia poplatok 17 eur za tonu, o rok neskôr 26 eur za tonu a v roku
2021 ešte o sedem eur viac. Čím vyššie bude percento vytriedenia, tým
menej bude stáť uloženie odpadu pre obec a tým pádom aj pre obyvateľov.
» Pre domácnosti, ktoré sa nezapoja do systému separovaného zberu
môže poplatok za odvoz komunálneho odpadu do roku 2021 narásť až na
úroveň 45 eur na osobu (v súčasnosti je 16,42 €).

AKO NEPLATIŤ VIAC?

» Sadzba poplatku bude závisieť od úrovne vytriedenia komunálnych odpadov. Vedenie obce pripravilo unikátny systém, ktorý umožní separujúcim
domácnostiam nielen zostať na úrovni súčasnej sadzby, ale dokonca platiť
menej.

ČO TREBA UROBIŤ?

» TRIEDIŤ ODPAD, TRIEDIŤ ODPAD, TRIEDIŤ ODPAD!
Obec bude presne a preukázateľne evidovať produkciu komunálneho
a aj triedeného odpadu. Na základe pomeru triedenia bude určená zľava
z celkového poplatku pre domácnosť.

VEĽMI JEDNODUCHO SA VIETE ZAPOJIŤ AJ VY!
» V PRVOM KROKU je potrebné nahlásiť na obecný úrad, aké typy KUKA
nádob sa nachádzajú vo Vašej domácnosti. Prosíme, vyplňte dotazník na
spodnej strane tohto letáku a doručte ho na obecný úrad jedným z nasledovných spôsobov:
1. Osobne alebo telefonicky na t.č. 031/781 12 81
2. Na email: referent@kajal.sk s obsahom:
č. domu, počet členov v domácnosti, typ a počet kuka nádob
3. SMS na na číslo 0915-690-445 s obsahom:
č. domu, počet členov v domácnosti, typ a počet kuka nádob
(Príklad: 155, 4, 110x1, 240x1)
Údaje budú zaradené do databázy a každá KUKA nádoba dostane čiarový
kód, ktorý Vám prídu nalepiť zamestnanci obecného úradu.
» V DRUHOM KROKU je potrebné aktívne používať hárok s čiarovými kódmi. Na hárku je označené Vaše číslo domu a obsahuje 26+16+12 čiarových
kódov, v nasledovnom zložení:
• 26 kusov ŽLTÝCH KÓDOV – PLAST,
• 16 kusov ZELENÝCH KÓDOV – SKLO,
• 12 kusov MODRÝCH KÓDOV – PAPIER.
Všetky čiarové kódy sú jedinečné a nie je možné ich zamieňať.
VŠETKO, ČO MUSÍTE UROBIŤ, JE NALEPIŤ PRÍSLUŠNÝ ČIAROVÝ KÓD NA
IGELITOVÉ VRECE s daným separovaným obsahom, ktorý potom vyložíte
pred dom. Pracovníci obecného úradu tieto kódy pri zbere naskenujú a
údaje sa dostávajú do databázy.

ČO TREBA EŠTE VEDIEŤ?

V mesiaci september 2018 bude prebiehať zber údajov od obyvateľov.
Ostrá prevádzka systému začne v októbri 2018, počas prvého odvozu
separovaného odpadu. Poplatok za odpad v roku 2019 bude vyrúbený už
na základe pomeru triedeného a komunálneho odpadu. Podrobné sadzby
budú určené vo všeobecno záväznom nariadení obce v mesiaci december
2018. Všetky ďalšie informácie budú domácnostiam včas distribuované.



» A hulladékdíjakról szóló törvény (17/2014) módosításának értelmében
a falvak számára 2019-től növekedni fognak a szeméttelep és a kommunális hulladék elhelyezésével kapcsolatos kiadások.
» Jelenleg 1 tonna hulladék tárolási díja átlagosan 6 euró. A következő
évtől azok a falvak, ahol 10%-nál kisebb mértékű lesz a hulladék szelektálása, tonnánként 17 eurót, egy évvel később tonnánként 26 eurót és
2021-ben már tonnánként 33 eurót fizetnek majd a hulladék tárolásáért.
Azonban minél nagyobb lesz egy faluban az osztályozás aránya, annál
kisebb lesz az önkormányzat és ezáltal a lakosság kiadása is.
» A kommunális hulladék évi illetéke a jelenlegi 16,42 euróról egészen
45 euróra nőhet személyenként azokban a háztartásokban, ahol nem
fognak bekapcsolódni a szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe.

HOGYAN SPÓROLNI?

