Milí Kajalčania!
DANE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V ROKU 2020

Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom, v mene obecného
zastupiteľstva obce a v mene zamestnancov obecného úradu v
Kajale popriala veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku.
Začína sa ďalšie desaťročie 21. storočia. Prajem si, aby to bola dekáda,
kedy ľudia znovu nájdu cestu k sebe a hlavne uvedomia si, že pre obývateľnú
planétu pre naše deti a vnúčatá je potrebné zmeniť seba a svoje každodenné
návyky a to aj za cenu vzdania sa pohodlia, na ktoré sme si počas posledných
desaťročí zvykli.
Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhodnotila rok 2019 a predstavila plány
samosprávy obce na rok 2020.
Za najväčší úspech považujeme odovzdanie 12 nájomných bytov prevažne mladým
rodinám v novo vytvorenej ulici čerešňová aleja. V tejto lokalite vzniklo aj 12 stavebných
pozemkov a na väčšine z nich sa už začala aj výstavba rodinných domov. V roku 2020
chceme začať aj s výstavbou ďalšieho obytného domu s ôsmimi nájomnými bytmi.
Obecný úrad je konečne vo vlastných priestoroch. Zo starej chátranej budovy sme
vytvorili novú dominantu obce. Postupne zveľaďujeme aj jeho okolie a výsledok bude
reprezentatívne centrum obce, v rámci ktorého bude vyriešená aj autobusová zastávka
smerom na Šaľu.
V lete 2019 sme z rúk ministerky vnútra prevzali hasičské vozidlo typu IVECO Daily
a v mesiaci december sme sa dozvedeli, že naša žiadosť na výstavbu požiarnej zbrojnice
bola taktiež schválená. Náš dobrovoľnícky hasičský zbor sa postupne rozrastá, každého
záujemcu srdečne očakávame.
Obyvateľom obce sme pomocou dotácie z environmentálneho fondu rozdali
kompostéry do domácností.
Vedľa futbalového ihriska sme odovzdali do užívania moderné detské ihrisko
s kútikom pre rodičov a v súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na rekonštrukcii
budovy prezliekarne. Ďalšie detské ihrisko vedľa materskej škôlky bude otvorené na jar
tohto roka.
V prvých dňoch mesiaca január bude spustená prevádzka bezplatných WIFI zón na
verejne dostupných priestranstvách v obci. Na tento účel sme získali 15 tisíc EUR z Úradu
vlády pre informatizáciu a ďalších 15 tisíc EUR z projektu WIFI4EU.

Vážení obyvatelia. Prosím, pozorne si preštudujte nasledujúce
informácie ohľadom odpadového hospodárstva v roku 2020, nakoľko
produkcia menej komunálneho odpadu je náš spoločný záujem.
Ako prílohu informačnej brožúry nájdete ešte obecný kalendár, mapku
s bezplatnými prístupovými bodmi WIFI pre Teba a WIFI4EU a zjednodušenú
schému na určenie poplatku za komunálny odpad na rok 2020.
Lívia Farkasová
starostka obce Kajal

Miestne dane:

