Za drobný stavebný odpad si občania od júla zaplatia
Od 1. januára 2016 je platný nový zákon o odpadoch, ktorý nariadil mestám a obciam
povinnosť zaviesť tzv. množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká pri prerábaní nehnuteľnosti a občan
si túto prerábku robí svojpomocne. Odpad mohol doteraz odovzdávať vo dvore obecného úradu
bezplatne. Od 1. júla 2016 odovzdanie takého odpadu bude spoplatnené v zmysle Všeobecne
záväzného nariadenia č. 2/2012 a Dodatku č. 3 Obce Trenčianska Teplá o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Sadzba poplatku
za drobný stavebný odpad je 0,053 €/kg (t. j. 53 €/t).
Možnosť odovzdať drobný stavebný odpad budú mať občania dvakrát do mesiaca každú
druhú stredu v čase od 8,00 hod. do 17,00 hod.. Po privezení drobného stavebného odpadu
v prívesnom vozíku či vo vreciach a predložení občianskeho preukazu, obsluhujúci
pracovník odpad odváži na váhe a občan odpad vyloží na určené miesto. Potom v kancelárii
pracovníčky poverenej na výber poplatku tento v hotovosti zaplatí, o čom mu bude vystavený
príjmový pokladničný doklad.
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať po predložení občianskeho preukazu
aj priamo na skládke LUŠTEK Dubnica nad Váhom, č. tel. 0903/718 100, v pracovných
dňoch v čase od 7,00 hod. – 15,00 hod..
Pri väčších prerábkach si musí každý občan objednať pristavenie veľkoobjemového
kontajnera u spoločnosti Marius Pedersen, a. s., Trenčín, č. tel. 032/640 13 40. Vtedy občan
zaplatí náklady za prepravu kontajnera, ako aj sadzbu za odovzdanie drobného stavebného
odpadu priamo spoločnosti realizujúcej zber.
Veríme, že povinnosť ktorá vznikla platnosťou nového zákona o odpadoch spoločnými
silami zvládneme. Dúfame, že občania obce budú zodpovední voči životnému prostrediu
a nebudú zakladať čierne skládky. Chceme mať peknú, čistú obec a nezabúdajme na to,
že vzniknuté čierne skládky je povinná odstrániť obec, čo znamená zvýšené náklady, ktoré
sa premietnu do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pre každého občana.
Harmonogram zberu drobného stavebného odpadu počas letných prázdnin:
06. 07. 2016
20. 07. 2016
03. 08. 2016
17. 08. 2016
31. 08. 2016
Harmonogram od septembra 2016 bude včas zverejnený.

Žiadame občanov o dodržiavanie uvedeného harmonogramu zberu
drobného stavebného odpadu.