» A díj magassága attól majd függ majd, hogy egy-egy háztartás milyen
mértékben osztályozza a hulladékot. A falu vezetése egyedülálló rendszert
készített el, amely segítségével elérhető lesz, hogy a háztartások nemcsak
hogy megtartsák a jelenlegi hulladékdíj szintjét, hanem egyes esetekben
még kevesebbet is fizessenek.

MIT KELL EHHEZ TENNI?

» SZELEKTÁLNI, VÁLOGATNI, SZEPARÁLNI!
Az önkormányzat pontos és bizonyítható nyilvántartást vezet be a szelektálásról és a kommunális hulladék termeléséről. A szelektálás aránya fogja
meghatározni az egy háztartásra eső szemétdíj-kedvezményt.

EGYSZERŰEN TUD CSATLAKOZNI ÖN IS!
» ELSŐ LÉPÉSBEN a helyi önkormányzatnál szükséges bejelenteni, hogy
milyen típusú KUKA konténerek találhatók az Ön otthonában. Kérjük,
töltse ki a lap alján található kérdőívet és juttassa el a községházára:
1. Személyesen vagy telefonon a 031/781 12 81 telefonszámra,
2. E-mailben a referent@kajal.sk címre a következő formában: házszám,
személyek száma a háztartásban, kukák típusa és mennyisége
3. SMS-ben a 0915-690-445 mobilszámra a következő formában:
házszám, személyek száma a háztartásban, kukák típusa és mennyisége
(Példa: 155, 4, 110x1, 240x1)
Az adatok bekerülnek az adatbázisba és ezután minden KUKA konténer kap
egy vonalkódot, amit majd a községháza alkalmazottai fognak felragasztani.
» A MÁSODIK LÉPÉS a vonalkódokat tartalmazó lap aktív használatát
feltételezi, amely az Ön házszámát és 26 + 16 + 12 vonalkódot tartalmazza
alábbi összetételben:
• 26 darab SÁRGA KÓD - MŰANYAG,
• 16 db ZÖLD KÓD - ÜVEG,
• 12 db KÉK KÓD - PAPÍR.
Minden vonalkód egyedi és konkrét háztartáshoz van rendelve.
CSAK ANNYIT KELL TENNI, HOGY A ZSÁK TARTALMA SZERINT RÁRAGASZTJA A MEGFELELŐ VONALKÓDOT A ZSÁKRA és így teszi ki gyűjtéskor
a ház elé. A községháza alkalmazottai minden kódot beszkennelnek és így
az adatok bekerülnek az adatbázisba.

MI EGYEBET KELL TUDNI?

2018 szeptember folyamán zajlik majd az adatgyűjtés a lakosoktól. A
rendszer éles működése 2018 októberétől veszi kezdetét az első szeparált
hulladék gyűjtéssel. A 2019-es hulladékdíj már a szeparált és kommunális
hulladék aránya alapján lesz megállapítva. A hulladékdíj összegét az önkormányzat általános érvényű rendelete fogja meghatározni, amely 2018
decemberében lesz eldöntve. Minden további információ időben kézbesítve lesz minden háztartás számára.

ČÍSLO DOMU
POČET ČLENOV V DOMÁCNOSTI
POČET 110L nádob (kovová) POČET 120L nádob (plast) POČET 240L nádob (plast)
HÁZSZÁM
SZEMÉLYEK SZÁMA A HÁZTARTÁSBAN
110L kuka (fém)
120L kuka (műanyag)
240L kuka (műanyag)
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2/2018

Predslov
V hĺbke duše každý z nás cíti, že ak chceme svojim deťom a
ďalším generáciám ponechať obývateľnú planétu, musíme
zmeniť svoje správanie voči životnému prostrediu. Nadmerné
produkovanie odpadov patrí medzi najpálčivejšie problémy.
Prosím Vás, aby ste sa pomocou inštrukcií na druhej strane
tohto letáku pokúsili o dôslednejšie separovanie odpadov
v domácnostiach a prispeli tým k zníženej produkcii
komunálneho odpadu. Veľakrát stačí iba jednoduchá zmena
zaužívaných zvykov a návykov (napr. obal od jogurtu umyť a
hodiť k plastovým obalom namiesto smetného koša). Ďakujem.