Posledné mesiace ste určite zachytili či už v písaných, alebo televíznych médiách, že
obce naprieč celým slovenskom sú nútené navyšovať miestne dane a poplatky. Je to
jednak z dôvodu vykrytia výpadkov na výnose podielových daní a ďalej na financovanie
množstva povinností a nových kompetencií, ktoré štát na jednotlivé obce previedol.
Ani naša obec nepredstavuje výnimku, preto obecné zastupiteľstvo pristúpilo na
mierne zvýšenie miestnych daní. Jednotlivé nové sadzby daní môžete nájsť na webovej
stránke obce www.kajal.sk v časti dokumenty/platné VZN, alebo na obecnom úrade.
Poplatok za odpad:
Väčšia zmena sa týka poplatku za komunálny odpad. V zmysle zákona o odpadoch sa od
roku 2020 bude opätovne navyšovať poplatok pre obec za uloženie komunálneho odpadu na
skládku odpadov. Toto navýšenie musí aj naša obec premietnuť do výšky poplatku pre svojich
obyvateľov.
Počas uplynulých rokov sme Vás v každom vydanom informačnom letáku nabádali
na separovanie odpadu a produkovanie menej komunálneho odpadu. Napriek tomu je stále
veľa domácností, ktoré sa do zberu triedeného odpadu vôbec nezapájajú. Tieto domácnosti potom
každý druhý týždeň vykladajú pred dom 2-3 kuka nádoby.
Pritom pri poctivej separácii musí pre štvorčlennú domácnosť postačovať
maximálne JEDNA 110 litrová kuka nádoba každé dva týždne.
V zmysle VZN č.3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bude v roku 2020 sadzba pre fyzické osoby 0,08 EUR za osobu a kalendárny deň. Ročný
poplatok bude predstavovať na jednu osobu 29,28 EUR.
Stále sa jedná o sadzbu poplatku, ktorá v porovnaní s okolitými obcami patrí medzi tie nižšie.
Nakoľko samospráva obce považuje za dôležité, aby obyvatelia, ktorí triedia odpad boli
zvýhodnení oproti tým obyvateľom, ktorý sa nezapájajú do systému triedeného zberu, v roku 2019
sa zaviedla evidencia separovaného odpadu pomocou čiarových kódov.
Vznikla databáza, z ktorej je možné vyhodnotiť zapojenie sa domácnosti a aj pravidelnosť
separovania prepočítaním na konkrétny počet osôb v každej domácnosti.
V zmysle bodu č.4 článku 5 VZN č.3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady bude môcť v roku 2020 každí poplatník písomnou žiadosťou požiadať o
zníženie poplatku:
a) vo výške 12,5% za pravidelnosť separácie odpadu
b) vo výške ďalších 12,5% za dosiahnuté množstvo separovaného odpadu.
Pri znižovaní poplatku sa bude prihliadať na úroveň triedenia odpadu v roku 2019.
Vzor písomnej žiadosti je dostupný na webovej stránke obce www.kajal.sk v časti
dokumenty/platné VZN. Taktiež Vám ho poskytnú pracovníčky obecného úradu. Žiadosť je
potrebné doručiť na obecný úrad osobne, poštou, alebo naskenované prostredníctvom emailu na
adresu referent@kajal.sk do 29.2.2020.
Každá doručená žiadosť bude individuálne posúdená na základe údajov z databázy za rok
2019. V prípade, ak domácnosť splní obe podmienky VZN, sadzba pre fyzické osoby bude znížená
o 25% na 0,06 €/osoba/kalendárny deň. V tomto prípade bude suma poplatku za člena domácnosti
namiesto 29,28 € iba 21,96 EUR za rok.
V prípade splnenia iba prvej podmienky bude sadzba poplatku znížená o 12,5 %, t.j. z 0,08
EUR na 0,07 EUR/osobu/kalendárny deň, čo bude predstavovať za člena domácnosti 25,71 EUR za
rok. Zjednodušená schéma vyrubenia poplatku za komunálny odpad je na druhej strane tohto
informačného letáku.
NEZABUDNITE: v roku 2021 sa opätovne bude navyšovať poplatok za uloženie odpadu
na skládku odpadov a sadzba pre obyvateľov sa znovu bude zvyšovať. Preto je dôležité,
aby každá domácnosť poctivo triedila svoj odpad. V roku 2021 bude obec vychádzať
z databázy údajov z roku 2020. Ak budete chcieť platiť menej v roku 2021, je potrebné
zodpovedne pristupovať k triedeniu odpadu už tento rok.

Tisztelt nemeskajaliak!
Engedjék meg, hogy a helyi képviselőtestület, a községi hivatal
és a magam nevében békés, boldog, sikerekben gazdag új évet
kívánjak.
A 21.század új évtizede kezdődik. Szeretném, hogy ebben az évtizedben
az emberek találják meg újra az egymáshoz vezető utat és tudatosítsák, hogy
gyermekeinkre és unokáinkra csak akkor hagyhatunk egy élhetőbb bolygót,
ha magunk is megváltozunk, változtatunk az előző évtizedek alatt
berögződött szokásainkon, akár kényelmünk feladása árán is.
Röviden értékelném az elmúlt évet és ismertetem az önkormányzat előtt álló
terveket.
Legnagyobb sikerünknek az új utcában épült 12 lakásos bérház átadását tekintjük,
amelybe nagyrészt fiatal családok költöztek. Az ebben utcában kialakított 12 építkezési
telken fokozatosan épülnek a családi házak. Ez évben további bérház építését tervezzük,
8 bérlakással.
A községi hivatal végre saját épületébe költözött. A rossz állapotban lévő, régi
egészségügyi központ teljes felújításával a köszég meghatározó épületét alakítottuk ki.
Fokozatosan a környékét is szépítjük, melynek keretén belül megoldódik a buszmegálló
áthelyezése is.
A nyár folyamán a belügyminiszter asszonytól átvettük az Iveco Daily típusú
tűzoltóautó kulcsát, decemberben újabb jó hírt kaptunk, miszerint az új tűzoltószertár
építésére beadott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Önkéntes tűzoltótestületünk
fokozatosan bővül.
A környezetvédelmi alapból nyújtott támogatásból minden háztartás komposztálót
kapott.
Megújult a futballpálya melletti játszótér, nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is
találnak ott szórakozási lehetőséget. Tavasztól lesz nyitva és várja a gyerekeket az újabb,
óvoda udvarában épült modern játszótér.
Jelenleg az öltöző rekonstrukciója folyik, ahol edzőtermek, felújítottot szociális
helyiségek állnak majd a tornászni vágyók rendelkezésére.
Január elejétől ingyenes WiFi – zónák működnek majd a közterületeken. Ezek
kialakítására 15-15 ezer eurót kaptunk a kormányhivataltól, illetve a WiFi4EU projektből.

