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POVINNOSTI OBCE VYPLÝVAJÚCE Z PLATNEJ LEGISLATÍVY
PRE INFORMAČNÚ KAMPAŇ ZAMERANÚ NA
ZVÝŠENIE TRIEDENÉHO ZBERU BRKO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zákon 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 ods. 7 písm.
i) ustanovuje:
Obec je povinná zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň
zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyhláška MŽP SR 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch v §14 ods. 14 ustanovuje:
Na účel zabezpečenia informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona obec
zabezpečí:
a) propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov, ak ide o zabezpečenie zberných nádob, a to:
1. zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov na webovom sídle obce,
2. distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto
obce,
3. zverejňovaním informácií k systému zberu spôsobom v obci obvyklým spôsobom alebo v
obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním prednášky k systému zberu a
b) propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to
1. zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
2. distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto
obce, ktoré kompostujú,
3. zverejňovaním informácií o domácom kompostovaní v obci obvyklým spôsobom alebo
v obecnom rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky o
kompostovaní s možnosťou praktických ukážok
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzhľadom k tomu, že v obci Ižkovce je zavedený systém domáceho kompostovania BRKO
v kompostéroch, pri informačnej kampani sa uplatňuje písmeno b) tohto ustanovenia propagácia domáceho kompostovania na účel jeho podpory.

INFORMÁCIE ZVEREJNENÉ NA WEB STRÁNKE OBCE

Na web stránke obce sú zverejnené nasledujúce informačné letáky pripravené Ministerstvom
životného prostredia SR.
Domáce kompostovanie

Komunitné kompostovanie

Využitie bioodpadu na záhrade

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Web link na letáky:
https://www.minzp.sk/odpady/letaky/

INFORMAČNÉ MATERIÁLY PRE DOMÁCNOSTI

Do každej domácnosti je distribuovaný leták o domácom kompostovaní.

INFORMÁCIE ZVEREJŇOVANÉ V OBECNOM ROZHLASE

Vážení občania,
Kvalita životného prostredia priamo ovplyvňuje naše zdravie, dĺžku a kvalitu nášho života
a taktiež zdravie a životy generácií, ktoré prídu po nás. Preto je dôležité, aby každý z nás prispel
k tomu, že vzduch, ktorý dýchame, voda, ktorú pijeme a prostredie, v ktorom žijeme, zostanú
zachované aj pre ďalšie generácie.
Jedným z najúčinnejších a zároveň najjednoduchších spôsobov zlepšenia kvality životného
prostredia priamo v našej obci je správne nakladanie s odpadmi, ktoré vytvárame.
V prvom rade by sme sa mali správať tak, aby sme vytvorili čo najmenej odpadu. Ak už nejaký
odpad vytvoríme, potrebujeme z neho čo najviac vytriediť a zhodnotiť tak, aby sa čo najmenej
odpadu vyviezlo na skládku. Skládkovanie a spaľovanie odpadov z roka na rok drahšie, preto
nám ich správne triedenie a zhodnocovanie prinesie okrem zlepšenia kvality životného
prostredia aj finančné úspory.
Najvýznamnejšou zložkou odpadov v našej obci je biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
takzvaný „zelený odpad“. Jedná sa najmä o trávu, lístie, konáre, zhnité ovocie, odpad
z pestovania plodín a ďalšie odpady, s ktorými sa každý z nás stretáva denne. Správnym
triedením a zhodnocovaním týchto odpadov dokážeme významne znížiť celkové množstvo
odpadov určených na skládku alebo do spaľovne.
Do každej domácnosti bol na náklady obce zakúpený domáci kompostér, ktorý je určený na
kompostovanie domáceho zeleného a kuchynského odpadu. Väčšie kompostéry sú
umiestnené taktiež pri bytových domoch a na viacerých ďalších miestach v obci.
Týmto vyzývame všetkých občanov, aby svoje domáce kompostéry využívali v maximálne
možnej miere a všetok vyprodukovaný biologicky odpad z domácností kompostovali v týchto
kompostéroch. Žiadny biologický odpad by nemal skončiť v zberných nádobách alebo na
rôznych kopách, v žiadnom prípade nesmie byť tento odpad spaľovaný.
V prípade väčšieho množstva biologického odpadu zo zelene môžete tento odpad bezplatne
odovzdať v obecnej kompostárni alebo na zbernom dvore.
Snahou obce je poskytnúť Vám o spôsobe a výhodách kompostovania čo najviac informácií.
Preto ste pri preberaní kompostérov dostali leták so základnými informáciami
o kompostovaní. Informačné brožúry o domácom kompostovaní obec každoročne distribuuje
do každej domácnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte web stránku našej obce, kde
nájdete podrobnejšie informácie o kompostovaní, triedení, zhodnocovaní a predchádzaní
vzniku odpadov, ako aj o možnostiach využitia biologického odpadu v záhrade. Ak máte
záujem o ďalšie informácie, neváhajte sa obrátiť priamo na obecný úrad.
Ďakujem za pozornosť.

PRÍLOHY : VZORY LETÁKOV

