Separovaný zber odpadu V Dunajskom Klátove
Separovaný zber odpadu je cestou k udržovateľnému spôsobu zachovania rozvoja
životného prostredia. V prípade dostatočného separovania množstvo odpadu na
skládkach by bola minimálna a vyseparovaný odpad by mohol byť znovu využitý –
recyklovaný. Žiaľ v súčasnosti až 70% odpadu z našich domácností je
neseparovaný a končí na skládke ako komunálny odpad. Napriek opatreniam –
separovaný zber PET fliaš a papiera, poskytovanie kompostérov – v našej obci
množstvo komunálneho odpadu na jedného obyvateľa nepokleslo. Ako ste to
mohli dozvedieť z médií, poplatky za umiestnenie odpadu na skládkach sa v roku
2020 zvýší oproti roku 2019 na dvojnásobok (o 100%)

Na základe týchto skutočností Samospráva obce vo veci zberu komunálneho
odpadu uznieslo nasledovne:
1. Ročný poplatok za odvoz komunálneho odpadu je 25 EUR/osoba
2. Odpad bude odobratý len v označených smetných (kuka) nádobách.
Označenie nádob bude realizovaný prostredníctvom čípov ešte v januári tohto
roku. Čípovanie nádob bude bezplatné, budú ho realizovať poverení pracovníci
Obecným úradom. Pre trojčlennú rodinu bude označená jedna nádoba, pre štyri a
päťčlennú dve nádoby a pre šesť a viacčlennú rodinu tri nádoby.
3. V budúcnosti sa počíta so zvýšením intervalu zberu na tri týždne. V
súčasnosti platí doterajší dvojtýždňový interval podľa vydaného kalendára na rok
2020.
Súčasne pripomíname, že najekologickejšie spracovanie „zeleného“ (bio) odpadu
(zo záhrad, nespotrebované zbytky potravín a pod.) je jeho kompostovanie. Za
účelom podpora tohto spôsobu recyklácie zeleného odpadu boli poskytnuté
záujemcom kompostéry v rámci ekologického programu z fondov EÚ. Vyzývame
občanov na vyuzitie týchto kompostérov! Súčasne upozorňujeme, aby ste
zelený odpad nedával do nádob komunálneho odpadu (čierne nádoby
kuka)! Obsah nádoby s obsahom zeleného odpadu nebude odobraný!!
Väčšie množstvo zeleného odpadu je možné bezplatne odovzdať na skládku
spoločnosti Bioprodukt – cca 1 km za penzionom Hubert na ľavej strane cesty.

Od 1. januára 2020 v našej obci rozšírime sortiment separovania odpadu.
Okrem doterajších druhov separovaného odpadu – plasty a papier –
budeme zbierať aj sklo a textil. K priesvitným vreciam na plasty a modrým
nádobám na papier pribudnú zelené vrece na sklo a žlté vrece na textil.
Jednotlivé druhy separovaného odpadu budú vyzdvihnuté raz za mesiac v
určených termínoch. V danom termíne prosíme vrecia, v ktorých je uložené
bezpečné množstvo separovaného odpadu, vyložiť pred dom. Pri zbere
poskytneme prázdne vrecia pre ďalšiu separáciu a v prípade potreby prázdne
vrecia je možné vyzdvihnúť aj na Obecnom úrade.

Poznámky k jednotlivým druhom separovaného odpadu

Priesvitné vrece: na zber plastu a plastových výrobkov.
Zbierame: fľaše od minerálok (PET), malinoviek, sáčky, reklamné tašky, fólie,
kozmetické fľašky označené značkou PP a HDPE, hliníkové plechovky, - všetky
odpady žiadame stlačiť!!
Nezbierame: fľaše od chemických prípravkov, zubné kefky, umelé hračky, kazety,
CD/DVD.

Modrá smetná nádoba: na zber papiera.
Zbierame: kartóny, noviny, baliaci papier, letáky
Nezbierame: mastný, olejový, špinavý papier, plienky, použité zdravotnícke
potreby

Zelené vrece: na zber skla (na farbe skla nezáleží). Žiadame Vás, aby ste do
vriec nedávali úlomky skla a aby ste vrecia nepreťažili.
Zbierame: sklenené fľaše od nápojov, zaváranín a pod.
Nezbierame: sklo z okien, dverí, zrkadlá, žiarovky, okuliare, neónové svietidlá,
fľašky od liekov, porcelán, keramiku

Žlté vrece: na zber textílie. Vyzbierané textílie nebudú ďalej použité ale budú
recyklované.
Zbierame: všetky druhy textílie

Čierna smetná nádoba má slúžiť výlučne na zber netriedeného komunálneho
odpadu. Nesmie obsahovať zelený odpad z domácnosti a zo záhrady a odpady pre
triedenie ktorých obec poskytuje nádoby resp. vrecia a odvoz ktorých zabezpečí –
plasty, papier, sklo a textil.

Vážení spoluobčania.
Ako sme uviedli, zníženie nákladov na odvoz a uloženie komunálneho
odpadu jeho triedením a následnou recykláciou je veľmi dôležitou úlohou
pre nás všetkých
Prosíme Vás, venujete náležitú pozornosť kompostovaniu zeleného
odpadu a separovaniu ostatného odpadu podľa hore uvedených pokynov.
S vďakou Mária Csibaová – starostka obce

