Komuniké zo zasadania Združenia obcí Mikroregión Kysucký triangel

Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel na svojom riadnom zasadaní
12.11.2012 na Obecnom úrade v Skalitom venovalo najväčší priestor spoločnej
úprave daní a poplatkov za TK pre rok 2013. Starostovia obcí Skalité PaedDr.
Andrea Šimurdová, Svrčinovec Juraj Strýček a Čierne Ing. Pavol Gomola
preberali spoločný návrh na úpravu daní z pozemkov a nehnuteľností a
poplatky za TKO nastavené podľa podmienok nového zákona. Zhodli sa na
názore, že poplatok za odpad musí byť vo výške, ktorá pokryje všetky náklady
na zvoz, uskladnenie a spracovanie tuhého komunálneho odpadu (TKO popolnice). Odpad, ktorí občania vyprodukujú, musia aj občania zaplatiť.
Naďalej budú poskytované úľavy pre ekologicky sa správajúcich spoluobčanov.
Tí, čo separujú, budú mať nižší poplatok. Pre budúcnosť je veľmi potrebné
podiel vyseparovaného odpadu zvýšiť, nakoľko obce MKT separujú oveľa nižšie
percento z celkového odpadu oproti celoslovenskému priemeru. Preto
predstavitelia obcí uvažujú o zavedení kvóty (podielu vyseparovaného odpadu
voči celkovému vyprodukovanému odpadu), podľa ktorej budú mať občania obcí
Triangla nárok na zľavu za separovanie.
PaedDr. Andrea Šimurdová informovala o činnosti nového Centra voľného času
Skalité, ktoré začalo fungovať v septembri. Okrem detí z obcí MKT ho
využívajú aj deti z Oščadnice.
Nastavenie daní a poplatkov za TKO v rámci celej skalitskej doliny, činnosť
a financovanie CVČ, odkanalizovanie a ďalšie témy budú prerokované na
spoločnom zasadaní obecných zastupiteľstiev obcí Skalité, Svrčinovec a
Čierne, ktoré sa bude ako každý rok konať v novembri.
Ďalším bodom programu bolo financovanie projektu Medzinárodná stopa zdravia
podporeného z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 2013, Fond mikroprojektov. Jedná sa o nákup stroja na úpravu lyžiarskych
bežeckých stôp. Nakoľko sú projekty cezhraničnej spolupráce financované
refundačným spôsobom, to znamená, že celý projekt treba najskôr zaplatiť až
potom je možné žiadať o preplatenie schválenej sumy zo zdrojov eurofondov a
štátneho rozpočtu, musia obce MKT vložiť do združenia mimoriadny finančný
vklad.