Tisztelt lakosaink, kérem, figyelmesen tanulmányozzák át a következő
évi, a hulladékgazdálkodást érintő tájékoztatót, hiszen közös érdekük a minél
kevesebb hulladék termelése.
E tájékoztatóhoz csatoltunk még egy a 2020-as szemétilleték
meghatározásának módját ábrázoló sablont, térképet az ingyenes WiFi
pontok
elérhetőségéről,
valamint
a további
információkat
is
tartalmazó falunaptárt.
Farkas Lívia
Polgármester

Adók, illetékek és hulladékgazdálkodás 2020-ban
Helyi adók:
Az utóbbi időben biztosan értesültek a médiából, hogy a települések Szlovákia – szerte
kénytelenek adót emelni. Egyrészt a településekre visszafordított adóhányad csökkenése,
másrészt az állam által a községekre ruházott kompetenciák, feladatok finanszírozása miatt
szükséges.
Községünk sem kivétel ez alól, ezért a képviselőtestület enyhe adóemelést hagyott jóvá (Itt
jegyezzük meg, hogy az utóbbi 5 évben nem emeltünk adót). Az új összegek megtalálhatók
a község honlapján www.kajal.sk a dokumenty/platné VZN részben, vagy a községi hivatalban.
Évente ismétlődő felhívás: január 31-ig kötelező új adóbevallást beadni azoknak, akiknek
az ingatlanvagyonuk változott az adó szempontjából. Az egészségkárosult-igazolvánnyal
rendelkező rokkantnyugdíjasok január végéig kérvényezhetik az ingatlanadójuk csökkentését
50%-kal.
Szemétilleték:
Nagyobb a változás a szemétdíjat illetően. A hulladékgazdálkodási törvény értelmében
2020-tól a községek számára ismételten emelkedik majd a háztartási hulladék szemétdombokon
való elhelyezésének díja. Ezt az emelkedést községünk is kénytelen beledolgozni a lakosság
szemétilletékének összegébe.
Az elmúlt években minden tájékoztató röplapban igyekeztük lakosaikat rávezetni
a minél kevesebb háztartási hulladék termelésére. Ennek ellenére még mindig sok háztartás
nem kapcsolódott be a szeparálásba. Így kéthetente 2-3, vagy több kukát is kitesznek, mindenféle
szemetet összekeverve.
A hulladék becsületes, rendszeres osztályozásával egy négytagú családnak elég kell, hogy
legyen egy 120 literes kuka kéthetente.
A 3/2019 számú, hulladékgazdálkodásról szóló általános érvényű rendelet értelmében
2020-ban a szemétilleték összege 0,08 euró/személ/nap lesz, ami az egész évben 29,28 eurót
tesz ki. Ez az összeg még mindig az alacsonyabbak közé tartozik, a környező településekhez
képest.
Mivel az önkormányzat fontosnak tartja, hogy előnyben részesítse azon lakosokat, akik
szeparálnak, azokkal szemben, akik a szeparációba nem kapcsolódtak be, 2019-ben vonalkódos
rendszert vezettünk be ennek nyilvántartására.
Ennek kapcsán kialakult egy adatbázis, ami alapján kiértékelhető az egyes
háztartások szeparálásának mértéke és rendszeressége.
A 3/2019 számú, hulladékgazdálkodásról szóló általános érvényű rendelet 4. pontjának 5.
bekezdése értelmében minden lakos írásbeli kérvény által kérheti a szemétilleték következő
módon való csökkentését:
a)
12,5%-kal a rendszeres szeparálásért,
b)
további 12,5%-kal a szeparált hulladék mennyiségéért.
Az illeték csökkentésénél a 2019-es szeparáció mértékét vesszük figyelembe.
Az írásbeli kérvény a község honlapján www.kajal.sk a dokumenty/platné VZN részben
található, illetve a községi hivatalban hozzáférhető. A kitöltött kérvényt 2020.2.29-ig
szíveskedjenek eljuttatni a községi hivatalba - referent@kajal.sk emailcímre, illetve postán, vagy
személyesen.
Minden kérvényt egyénileg bírálunk el a 2019-es szeparációs adatbázis szerint. Abban az
esetben, ha a háztartás az általános érvényű rendeletben feltüntetett mindkét feltételnek
megfelel, a szemétilletéket 25%-kal csökkentjük, miszerint 0,06 euro/személy/nap lesz, tehát
21,96 euro/év. Ez egyszerűsített formában megtalálható a röplap másik oldalán.
Ne feledjék: 2021-ben a községek számára ismételten emelkedik majd
a háztartási hulladék szemétdombokon való elhelyezésének díja, és a lakosok
szemétilletékét újból emelni kell majd. Ezért fontos, hogy rendszeresen és megfelelően
szeparáljuk a hulladékot. A község 2021-ben az illetéket az adatbázis 2020-as adataiból
számítja majd ki. Kevesebb fizetés miatt az idén felelőségteljesen álljunk hozzá
a hulladékosztályozáshoz!

