KOMPOSTOVANIE V OBCI HORNÉ PRŠANY
Kompostér do každej domácnosti v obci Horné Pršany
Z dôvodu povinnosti obce zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov, a tiež aby
sa znížili finančné náklady za skládkovanie odpadu, ktoré obec musí každoročne vynaložiť,
obec Horné Pršany pristúpila k nákupu kompostovacích zásobníkov - kompostérov.
Kompostér bol zakúpený pre každú domácnosť bez toho aby náklady na zaobstaranie boli
zahrnuté do miestneho poplatku za komunálne odpady. Domáce kompostovanie je najlepší
a najlacnejší spôsob spracovania bioodpadu z domácností.
Niektoré domácnosti v našej obci ešte stále nemajú svoj kompostér a svoj bioodpad vyhadzujú
do komunálneho odpadu. Ak tak robia, ich bioodpad je potom uložený na skládke odpadov a
ponechaný tak na neriadený vyhnívací proces s nekontrolovaným únikom najagresívnejšieho
skleníkového plynu - metánu. Niektorí občania svoj bioodpad v záhradách dokonca spaľujú.
Okrem toho, že je to nezodpovedné správanie voči životnému prostrediu porušujú tým aj
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý okrem iného zakazuje zneškodňovať vytriedený biologicky rozložiteľný
kuchynský a reštauračný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane
biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov spaľovaním biologicky rozložiteľného odpad s
výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas
(zákon č. 79/2015, § 13 Zákazy )
Na základe zákona č. 79/2015 Z. z. podľa § 81, § 14
a VZN č.2/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Pršany, kde
je uvedené že v obci Horné Pršany na biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
a biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nebude organizovaný jeho zber, ale 100 %
domácností bude kompostovať.
Od 01.01.2021 do 31.12.2022 – má obce povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie
triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá
a) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na
zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,
b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo
c) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických
centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.
Od 01.01.2023 - Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu
komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú
časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.
Na základe horeuvedeného každej domácnosti ( nehnuteľnosti) bude v priebehu mesiacov
december/január doručený kompostovací zásobník / kompostér.
O prevzatí bude vlastník nehnuteľnosti podpisovať s obcou Horné Pršany preberací protokol
a dohodu o kompostovaní.

