PONITRIANSKE ZDRUŽENIE OBCÍ
PRE SEPAROVANÝ ZBER A NAKLADANIE S ODPADMI

Vážení občania , Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi ,
ktorého členom je aj Lehota , zavádza od 1.7. 2014 projekt separácie skla ,papiera plastov a
biologicky - rozložiteľných odpadov v zmysle platnej legislatívy , ktorá je pre všetkých
obyvateľov záväzná .

Prečo je vlastne nevyhnutné triediť odpad ?
Dôvodov skutočne nie je málo. Správne triedenie, teda separovanie odpadov okrem iného
zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie, redukuje
množstvo odpadu na skládkach, vrátane čiernych, ktoré sa takto eliminujú a umožňuje sa
opätovné využitie odpadov recykláciou.
Existuje však aj Ďalší dôvod : Skládkovanie bude v budúcnosti stále drahšie , nakoľko skládky
enormne zaťažujú životné prostredie a verejnosť ich výstavbu na svojom území odmieta .

Separovanie nie lacná záležitosť , bude však lacnejšie ako skládkovanie .
Od 1. januára tohto roku pribudli obciam a mestám viaceré povinnosti vyplývajúce z novely
zákona o odpadoch. Okrem iného budú musieť zohľadňovať novú hierarchiu odpadového
hospodárstva a mať prehľad o celom materiálovom toku až po konečné zhodnotenie
odpadu. Okrem toho zákon ukladá každej obci povinnosť zaviesť a vykonávať

triedený zber komunálnych odpadov a to papiera, plastov, kovov, skla
a biologicky rozložiteľných odpadov!
Na to, aby sa separovanie odpadu definitívne stalo prirodzenou činnosťou, mali by sme si
osvojiť jeho jednoduché pravidlá , ktoré Vám boli ,alebo budú distribuované cestou
príslušného obecného úradu . Naše združenia prichádza s projektom separovania odpadov ,
ktorý nemá na Slovensku obdobu . Zapojených ja do neho 24 000 domácností troch okresov
s počtom 72 000 obyvateľov . Aj preto Vás , vážení občania žiadame o trpezlivosť pri jeho
zavádzaní do praxe , dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia a pokynov vedenia
Vašej obce .
Pevne veríme , že tento spôsob nakladania s odpadmi nájde u Vás
pozitívnu odozvu a spolu sa nám podarí vniesť poriadok do odpadového
hospodárstva na celom území združenia , zbaviť sa čiernych skládok a
ozdraviť životné prostredie s ohľadom na budúce generácie .

Predstavenstvo Ponitrianskeho združenia obcí
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi .
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