INFORMÁCIE OHĽADOM VRIEC NA TRIEDENÝ ODPAD PRE OBČANOV
Dobrý deň prajem,
na základe otázok z viacerých samospráv zasielam stručné vysvetlenie pravidiel systému triedeného
zberu odpadu. Túto informáciu môžete zdieľať aj na Vašich komunikačných portáloch (obecných
stránkach).
Zber plastov, kovových obalov, nápojových kartónov, papiera a skla (triedených zložiek odpadu) nie je
pre občanov spoplatnený. V plnej miere ho financujú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV),
ktoré určujú ako často sa daná komodita bude zbierať a tiež akým spôsobom zber prebehne (vrecia,
veľké zberové nádoby, malé nádoby).
Na základe takejto objednávky OZV vykonávame zber triedeného odpadu vo Vašej obci.
Platí pravidlo, že farebné (žlté, zelené, modré) vrece označené logom KOSIT, určené na triedený
zber, sme povinní vyprázdniť a vrátiť majiteľovi. Ak je vrece poškodené, vymieňame ho kus za kus.
Ostatné vrecia bez označenia odvážame aj s obsahom a vrece majiteľovi nie je vrátené.
Príklad: obyvateľ pripravil v určený deň zberu pred bránu nehnuteľnosti 5 vriec s plastami. Z nich sú 2
s logom KOSIT, 3 sú neoznačené. Vrátené budú 2 prázdne vrecia s logom KOSIT a 3 neoznačené
budú odvezené spolu s odpadom. Dôležité je, aby vrecia určené na vrátenie neboli uzavreté uzlom
alebo zviazané špagátom. Pracovníci zberu nosia povinne pracovné rukavice a manipulácia s uzlami
je prakticky nemožná, tiež výrazne spomaľuje zber.
Základnou myšlienkou dôsledného triedenia odpadu je minimalizovať objem produkovaného
zmesového komunálneho odpadu, ktorý je pre obyvateľov spoplatnený. V jednoduchej logike – čím
viac obyvatelia obce vytriedia, tým menej vzniká komunálneho odpadu a o to menej samospráva za
takýto komunálny odpad platí. Veľmi nás teší, že povedomie o pozitívnych dopadov triedenia
a následného zhodnotenia (recyklácie) odpadu na Slovensku postupne rastie. Šetrené sú prírodné
zdroje, energie a klesá uhlíková stopa.
Ďakujeme za Váš zodpovedný prístup a podporu edukácie obyvateľov obce v otázkach triedenia
odpadu z domácností.
Pre viac informácii navštívte náš web, kde je možné stiahnuť si i praktické pomôcky správneho
triedenia: https://www.kosit.sk/obyvatelia/zber-a-odvoz-triedeneho-odpadu/ako-triedit-odpad/
Za zberovú spoločnosť KOSIT, Mgr. Peter Bartek

OBEC VÍŤAZ – Vrecia s potlačou KOSIT a kalendáre na vývoz odpadov na rok 2022 si môžete prísť
vyzdvihnúť na Obecný úrad Víťaz od 05.01.2022 v stránkových hodinách.

