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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO V OBCI KOČÍN-LANČÁR
Starosta obce dôrazne vyzýva občanov, aby dbali na poriadok na zberných miestach. Keďže sa trvalo opakuje neporiadok na zbernom
mieste separovaných odpadov najmä v Kočíne, obecný úrad pristúpi k opatreniu a namontuje na toto miesto fotopascu.
-

preto dôrazne žiadame občanov, aby nenosili na zberné miesta komunálny odpad, ale iba vyseparovaný odpad. Uvedomte si, že
za vývoz vyseparovaného odpadu neplatíme, preto sa snažte čo najviac separovať.
čítajte popis na kontajneroch a správne vhadzujte iba vyseparovaný odpad. Na zberných miestach sú nádoby na textil a obuv,
sklo, kov, papier, tetrapaky = krabice od mlieka a džúsov. Iný odpad tam nenechávajte.

-

ako separovať, je popísané na letákoch, ktoré Vám boli doručené do poštových schránok. Ak sa k vám leták nedostal, môžete si
ho vyzdvihnúť na obecnom úrade, radi vám ho poskytneme, alebo si ho môžete stiahnúť na obecnej internetovej stránke:
https://www.kocinlancar.sk/samosprava/odpadove-hospodarstvo/Letak-nebudme-lenivi-triedme-odpad

-

papier a kartóny vhadzujte v stlačenom stave, inak ohrozujete, že kontajner bude vyvezený takmer prázdny. Po ročnom
výkaze vyvezeného papiera, nám odpadová spoločnosť kontajner na papier odoberie, pretože nebudú nám na ich náklady
vyvážať vzduch a radšej kontajner osadia v inej obci.

-

na komunálny odpad sú určené plechové nádoby, ktoré máte vo svojich rodinných domoch.
snažte sa komunálny odpad neprodukovať.
podľa možnosti do nádob na komunálny odpad nevhadzujte biologicky rozložiteľný odpad ako je tráva, burina, ovocie,
zelenina, popol zo skúreného dreva. Lepšie je si vybudovať vo svojej záhradke malý kompostér, stačí zoskrutkovať zo štyroch
paliet.
Uvedomte si, že za komunálny odpad a objemový odpad obec platí nemalé peniaze. Vládne nariadenie č.330/2018 Z.z. platné
od 1.1.2019 nám zvýšilo cenu za skladovné na skládke odpadov, na rok 2019 je to 49€/t, na rok 2020 - 63€/t, a od roku 2021 to
bude 70€/t . Skladovné za rok 2018 bolo 39€/t. Cena jednej tony odpadu sa stanovuje v závislosti od percenta vyseparovaného
odpadu v našej obci. Za rok 2018 sme vyseparovali iba 10,26% odpadu. Aktuálne sa radíme v okrese Piešťany medzi najhoršie
separujúce obce.

-

-

zber žltých mechov s plastovým odpadom sa realizuje od vášho domu. Preto nenoste mechy na zberné miesta, mechy
vykladajte pred rodinný dom dva pracovné dni pred dátumom vývozu. Dátum vývozu je vždy zverejnený všetkými
informačnými prostriedkami obce. Do mecha vkladajte plasty a PET-fľaše stlačené. Mechy treba vždy dôkladne zviazať. Ak je
v mechoch to čo tam nepatrí, mechy nám odpadová spoločnosť po kontrole nevyvezie a obec má s takýmto odpadom finančné
náklady, pretože ich musíme dať vyviezť ako komunálny odpad.

-

elektroodpad, farby, nebezpečný odpad a motorové oleje sa vyberajú 2-krát do roka a to v marci a v októbri, dátum bude
dopredu ohlásený. Odovzdávajte kompletné elektrospotrebiče, iba vtedy je to elektroodpad. Chladničky a mrazničky bez
kompresora nebudú odobraté.

-

veľkoobjemový odpad, ako sú napr. matrace, koberce, linoleum, budeme zbierať v septembri, dovtedy musíte tento odpad
doma skladovať, nenoste ho prosíme na zberné miesta.

-

použité pneumatiky patria do pneuservisu.

-

Stavebný odpad nevyvážajte do blízkeho lesa. Pri väčšom množstve stavebného odpadu obec zapožičia veľkokapacitný
kontajner bezplatne, info na obecnom úrade.
V týchto mesiacoch obecný úrad rieši pozemok pre výstavbu veľkého zberného miesta, kde budú môcť naši občania celoročne
priniesť akýkoľvek odpad. Preto buďme ohľaduplný na túto skutočnosť. V blízkej dobe budú na cintorínoch osadené malé
kompostéry pre živé kvety a burinu, nádoby na plast, sklo a komunálny odpad a zároveň budú zrušené veľkokapacitné
kontajnery, ktoré ročne pohltia takmer 5000€ z rozpočtu obce a už teraz je jasné, že v nasledujúcich rokoch sa cena bude iba
zvyšovať. Vážme si životné prostredie a ukážme ostatným obciam, že vieme separovať lepšie ako oni, v opačnom prípade hrozí
v našej obci navýšenie cien odpadu pre daňových poplatníkov.

Dňa 03.05.2019 v Kočíne-Lančári

Ing. Lányi Štefan – starosta obce
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