Vážení spoluobčania,
otázka spracovania odpadov sa stáva globálnym problémom a všetky obce a mestá majú pred sebou
úlohy, s ktorými sa musia úspešne popasovať.
Od 1.1.2021 je povinnosťou samosprávy vytvoriť podmienky a zabezpečiť triedenie a zber
kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. V domácnostiach a na záhradách vzniká veľké
množstvo odpadov. Z hľadiska ochrany životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat, ale aj zníženia
finančných nákladov na odpadové hospodárstvo je najlepšie biologické odpady zbierať samostatne.
Podiel biologicky rozložiteľného odpadu v komunálnom odpade predstavuje viac ako 40%, čo je
neprimerane zbytočne veľká finančná záťaž pre každého z nás, nakoľko sa tento odpad môže
spracovať kompostovaním.
Zákon č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov, §81 ukladá obci
povinnosť zaviesť systém triedenia kuchynského biologického odpadu. Po 1.1.2021 zákon
stanovuje výnimku, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jediná možnosť je, že obec preukáže,
že 100% obyvateľov kompostuje odpad vo svojich domácich kompostoviskách. Vytvárať osobitný
systém na likvidáciu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu považujeme za zbytočné a
neefektívne a v konečnom dôsledku aj nevýhodné a drahé, nakoľko by sa náklady na jeho
zavedenie museli premietnuť do poplatku za komunálny odpad pre každého občana. Naopak
domáce kompostovanie považujeme v podmienkach našej obce za prirodzené a odhadujeme, že už
aj teraz takmer všetky domácnosti domáce kompostoviská využívajú.
Je na každom z Vás, či sa rozhodnete mať kompostovisko vyrobené v domácnosti (napríklad
z dosiek), alebo si zadovážite komposter.
Milí spoluobčania, ak sa rozhodnete, že si zabezpečíte kompostovisko sami a budete odpad
takto likvidovať, je potrebné to potvrdiť doložením čestného prehlásenia. Čestné prehlásenie
dostane každá domácnosť do poštovej schránky, taktiež je prístupné na webovej stránke obce.
V prípade, že by niektorí obyvatelia nepristúpili na domáce kompostovanie, obec zabezpečí
pravidelný týždenný triedený zber kuchynského biologický rozložiteľného odpadu, ale všetky
náklady spojené s takýmto zberom budú rozrátané dotyčným obyvateľom v poplatku.
Veríme, že k plneniu tejto povinnosti pristúpime maximálne zodpovedne tak, aby nedošlo k
finančným postihom zo strany štátu.
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na obecný úrad v Juskovej Voli, alebo na
starostu obce.
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