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Komunálny odpad v obci Ovčiarsko vyváža ﬁrma T+T, a.s. Žilina. Poplatok za vývoz komunálneho
odpadu v obci Ovčiarsko je pre rok 2022 :

21,00 € / osoba / rok

(0,05753 € / osoba / deň)

Sadzba pre podnikateľov - právnické a fyzické osoby : 0,017 EUR za liter.
Poplatok za komunálny odpad pre rok 2022 sa zmenil z 19,60 eur na 1 osobu/rok na 21,00 eur na
osobu/rok.
Občanom, ktorí dovŕšia k 1.1 2022 vek 62 rokov alebo sú držiteľmi preukazov ZŤP bude znížený
poplatok
o 50 %, teda budú platiť 10,50 eur. Žiadame občanov, ktorým bol vydaný preukaz ZŤP, aby ho
predložili v kópii na Obecnom úrade. Každý občan si môže uplatniť na svoju osobu len jednu zľavu.
Občan, ktorý si chce uplatniť úľavu na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, je
povinný podať na Obecný úrad Žiadosť na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad,
inak mu úľava poskytnutá nebude. Doklady, ktorými občan preukazuje dôvody na poskytnutie
úľavy z miestneho poplatku, je občan povinný predkladať každý rok v termíne do 31.01.
Za doklady na uplatnenie úľavy sú považované : kópie potvrdení zamestnávateľa, kópie nájomných
zmlúv, fotokópie ubytovacieho preukazu alebo nájomná zmluva pre študentov (podrobnejšie
informácie vo VZN
č. 1/2021)
Jedná sa o občanov, ktorí dlhodobo žijú alebo pracujú mimo miesta trvalého pobytu a o študentov
stredných a vysokých škôl, ktorí študujú na území SR a sú ubytovaní v mieste štúdia (min. 90 dní v
roku) alebo študenti študujúci v zahraničí. Potvrdenie zo zahraničia musí byť úradne overené v
zmysle § 5, ods. 2 Daňového poriadku.

Rozhodnutie za vývoz komunálneho odpadu sa občanom obce Ovčiarsko zasiela domov podľa
miesta trvalého bydliska. Poplatok za komunálny odpad je možné uhradiť:
- v pokladni obce Ovčiarsko
- poštovou poukážkou
- na číslo účtu v tvare IBAN:
SK24 5600 0000 0003 0248 3001, Prima banka Slovensko,
a.s.,

