Vážení spoluobčania,
V tomto roku nadobúda povinnosť pre samosprávy
(obce) zabezpečiť a vytvoriť podmienky na triedenie a zber
kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Celkový
podiel biologicky rozložiteľného odpadu v komunálnom
odpade predstavuje viac ako 40 %, čo je z finančného hľadiska
neprimeraná záťaž pre každého z nás, nakoľko sa tento odpad
môže spracovať kompostovaním.
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
predpisov v § 81 ukladá obci zaviesť systém triedenia
kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Po 01. 01.
2021 zákon stanovuje jedinú výnimku, kedy sa osobitný
systém nemusí zaviesť, a to vtedy, keď obec preukáže, že 100
% obyvateľov kompostuje odpad vo svojich vlastných
kompostoviskách. Vzhľadom k tomu, že naša obec je
špecifická tým, že v nej bývajú obyvatelia nie len v rodinných
domoch, ale aj v bytových domoch je zavedenie takéhoto
systému zberu odpadu podstatne zložitejšie.
Domáce kompostovanie považujeme za prirodzené
a odhadujeme, že 60 % domácností žijúcich v rodinných
domoch a niektoré domácnosti žijúce v bytových domoch
(napr. majitelia záhradiek) už v súčasnosti domáce
kompostovisko využívajú a takto kuchynský odpad
kompostujú.

Obec sa zapojila do výzvy na kompostoviská a nádoby na
kuchynský odpad a plánuje (v prípade úspešnosti) v tomto
roku dodať do každej domácnosti bývajúcej v rodinnom dome
kompostér, do každej domácnosti bývajúcej v bytovom dome
nádobu na kuchynský odpad a rozmiestniť kompostéry na
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad ku bytovým domom
a ďalšie kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad po obci.
Keďže predpokladáme, že domácnosti v rodinných
domoch kuchynský odpad ukladajú do vlastných
kompostérov, nové kontajnery na kuchynský odpad sú
rozmiestnené hlavne po sídliskách pre občanov bývajúcich
v bytových domoch a jeden kontajner je umiestnený pri
obchode Coop Jednota. Sú to zelené 120 litrové nádoby, do
ktorých môžete takýto odpad ukladať. Odvoz odpadu bude
vykonávať externá firma raz za týždeň.
Veríme, že k plneniu tejto povinnosti pristúpite všetci
maximálne zodpovedne a že v plnej miere budete kuchynský
odpad separovať a ukladať ho do nových zelených
kontajnerov
čím prispejete k zníženiu množstva
komunálneho odpadu a k zvýšeniu množstva vyseparovaného
odpadu, od čoho sa bude v budúcnosti odvíjať aj výška
poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Ďakujeme Vám!

