OZNAMY OBCE

GÁNOVSKÝ
SPRAVODAJCA

Seniori pozor !
Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach schválilo , aj pre rok 2018, pre
seniorov nad 62 rokov, s trvalým pobytom v obci Gánovce , dve vstupenky
do vaňových kúpeľov v Aqua Spa Gánovce.
Stačí sa len telefonicky objednať na recepcii.
Využite túto možnosť a myslite na svoje zdravie.

Obecné zastupiteľstvo v Gánovciach na svojom zasadnutí dňa
13.12.2016 prijalo Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016 o určení
miestneho poplatku za rozvoj na území obce Gánovce. Toto VZN je
účinné od 1.1.2017. To znamená, že každá stavba, na ktorú bude
stavebníkovi vydané stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby,
rozhodnutie na zmenu stavby pred dokončením alebo ohlásenie,
podlieha tomuto VZN. Bližšie informácie nájdete v zákone NR SR č.
447/2015 o určení miestneho poplatku za rozvoj a VZN
zverejneného na stránke obce www.ganovce.sk .

V decembri roku 2017 sme uviedli do života prvú monografiu
o našej obci, ktorá by nemala chýbať v žiadnej rodine. Ak máte
záujem, môžete si ju zakúpiť na obecnom úrade v Gánovciach za
cenu 20,00 €. Taktiež si môžete zakúpiť knihu Gánovské poviedky
za cenu 4.00 €.
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Vážení občania,
v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré prináša novela zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch, je niekoľko zmien. Novela nadobudla
účinnosť 1. januára 2018 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré
nadobudli účinnosť už 1. decembra 2017. Cieľom novely bola
úprava zákona tak, aby sa odstránili najvýraznejšie problémy spojené
s uplatňovaním zákona v praxi.
Z pohľadu obcí sú najdôležitejšie tieto zmeny:
- prechod práv a povinností z Recyklačného fondu na
Environmentálny fond,
- zákon o odpadoch sa už nebude vzťahovať na uhynuté
zvieratá a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva SR,
by malo Ministerstvo pôdohospodárstva SR pristúpiť k novele
zákona o veterinárnej starostlivosti,
- doterajšia povinnosť obce mať zavedený množstvový zber
stavebného odpadu sa mení na možnosť zvoliť si spôsob zberu.
OZV (Organizácie zodpovednosti výrobcov)
- budú mať možnosť vykonávať overenie funkčnosti a
nákladovosti triedeného zberu v každej obci,
- obec aj naďalej môže vypovedať zmluvu s OZV k 31.
decembru kalendárneho roka bez udania dôvodu, pokiaľ tak
chce obec urobiť, musí doručiť OZV výpoveď do 31. októbra v
roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený,
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- od 1. januára 2018 budú výrobcovia pneumatík povinní
zabezpečiť spätný zber odpadových pneumatík na základe
zmluvy s obcou, ak o to obec požiada a určí, že spätný zber
odpadových pneumatík sa bude vykonávať na zbernom dvore
alebo na inom mieste určenom obcou,
- zavádza sa nová povinnosť pre obce vykonávať najmenej
jedenkrát do roka informačnú kampaň pre obyvateľov obce na
zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov,
rozsah upraví vykonávacia vyhláška, ktorá je v súčasnosti
v procese medzirezortného pripomienkového konania,
zakladá sa nový orgán, ktorý
kontroluje činnosť
koordinačného centra; členmi budú zástupcovia štátu,
výrobcov a ZMOS.
Čo to bude znamenať pre našu obec?
Obec má uzatvorenú zmluvu na kompletné poskytovanie služieb
v odpadovom hospodárstve s firmou Brantner, s.r.o. Poprad a
autorizovanou Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV)
NATUR-PACK, a.s. Bratislava, ktorej autorizácia MŽP SR sa
vzťahuje na - obaly a neobalové výrobky ( tzv. komodity triedeného
zberu plasty, papier, kov, sklo).
Tieto komodity sa v našej obci zbierajú do farebných vriec,
zberných nádob pri OcÚ a ich zber sa uskutočňuje podľa kalendára
zberu, ktorý dostala každá domácnosť.
Čo znamená, že OZV bude mať možnosť vykonávať overenie
funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu v každej obci?
Znamená to, že OZV si bude overovať kvalitu separovaného zberu
v obci . Keď budeme triediť odpad poctivo, presne podľa druhu,
tonáž bude vyššia, budeme mať aj nižšie poplatky za odpad. Ak
budeme lajdácky triediť odpad, tak ako doposiaľ, keď odpad bude
treba ešte dotrieďovať, poplatky za odpad sa budú len zvyšovať.
Vyzbierané druhotné suroviny sa ďalej triedia, lisujú alebo balené
dodávajú konečným spracovateľom.

OZNAMY

Obec Gánovce žiada občanov ktorí sú majiteľmi psa, aby v prípade jeho
úhynu, oznámili v lehote 30 dní zmenu na obecný úrad.
K úhynu je
potrebné doložiť doklad o úhyne, utratení od veterinára a kde a ako boli
uložené jeho pozostatky .
.