Előszó
Mindannyian érezzük, hogy ha gyermekeinknek és az őket
követő generációknak élhető bolygót akarunk hátrahagyni,
akkor tudatosan, kompromisszumok nélkül és az összes
létező módon védenünk kell környezetünket. A túlzott
HULLADÉKTERMELÉS egy a legégetőbb problémák közül. Arra
kérem Önöket, hogy az e lap hátoldalán található információkat
követve, mindannyian próbáljunk meg kevesebb hulladékot
termelni. Ez alapjában véve egy nagyon egyszerű dolog és
néha csak néhány megszokott mozdulat megváltoztatásáról
szól (például a joghurtos doboz elöblítése és a műanyag
hulladékhoz való dobása a szemétkosár helyett). Köszönöm.

Zberný dvor
Dňa 19. októbra (piatok) od 13:00 do 18:00 hod. a 20. októbra
(sobota) od 9:00 do 12:00 hod. bude na zbernom dvore
umiestnený kontajner 35m3, do ktorého sa bude zbierať
nábytok, koberce, záhradný nábytok a iný veľkoobjemový
odpad, za poplatok podľa posledného sadzobníka.
Zber konárov
Uskutoční sa 23. októbra. Konáre žiadame vyložiť pred dom
zviazané v primeranom množstve. Na väčšie množstvo konárov
obec požičia vlečku a za poplatok zabezpečí odvoz.
Hlásenia obecného rozhlasu
Pridajte sa k domácnostiam, ktoré už začali odoberať hlásenia
obecného rozhlasu elektronickou poštou (e-mailom). Bližšie
informácie dostanete na obecnom úrade, t.č. 031 7811281
alebo na stránke www.kajal.sk.
Krúžok ľudových tancov
Pred 3 rokmi sme v nasej materskej škôlke zaviedli krúžok
ľudových tancov. Pred rokom sme rozšírili krúžok aj pre
školákov, v čom by sme radi pokračovali aj tento rok. Touto
cestou Vám oznamujeme, že záujemcovia ( od 6 rokov) sa môžu
hlásiť u pani Kataríny Orelovej na t. č. 0905 254 961, email:
katarinaorel@gmail.com, alebo na obecnom úrade. Krúžok
bude zahájený v mesiaci október v miestnom kultúrnom dome.
Šport
Navštívte našu rozšírenú a vynovenú posilňovňu pri futbalovom
ihrisku, kde máte možnosť individuálneho aj skupinového
cvičenia.
Ďalej sme pre Vás sprístupnili bezplatnú požičovňu športového
náradia a náčinia. Na využitie čaká frisbee, futbalová a
volejbalová lopta, ďalej stolnotenisové a bedmintonové rakety.
V krátkom čase pribudne aj možnosť hádzať na basketbalový
kôš. Je len jedno pravidlo: po použití všetko vrátiť na svoje
miesto.

Lívia Farkasová
starostka obce

Gyűjtőudvar
Október 19-én 13:00 – 18:00 és október 20-án 9:00 – 12:00
óra között a gyűjtőudvarban 35m3-es konténer lesz elhelyezve
bútor, szőnyeg, kerti bútor és hasonló nagyméretű hulladék
átvétele céljából az aktuális árjegyzék szerint.
Ágak gyűjtése
Október 23-én az ágak, gallyak szedésére kerül sor. Kérjük
lakosainkat, hogy az ágakat összekötve, kis mennyiségben
tegyék ki a ház elé. A nagyobb mennyiségű ágakra a község
pótkocsit kölcsönöz, és térítés ellenében bebiztosítja az
elszállítást.
Hangosbemondó jelentései
Csatlakozzon azon háztartásokhoz, amelyek a hangosbemondó
jelentéseit elektronikus levél (e-mail) formájában is megkapják.
A szolgáltatás aktiválásához tájékoztatást nyújtunk a községi
hivatalban, vagy a www.kajal.sk weboldalon.
Néptánc
3 évvel ezelőtt a helyi óvodában elindítottuk a népi játékok
szakkörét. A tavalyi év folyamán sikeresen megalakult a néptánc
csoport is iskolás gyerekeink számára, amit idén szeretnénk
tovább folytatni. Ennek szellemében értesíteni szeretnénk
minden táncoslábú gyermeket, diákot, hogy szívesen várjuk
jelentkezésüket Orel Katalinnál (katarinaorel@gmail.com,
0905 254 961), illetve a községházán.
Sport
Látogassa meg kibővített és felújított tornatermünket a helyi
focipályán, ahol individuális és csoportos testedzés is végezhető.
Továbbá a focipályán immár sportszerek is kölcsönözhetőek.
Frizbi, focilabda, strandröplabda, asztalitenisz és badminton
kellékek várnak Önökre. Rövid időn belül kosárra is lehet majd
dobni. Csak egy szabály van, használat után minden kerüljön a
helyére.

F arkas Lívia
polgármester

