Výměna starých nádob na BIO, PLAST a PAPÍR za nové od obce z dotace
V průběhu jara 2022 proběhne výměna současných starých velkých 240l nádob na
PLAST, PAPÍR a malých starých nádob 120 l na BIO, které používáte a jsou ve
vlastnictví firmy NYKOS a.s., která sváží odpady
za nové
velké 240l nádoby na BIO, PLAST a PAPÍR, které získala Obec z dotace.
Důvodem výměny je povinnost obce vrátit výše uvedené nádoby Nykosu, pokud
skončí Nykos svoz v naší obci. Obec podle zákona je povinna soutěžit svozovou
službu a nemůže vědět, která svozová firma soutěž příště vyhraje.

Pokud si hodláte stávající staré nádoby na BIO, PLAST a PAPÍR ve vlastnictví
Nykosu ponechat včetně nových nádob od obce z dotace, můžete si staré nádoby
od firmy NYKOS odkoupit za zůstatkovou cenu:

194,- Kč za velkou 240l nádobu na PLAST resp na PAPÍR
103,- Kč za malou nádobu 120l na BIO
Tyto staré nádoby lze použít na svoz odpadu, nebo na cokoliv jiného. Známky na
odpadové nádoby byly zrušeny.
Peníze za staré nádoby Nykosu můžete zaplatit obci buď hotově, nebo bankovním
převodem do konce března 2022 stejným způsobem jako poplatek za odpady. Pro
identifikaci používejte stejný var.symbol jako pro platbu poplatků za odpady a do
poznámky napište text „ za nádobu BIO, Plast, Papír“ text upravte dle toho, kterou
starou nádobu si hodláte ponechat a za kterou tedy Nykosu skrze obec posíláte
peníze. Tyto peníze pak převede obec firmě Nykos na účet.

Těm občanům, kteří si dříve koupili dotovanou nádobu 240l na BIO od obce za
dotovanou cenu 400,- Kč, tato velká 240l nádoba na BIO odpad zůstává, nebude
vyměněna za novou z dotace, a bude jim vrácena částka 400,-Kč. Vrácení 400Kč
provedeme buď v hotovosti na obci, nebo vám zašleme částku převodem na váš
bankovní účet, který nám sdělíte emailem.

Termín pro platby za nádoby Nykosu a vrácení 400,-Kč u dotovaných je do
31.3.2022.

Proces a termín svážení starých popelnic a výdej nových bude včas oznámen a
upřesněn v místním rozhlase po dohodě s firmou Nykos.

V případě dalších dotazů se obracejte na obecní úřad tel. 321 795 732 , 722 073 430
Ing. Jiří Hůla, starosta