Obec Gánovce upozorňuje vlastníkov nehnuteľností u ktorých
nastala majetková zmena k 31.12.2017 (úbytok alebo prírastok
majetku) a ktorí nepodali nové, opravné
daňové priznanie
k 31.1.2018, tiež tých ktorí nepredložili potvrdenia potrebné na
úľavu poplatku za odpad, môžu túto zmenu nahlásiť správcovi dane
– obci Gánovce, s konečným termínom do 31.3.2018.
Po tomto termíne sa pri zistení zmeny alebo si budú chcieť uplatniť
úľavu na dani až pri výrube dane, obec nebude na to prihliadať
a bude vlastníkovi vyrubená pokuta , prípadne plná daň.

Firma Brantner s.r.o. oznamuje občanom, že od 1.3. 2018 sa
separovaný zber riadi novým zberovým kalendárom ktorý je
súčasťou tohto výtlačku.
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POZVÁNKA

Viete, že napr. z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky,
z dvoch litrových nápojových kartónov sa stane 2 m2 kuchynských
utierok, zo 670 ks vyzbieraných a recyklovaných hliníkových
plechoviek môže byť jeden bicykel, z oceľových plechoviek sa môžu
vyrobiť kľúče, jedna tona zberového papiera zachráni 17 stromov, zo
150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť jeden koberec a 30
vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na výrobu jednej
fleecovej bundy. Preto trieďme odpad tak ako sa má. Ako to robia
v civilizovaných krajinách.
Nevyhadzujme plasty, kovy, obaly, sklo do komunálneho odpadu,
nepáľme papier v peci ani plasty, znečisťujeme si ovzdušie nad
vlastným domom. Je neekonomické, keď v deň zberu príde zberové
auto a zbiera po obci polovične naplnené vrecia a naše nádoby na
domový odpad sú naplnené vrchovato a ešte aj s prídavkom, zberové
auto sa musí dva aj tri krát otočiť .
Malo by to byť presne naopak. Kontajnerové nádoby na domový
odpad by mali byť poloprázdne a vrecia s triedeným odpadom by
mali byť plné. Pri takomto triedení dopláca obec na odpad zo
spoločnej kasy. Celkové náklady na odpad za našu obec predstavujú
23 € na osobu. Pre rok 2018 sme zvýšili poplatok na 17 €/osobu a
rok. Na zmiernenie dopadu na rozpočet, sme pristúpili k niektorým
opatreniam v jeho zbere . Každý rodinný dom má vlastnú smetnú
nádobu , niektorí aj dve. V roku 2018 bude proces zberu takýto:
 Zmesový domový odpad (komunálny odpad) – zbiera sa
v utorok v nepárnom týždni (označený v kalendári) kanvu
vyložiť pred bránu rodinného domu skoro ráno;
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 Separovaný zber - sa bude vykonávať nezmeneným
spôsobom podľa harmonogramu od rodinných domov
občanov, stačí vyložiť včas ráno pred bránu;

 Elektro odpad (veľký, biela technika) - zber sa uskutoční
dňa 19.5.2018 a 20.10.2018 od rodinných domov občanov
v skorých ranných hodinách;
 Drobný elektro odpad (baterky tužkové, žiarovky
všetkého druhu, rôzne kalkulačky a pod. ) – zbiera sa do
kontajnera umiestneného vo vchode na OcÚ v Gánovciach ;
 Nebezpečný odpad - zbiera sa 2x v roku od 15.1. 2018 do
22.1.2018 a 25.6.2018 do 2.7.2018 , mobilná zberňa bude
umiestnená pri OcÚ v Gánovciach, oznam bude v rozhlase
a správa SMS;
 Olej z domácnosti (kuchynský, motorový olej) – zbiera sa
pri vykupovaní papiera firmou Brantner,s.r.o., podľa
oznámenia v rozhlase, SMS, priamo na stanovišti pri OcÚ,
vo Filiciach pri pramenia a v Gánovciach pri prameni ;
 Tráva – zber každý pondelok ráno od brány rodinných
domov, počnúc 1.5.2018 – 31.10.2018. Zbiera sa len čistá
pokosená tráva, žiadna burina zo zeminou ani konáriky;
 Burina – zber ako komunálny odpad od rodinného domu vo
vreciach;
 Konáre - zber priebežne na určenom mieste pri obecnom
úrade v Gánovciach;
 Veľkoobjemové kontajnery – v roku 2018 bude pristavený
iba jeden kontajner za mesiac a to od apríla do novembra.
Povinnosť obce zo zákona je 2x v roku pristaviť VOK na jar
a jeseň.

Nábytok , veľkoobjemový odpad, stavebný odpad, si musia
občania voziť priamo na zberný dvor firmy Brantner, s.r.o.,
na sídlisko Juh alebo na ul. Hraničnú v Poprade. Občania
Gánoviec tam majú zľavu.
Uhynuté zvieratá patria do kafilérie.
Kontajnery v obci
budú sledované fotopascami a kamerami. V prípade, že
občan potrebuje kontajner na stavebný odpad počas
rekonštrukcie, môže si ho objednať prostredníctvom
obecného úradu na vlastné náklady. Prostredníctvom obce je
to lacnejšie ako priamo.
 Zakazuje sa vyhadzovať akýkoľvek odpad z domácnosti
do zberných nádob na cintorínoch. Zberné nádoby sú
určené na odpad iba z hrobov cintorína. Považujem to za
drzosť;
 Tiež sa zakazuje vyvážať odpad na pozemok bývalého
pionierského tábora, (je to kataster susednej obce) alebo na
iné lokality, ani burinu alebo iný odpad zo záhrad. Ten
môžu občania zbierať do samostatných vriec a vyložiť
pred bránu.
Ing. Alžbeta Čekovská
starostka
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