Oznam
Oznamujeme občanom, že poplatok za odvoz komunálneho odpadu je potrebné uhradiť do 31.
januára 2020 na obecnom úrade v Malinove. Po uhradení poplatku dostanete nálepku na
označenie zbernej nádoby a kartičku, s ktorou sa preukážete na zbernom dvore v Malinove.
Od 1. februára 2020 neoznačené zberné nádoby nebudú vyprázdnené.
Zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti treba oznámiť na obecnom úrade v Malinove do 31.
januára 2020. Spoločné rozhodnutie o výške daní za nehnuteľnosť a za psa Vám bude
doručené poštou.
Odvoz dvojtýždňového odpadu bude každý NEPÁRNY týždeň: PONDELOK. Odvoz
bioodpadu z hnedých nádob bude každý PÁRNY týždeň: UTOROK (začiatok odvozu
upresníme v 3/2020).
HARMONOGRAM vývozu triedeného odpadu rok 2020+Mesačný vývoz komunálneho
odpadu
20. január
06. júl
17. február
03. august
16. marec
31. august
13. apríl
28. september
11. máj
26. október
8. jún
23. november
21. december.
Oznamujeme občanom, že s účinnosťou od 01.01.2020 na Zbernom dvore Malinovo
nebudú preberať (nie je možné ukladať) zmesový komunálny odpad. Upozorňujeme
občanov, aby z uvedeného dôvodu, v každej domácnosti prehodnotili veľkosť smetnej
nádoby ako aj frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2020.
Eugen Janik - starosta obce
Értesítés
Értesítjük a lakosokat, hogy a szemétdíjat 2020. január 31-ig kell befizetni az éberhardi
községi hivatal pénztárába. A szemétdíj befizetésekor mindenki kap matricát, melyet a
szemétládára kell ragasztani és kártyát, amely a tulajdonost az éberhardi szemétudvarra való
belépésre jogosítja fel.
A meg nem jelölt szemétládákat a szemetesek 2020. február 1-étől nem fogják kiüríteni.
Az ingatlan adóban történt változásokat, kérem jelentsék be 2020. január 31-ig a községi
hivatalban.
A határozatot az adó és a kutyaadó befizetéséhez mindenki házhoz kapja.
A kéthetes szemét elhordása PÁRATLAN HÉTEN HÉTFŐN lesz.
A bioszemét elhordása a barna ládákból PÁROS HÉTEN KEDDEN lesz (az elhordás
kezdését 2020 márciusában pontosítjuk).
HARMONOGRAM 2020 - Osztályozott szemét + HAVI szemét elhordása
január 20.
július 6.
február 17.
augusztus 3.
március 16.
augusztus 31.
áprílis 13.
szeptember 28.
május 11.
október 26.
június 8.
november 23.
december 21.
Tájékoztatjuk a polgárokat, hogy 2020.01.01-től kezdve a helyi szemétgyűjtő udvarra
nem lehet vegyes háztartási hulladékot kihordani. Ezért felhívjuk figyelmüket, hogy
vizsgálják felül szemétládáik nagyságát, valamint a vegyes háztartási hulladék
elhordásának gyakoriságát a 2020 évre.
Janik Jenő – polgármester

