Informácie pre občanov – rok 2020
1. Daň z nehnuteľnosti
Do 31. januára 2020 je povinný podať obci Voznica priznanie daňovník, ktorý sa
v roku 2019 stal vlastníkom pozemku, bytu alebo stavby a u ktorého nastali
zmeny vo výmere pozemkov, bytov alebo stavieb.
Všetky stavby, úpravy a prístavby sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného
povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu – t.j. obci.
2. Daň za psa
Daňová povinnosť vzniká vlastníkovi resp. držiteľovi najneskôr do 30 dní
odo dňa kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov.
- sadzba dane za psa je 4 € za 1 psa
- vlastník alebo držiteľ psa je povinný na vlastné náklady zabezpečiť
vakcináciu proti besnote
- vlastník alebo držiteľ psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa –
začipovanie, najneskôr však do 12 týždňov veku
3. Daň za užívanie verejných priestranstiev
Verejným priestranstvom sú pozemky vo vlastníctve obce. Užívaním verejného
priestranstva sa rozumie umiestnenie stavebného materiálu, skládky dreva a pod...
- sadzba dane na spevnené plochy je 0,033 €/m2/deň
- sadzba dane na nespevnené plochy je 0,017€/m2/deň
- daňová povinnosť vzniká dňom zabratia verejného priestranstva –
písomnou žiadosťou
4. Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- poplatok pre fyzické osoby na kalendárny rok bol stanovený - 17 €
- poplatok pre trvale neobývané nehnuteľnosti /rodinné domy a chalupy/
na kalendárny rok bol stanovený - 18 €
- veľkoobjemové kontajnery budú pristavené na obvyklé miesta 2x do roka:
23.3.2020 a 19.10.2020

- odpadové pneumatiky sú občania povinní odovzdať bezplatne v pneuservise
alebo v predajni pneumatík
Dôrazne upozorňujeme občanov na dodržiavanie zásad nakladania s odpadmi. Je
nutné v maximálnej miere triediť odpad a odkladať ich do farebných vriec, čím
znížime objem komunálneho odpadu. Taktiež doporučujeme občanom aby
k odvozu pristavovali len naplnené kuka nádoby. Čím menej kuka nádob a viac
triedeného odpadu, tým výhodnejšie pre obec a životné prostredie.
Taktiež biologický odpad – konáre, burinu, trávu , piliny sú občania povinní
predovšetkým zhodnocovať na vlastných pozemkoch – kompostovaním.
- biologicky odpad zo záhrad môžu občania kompostovať na vlastných
pozemkoch- je zakázané tento odpad spaľovať, odkladať do KUKA nádob
a veľkoobjemových kontajnerov
- do KUKA nádob je zakázané odkladať zložky triedeného odpadu – plasty, sklo,
papier, kov ako aj kuchynský odpad
Triedený odpad:
- dodržiavajte farebné rozlíšenie triedenia:
zelená – sklo, čisté fľaše, poháre, tabulné sklo, sklenené
črepy
žltá – stlačené PET fľaše, plastové tašky, vrecká, výrobky z plastu
modrá – papier, neznečistené obaly, krabice, noviny, reklamné plagáty
červená – kovové obaly, plechovky, nápojové kartóny
- do veľkoobjemových kontajnerov je zakázané odkladať zložky triedeného
odpadu – plasty, sklo, papier, kovy – elektroodpad nebezpečný odpad,
pneumatiky a bioodpad - povolený je len veľkoobjemový odpad – rozobratý
nábytok, sanitárny odpad....
- pri väčšom množstve odpadu si občania môžu objednať veľkoobjemový
kontajner na vlastné náklady priamo na Mestskom podniku služieb v Žarnovici
na t.č. 0911 806 723
- elektroodpad a nebezpečný odpad sa zbiera celoročne na obecnom úrade
vo Voznici počas pracovnej doby
- na konáre a lístie s trávou sú vytvorené samostatné skládky pri lavici
- povinnosťou občanov je odstraňovať konáre, ktoré zasahujú do miestnych
komunikácií , elektrických a rozhlasových vedení

- pozemky je potrebné udržiavať bez buriny a iných nečistôt
- od 1.1.2020 je v obci Voznica zakázané parkovanie na všetkých miestnych
komunikáciách a verejných priestranstvách – VZN č. 2/2020
Podľa VZN č. 2/2020 je parkovanie na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách v našej obci zakázané. Uplynul 1 mesiac od tohto zákazu, kedy
uplynula prechodná doba, počas ktorej si vlastníci motorových vozidiel mohli
urobiť také opatrenia aby neparkovali na komunikáciách a nebránili bezpečnej
a plynulej premávke.
- doporučujeme občanom vziať do pozornosti webovú stránku obce
www.voznica.sk , kde získajú informácie o obci ako aj aktuálne oznamy.

Kamil Blaho, starosta obce

