Vážení spoluobčania
Od 1. júla 2016 nadobudol platnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 . S platnosťou tohto zákona
nastávajú aj zmeny v zbere separovaných zložiek odpadu / sklo, papier, kovy, tetrapaky a plasty /.
Opakujeme ešte raz , že zmeny nastanú len v separovaných zložkách. Zber komunálneho odpadu
bude pokračovať v zabehnutých koľajach.
Aké teda nastanú zmeny:
1. Separovaný zber zložiek sklo, papier, kovy , tetrapaky a plasty už nebude zabezpečovať obec
svojim vozidlom.
2. Zber bude zabezpečovať víťaz verejnej súťaže na svoje náklady a to spoločnosť Waste
transport, a.s. – Márius Pedersen. Je to spoločnosť, ktorá zabezpečovala zber separovaných
zložiek pre obec aj doposiaľ.
3. Zber jednotlivých zložiek sa bude vykonávať samostatne, to znamená, že samostatne jeden
termín sa bude zbierať celou dedinou len jedna zložka.
4. Začíname 18.júla 2016 t.j. v pondelok budúci týždeň , kedy sa bude zbierať sklo celou
dedinou. Preto Vás žiadame vyložiť pred svoje domy vrecia len so sklom. Zberová spoločnosť
Vám na oplátku poskytne prázdne vrecia.
5. Následne 22.júla 2016 t.j. v piatok bude zber papiera a v pondelok 25. júla zber plastov, kovy
a tetrapaky. Samozrejme pred zberom Vás ešte budeme informovať miestnym rozhlasom.
6. Zber nebezpečného odpadu ako pneumatiky, batérie a elektrospotrebiče bude vykonávať
obec o čom Vás v dostatočnom predstihu budeme informovať.
Verím, že si rýchlo zvyknete na zmenu a tým sa pre budúci rok vytvoria dobré podmienky na
prípadné zníženie poplatku z a komunálny odpad. Vážení občania máte to vo vlastných
rukách ako sa k novému spôsobu zberu postavíte. Harmonogram zberu na II. polrok 2016 je
zverejnený na web stránke našej obce, informačnej tabule pri COOP Jednote a samozrejme
informácie o termínoch dostanete na obecnom úrade. Budeme sa snažiť vyhlasovať
jednotlivé termíny zberu separovaných zložiek aj v miestnom rozhlase minimálne dva dni
pred zberom.
7. Takže záverom pripomíname, že začíname 18.júla 2016 t. j. v pondelok budúci týždeň ,
kedy sa bude zbierať len sklo celou dedinou. Preto Vás žiadame vyložiť pred svoje domy
vrecia len so sklom. Zberová spoločnosť Vám na oplátku poskytne prázdne vrecia.

Ďakujeme za pochopenie, porozumenie a pozornosť.

Ing. Ján Tomáš, starosta obce

