Informácia
o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného
odpadu
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje
predovšetkým
a) opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov – to znamená, že každý pôvodca odpadu,
ktorého činnosťou odpad vzniká, je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej
činnosti, obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie
je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený spôsobom, ktorý
neohrozuje ľudské zdravie a životné prostredie,
b) práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri
nakladaní s odpadmi,
c) rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ďalšie úlohy, ktoré sa týkajú nakladania s odpadmi,
jeho pohybom, informačného systému a pôsobnosti orgánov štátnej správy a obcí.
Ak tieto základné úlohy premietneme do polohy povinností a práv občanov, tak každý vlastník
nehnuteľnosti = pôvodca odpadu má povinnosť zapojiť sa do systému zberu komunálneho
odpadu v obci, mať smetnú nádobu na tuhý komunálny odpad, separovať základné zložky t.j.
papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad a uhrádzať poplatok za vývoz, likvidáciu
a zneškodňovanie odpadu podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce.
Na druhej strane každý pôvodca odpadu má právo vybrať si veľkosť zbernej nádoby, určiť si
interval vývozu, mať možnosť najmenej dvakrát ročne uložiť na mieste určenom veľkoobjemový
odpad, elektroodpad z domácností a nebezpečné odpady.
V obci je viac ako 10 rokov zabehnutý množstvový zber komunálneho odpadu uloženého
v zberných nádobách. Interval vývozu je týždenný resp. dvojtýždenný. Zber papiera a plastov je
priamo z domácnosti uskutočňovaný prostredníctvom igelitových vriec, ktoré zberová organizácia
poskytuje výmenným spôsobom – plné vrecia odoberie a poskytne prázdne. Okrem toho na zber
skla, kovov, plastov, papiera, textílií, použitých batérií, žiaroviek a olejov sú v obci rozmiestnené
zberné nádoby farebne odlíšené podľa druhu triedeného odpadu.
Zber biologicky rozložiteľného odpadu je uskutočňovaný od marca do novembra a v prípade
potreby aj dlhšie, prostredníctvom čiernych igelitových vriec odvážaných zberovou spoločnosťou
priamo z domácností.
Drevný odpad a orez zo stromov je možné uložiť na zbernom mieste vo vegetačnom období
každú sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 ukladá obci zabezpečiť do každej domácnosti zbernú nádobu
s objemom min. 120 litrov alebo kompostovací zásobník.
Obec Ivanka pri Dunaji realizáciu vyhl. MŽP SR č. 371/2015 predstihla o viac ako 10 rokov tým,
že každá domácnosť dostáva nie jedno ale dve 120 litrové plastové čierne vrecia na biologický
rozložiteľný odpad a tieto vrecia odváža v týždennej frekvencii priamo z domácností. Spôsob
zberu biologicky rozložiteľného odpadu prostredníctvom plastových vriec je overená alternatíva
zberných nádob rovnako ako v prípade zberu plastov a papiera a preto obec nebude domácnosti
zásobovať kompostovacími zásobníkmi biologicky rozložiteľného odpadu.
Kompostovacie zásobníky sú vítanou pomôckou v záhradách ako znížiť objem biologicky
rozložiteľného odpadu a alternatívou resp. doplnkom zapojenia sa pôvodcov odpadu do
povinností predchádzať vzniku odpadu a znižovať jeho množstvo.
Je v záujme nás všetkých dodržiavať zákon o odpadoch, predchádzať tvorbe odpadov, znižovať
objem odpadu ukladaného na skládku dôsledným triedením jednotlivých druhov. Dosiahneme
tým zlepšenie životného prostredia a ekonomické zvýhodnenie, lebo ak nebudeme triediť
poplatky za uloženie zmesového odpadu na skládku sa budú zvyšovať.

