OBEC Letanovce
OBECNÝ ÚRAD Letanovce
Sídlo: ul. Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Obec Letanovce v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia
komunálnych odpadov (ÚV KO ), ktorá je za rok 2020 = 24,59 %
Grafické spracovanie úrovne vytriedenia:
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Na základe úrovne vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 20 – 30 %
bude v obci Letanovce roku 2021 platiť sadzba na úrovni položky č. 3 a to vo výške 27,- €/t za
uloženie zmesového komunálneho odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 01) a objemného
odpadu (katalógové číslo odpadu 20 03 07) na skládku odpadov podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády
SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a
podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.
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Obce u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov vyššia sú zvýhodnené. Pre našu
samosprávu to znamená zvýšenie nákladov na zvoz a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu, preto
prosíme občanov, aby pristupovali k triedeniu odpadov zodpovedne, aby sme mohli v tomto roku
dosiahnuť lepšie výsledky, a tým aj nižšie platby za odpad. V prípade, že nedôjde k zvýšeniu
triedenia, bude obec nútená opätovne zvyšovať poplatky za komunálny odpad.

V Letanovciach dňa, 16.2.2021
Zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od 16.2.2021
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