Zmeny v nakladaní s komunálnym odpadom
a s vytriedenými zložkami z komunálnych odpadov – Plasty, Sklo, Papier
V priebehu roka 2021 dôjde v našej obci k viacerým zmenám v oblasti nakladania s
komunálnym odpadom a s vytriedenými zložkami z komunálnych odpadov, preto Vás prosíme
o dôsledné preštudovanie tohto informačného letáku.

1. Komunálny odpad
V mesiaci január 2021 bude zber komunálneho odpadu zabezpečovať spoločnosť FÚRA.
Zber komunálneho odpadu v mesiaci január sa uskutoční:
v stredu 13.01.2020
a v stredu 27.01.2020.
Od februára roku 2021 bude zber komunálneho odpadu zabezpečovať spoločnosť KOSIT,

v trojtýždňových intervaloch a to v PONDELKY,
podľa zvozového kalendára, ktorý obdrží každá domácnosť spolu s týmto informačným letákom.

Zber komunálneho odpadu v mesiaci február sa uskutoční:

v pondelok 15.02.2020,
v pondelok 08.03.2020,
v pondelok 29.03.2020,
a ďalej podľa zvozového kalendára...

2. Vytriedené zložky: Plasty + Kovy + Nápojové kartóny, Sklo, Papier
Zber vytriedených zložiek z komunálnych odpadov sa zjednoduší a čo je dôležitejšie, intervaly
zberu jednotlivých vytriedených komodít budú častejšie oproti predchádzajúcemu
obdobiu.
PLASTY + KOVY + NÁPOJOVÉ KARTÓNY sa budú zbierať spolu
12 x ročne
SKLO
4 x ročne
PAPIER
3 x ročne
podľa zvozového kalendára, ktorý obdrží každá domácnosť spolu s týmto informačným letákom.

* k zmene intenzity zberu komunálneho odpadu z dvoch týždňov na tri týždne sme
pristúpili z dôvodu šetrenia nákladov na nakladanie s odpadmi na území obce, ktoré nám
v poslednom období vzrástli jednak z dôvodu neustáleho zvyšovania poplatkov za uskladnenie
komunálnych odpadov na skládke odpadu a s tým súvisiacich zákonných poplatkov, ale najmä
z dôvodu spustenia prevádzky zberného dvora. Vďaka tomuto kroku nebolo ani tento rok
potrebné pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad, ktorý ostáva aj naďalej vo výške
17 €/osoba/rok a taktiež ostali zachované výrazné zľavy pre osoby staršie ako 70 rokov.
* k zmene zberovej spoločnosti Fúra s.r.o. došlo v dôsledku prehodnotenia doteraz
poskytovaných služieb touto spoločnosťou v oblasti nakladania s odpadmi v našej obci.
Podarilo sa nám vysúťažiť podstatne lepšie podmienky a koncom roka sme uzatvorili zmluvu
o nakladaní s odpadmi so spoločnosťou KOSIT a.s.. na obdobie 5 rokov.

výhody:
- NIŽŠIA CENA: v približne tej istej cene už nebude komunálny odpad z našej obce končiť
na skládkach, ale v spaľovni odpadu a bude teda energeticky zhodnotený. Obci tak odpadá
zákonná povinnosť platná od januára tohto roku, zabezpečovať zber a likvidáciu kuchynského
odpadu z Vašich domácností, čo by nás stálo nemalé finančné prostriedky navyše.
- SPRAVODLIVEJŠÍ SYSTÉM: nová zberová spoločnosť nám v priebehu prvého polroka
dodá čipy a systém, ktorými bude označená každá nádoba na komunálny odpad. Každá nádoba
bude po označení čipom vážená vážiacim zariadením umiestneným priamo v zberovom
vozidle. Obec tak získa informácie, nielen o tom ako často sú nádoby z Vašich domácností
vyvážané, ale aj o tom, koľko tá ktorá domácnosť odpadu vyprodukuje. Obec tak od Vás bude
do budúcna môcť spravodlivejšie vyberať poplatky za komunálny odpad, a to na základe
vyprodukovaného množstva:
ČÍM MENEJ ODPADU OBČAN VYPRODUKUJE, TÝM MENEJ ZAPLATÍ!
- JEDNODUCHŠIE SEPAROVANIE ODPADU a VYŠSIA INTENZITA ZBERU: keďže
od Vás očakávame, že začnete viac odpadu separovať, zvýšili sme intenzitu zberu týchto
vyseparovaných zložiek odpadu a taktiež sme zjednodušili systém zberu vyseparovaných
zložiek odpadu.
Plastové obaly – plastové fľaše a zmiešané plasty sa budú zbierať spolu s Kovovými obalmi
a spolu s Nápojovými kartónmi /tzv. Tetrapakmi/, ktoré búdu zberovou spoločnosťou zbierané
každý mesiac.
Zvýšila sa aj intenzita zberu Skla a Papiera.

OSTATNÉ INFORMÁCIE
- v priestore za obecným úradom sú umiestnené označené plastové kuka nádoby, do
ktorých môžete vo fľašiach /bandaskách/ ukladať požitý kuchynský olej a tuky z Vašich
domácností a taktiež použité malé batérie. /Použitý kuchynský olej a tuky a použité malé
batérie je taktiež možné odovzdať aj na zbernom dvore/

ZMENY SA OD MARCA DOTKNÚ AJ OBYVATEĽOV a NÁJOMNÍKOV
BYTOVÝCH DOMOV s.č. 364 a s.č. 187
* Nájomníci bývajúci v bytových domoch s.č. 364 a s.č. 187 už nebudú na komunálny odpad
využívať veľké 1100 litrové kontajnery.
* Každá domácnosť v týchto bytových domoch bude musieť využívať svoju vlastnú plechovú,
alebo plastovú kuka nádobu, ktorá bude označená čipom.
V prípade záujmu o kúpu kuka nádoby z obecného úradu v sume 28€/kuka nádoba žiadame
nájomníkov bývajúci v bytových domoch s.č. 364 a s.č. 187 o nahlásenie sa na obecnom úrade.

