Spôsob nakladania s odpadmi, poplatok za vývoz odpadov v roku 2022
Zasielame Vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2022 a 2 kusy žetónov na
komunálny odpad na rok 2022.. Cena za jeden žetón na vývoz komunálneho odpadu sa mení zo 6 € z roku 2021
na 7 € na rok 2022.
Ročný poplatok na osobu na rok: 14 €. Tento poplatok zahŕňa 2 žetóny na vývoz kuka nádoby.
Cena vývozu jednej 120 litrovej zbernej nádoby: 7 €.
Príklady poplatku:
1 osoba v domácnosti: 14 € - 2 žetóny na rok;
2 osoby v domácnosti: 28 € - 4 žetónov na rok;
3 osoby v domácnosti: 42 € - 6 žetónov na rok;
4 osoby v domácnosti: 56 € - 8 žetónov na rok.
Ak poplatník v priebehu roku minie žetóny, potrebný počet žetónov navyše si dokúpi na Obecnom úrade v cene
7 €/žetón.
Technické služby Žiar nad Hronom vykonávajú zber komunálneho odpadu 2-krát do mesiaca, teda 26-krát do
roka. Pred odvozom je potrebné zberovú kuka nádobu označiť pripevnením žetónu, ktorý je pre zberovú
spoločnosť dokladom o zaplatení poplatku za odvoz. Žetóny vyhotovuje a vydáva Obecný úrad v Lovči.
Plastové nádoby na odpad si môžete zakúpiť, prípadne objednať aj na Obecnom úrade v Lovči:
- 120 litrová s kolieskami: 21€ - čierna na komunálny odpad,
- 240 litrová s kolieskami: 33,60 € - žltá na plasty, modrá na papier,
- 240 litrová s kolieskami: 36 € - hnedá na bio.
Za žetóny, ktoré si občania zakúpili v roku 2021 za 6 € a použijú ich v roku 2022, sa doplatí rozdiel stanovený
vo výmere za komunálne odpady.
Podmienky a preukázaná povinnosť poplatnítka pre zníženie, alebo odpustenie poplatku, alebo jeho časti v
zmysle §6 VZN obce Lovča č. 1/2022 treba požiadať v termíne do 28. 2. 2022. Tlačivo je k dispozícii na stránke
obce alebo vo vestibule Obecného úradu. K žiadosti je potrebné doložiť prílohy uvedené v §6 VZN obce Lovča
č. 1/2022.
Na informovanie o odvozoch separovaného odpadu, dňoch jarnej a jesennej čistoty a dianí v obci môžete využiť
aj aplikácie na smartfóny:
Odvoz odpadu

Hlásenie rozhlasu

Bezplatné zasielanie hlásení formou sms-správ si môžete
prihlásiť na Obecnom úrade v Lovči s uvedením
Vášho telefónneho čísla.

Separovaný odpad
Plasty
Zber plastov v plastových vreciach alebo v žltých kuka nádobách spred rodinných domov a z 1100 l zberných
nádob na zberných miestach za OcÚ a KD.
Papier
Podomový zber papiera aj kartónu spred rodinných domov. Papier aj kartón musí byť len v modrých kuka
nádobách, nie vo vreciach ani zviazaný a položený mimo nádob, z dôvodu náchylnosti papiera na dážď a vietor.
Zber papiera z 1100 litrových nádob za Obecným úradom a Kultúrnym domom a zber z veľkokapacitných
kontajnerov za Obecným úradom a v zbernom dvore za kultúrnym domom. Kartónové krabice vkladajte do
kontajnerov poskladané do plochého tvaru.
Tetrapaky
Zber tetrapakov v plastových vreciach alebo v oranžových kuka nádobách spred rodinných domov a z 1100 l
zberných nádob na zberných miestach za OcÚ a KD.
Kovové obaly
Zber kovových obalov v plastových vreciach alebo v červených kuka nádobách spred rodinných domov
a z 1100 l zberných nádob na zberných miestach za OcÚ a KD.
Sklo
Zber skla z veľkokapacitných kontajnerov na zberných miestach za OcÚ a KD.
Bio odpad zo záhrad
Zber bio odpadu zo záhrad spred rodinných domov:
- tráva, lístie – zbalené v plastových vreciach alebo v hnedých kuka nádobách,
- konáre skrátené na 1m a zviazané.
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Do zberných nádob za OcÚ a KD môžete ukladať zvyšky potravín. Použité tuky a oleje vkladajte v pohároch
alebo fľašiach. Nenechávajte takýto odpad položený vedľa kontajnerov.
Staré drevo
Staré drevo využíva spracovateľ drevnej hmoty na výrobu drevotriesky. Odovzdávajte staré drevo – krovy,
latovanie, nábytok, dvere a pod. bez väčších kovových častí (veľké pánty, oplechovanie) bez sklenných výplní.
Domové dvere s kľučkou a pántami môžete odovzdať celé. Neukladajte sem laminátové podlahy, čalúnený
nábytok, drevo zo záhrady (konáre a kmene stromov).
Na separované zložky, ktoré sa zbierajú v plastových vreciach, používajte len priehľadné vrecia. V prípade,
že umiestňujete separovaný odpad v plastovom vreci do kontajnerov na zberných miestach obce, použite tiež
priehľadné vrece.
Najmä do kontajnerov na separované odpady na zberných miestach obce bývajú ukladané predmety, ktoré do
daného kontajnera nepatria. Napríklad nárazník z auta alebo kancelárska stolička v plastoch, keramické
taniere v skle, často i obsah koša s odpadom z domácnosti v ktoromkoľvek kontajneri na separovanú zložku,
vrece so starým chlebom v tetrapakoch. V takom prípade sa celý obsah kontajnera považuje za komunálny
odpad a nie je vyvezený bezplatne, ale za cenu komunálneho odpadu. Toto navyšuje náklady na komunálny
odpad a má to vplyv aj na poplatok za komunálny odpad.
Separovaný odpad - najmä kovy, plasty, tetrapaky - sú označené trojuholníkom so značkou odpadu. Pokiaľ
predmet túto značku na sebe nemá, do separovaného odpadu nepatrí a je to komunálny odpad.

