Vážení spoluobčania,
Podľa platného znenia zákona je producentom odpadu občan. Občan tiež znáša
náklady spojené s likvidáciou odpadu. Jeho odvoz organizuje obec a likvidáciu za
prispenia štátu, špecializované spoločnosti.
Zavedením uvedených mechanizmov nie je z odpadovým hospodárstvom žiadny
problém. Nie sme nútení vytvárať ilegálne skládky, nemusíme zaťažovať životné
prostredie. Dá sa povedať, že toto je oblasť, kde po roku 1989, jednoznačne
nastalo zlepšenie.
Za odvoz a likvidáciu odpadu sa v našej obci platilo 7 EUR na osobu a rok.
Netriedený odpad sa vyváža každé dva týždne a triedený odpad poľa rozpisu, ktorý
bol doručený do každej domácnosti. Náklady na vývoz netriedeného odpadu
fakturuje príslušná firma obci podľa tonáže vyvezeného odpadu. Triedený odpad
sa vyváža bezplatne a náklady sú hradené štátom z recyklačného fondu a pod.
Za rok 2011 sa na poplatkoch vybralo cca 11.000 EUR a vyfakturované náklady na
odvoz netriedeného odpadu boli cca 15.000 EUR. Presné čísla sú známe, ale pre
potreby tohto vysvetlenia postačuje držať sa približných hodnôt. Zo zákona obec
nemá doplácať na odvoz odpadu, nakoľko jeho producentom je občan, a ten má
znášať aj náklady. Obec len organizuje celý proces. Z toho dôvodu Obecné
zastupiteľstvo muselo zvýšiť poplatok na hodnotu 9,50 EUR na osobu a rok, aby sa
táto činnosť stala samofinancovateľnou.
Za túto skutočnosť si môžeme sami. Je to spôsobené tým, že sa v uplynulom roku
zvýšila hmotnosť netriedeného odpadu. Nebude to však len tým, že objem odpadu
sa objektívne zvyšuje, ale aj tým, že stupeň jeho separácie sa zhoršil. Bolo by
treba separovať dôslednejšie a znížiť tým hmotnosť odpadu, za ktorú musíme
platiť. Takže je potrebné oddeľovať PET fľaše, plasty, sklo, papier, kov, atd. a tieto
budú odvezené a spracované, z pohľadu výdavkov občana, bezplatne.
Vrecia na triedený odpad je možné zakúpiť na Obecnom úrade. Prispejeme tým
k lepšiemu využitiu surovín, ochránime životné prostredie a v neposlednom rade to
bude aj prínosom pre peňaženku každého z nás. Obecné zastupiteľstvo o rok
situáciu vyhodnotí a ak to bude možné, môže poplatok za odvoz odpadu znížiť.
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