Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

Legislatívny rámec
V zmysle platnej legislatívy SR a novoprijatých Všeobecne záväzných nariadení mesto
Trebišov na svojom území od 1.1.2021 zavádza systém množstvového zberu
zmesového komunálneho odpadu. Rovnako dochádza k zmene spôsobu výpočtu
poplatku spojeného so zberom, spracovaním, dopravou a nakladaním so zmesovým
komunálnym odpadom
Množstvový zber – čo to je?
Množstvový zber funguje na princípe „MENEJ ZMESOVÉHO ODPADU = NIŽŠÍ
POPLATOK“. V prípade bytových domov je možné poplatok za odpad znížiť redukciou
objemu zberných nádob. V prípade rodinných domov si vie občan poplatok znížiť
redukciou frekvencie vývozu. Tieto zmeny musí občan nahlásiť mestu do 31.1.2021. V
prípade, že občan zmenu doterajšieho spôsobu vývozu odpadu nenahlási, bude mu objem zberných
nádob, resp. frekvencia vývozu zo strany mesta zavedená automaticky. V prípade nedodržiavania
povinností separácie odpadu, môže mesto uložiť pokutu až do výšky 1 500 €.
Ako separovať v rodinných domoch?
Z dôvodu splnenia legislatívnych povinností, ako aj z dôvodu vytvorenia
podmienok pre efektívne separovanie odpadu mesto Trebišov
zabezpečilo pre obyvateľov rodinných domov 2 200 kompostovacích
zásobníkov v objeme 630 litrov. Tieto kompostéry si budú môcť
občania žijúci v rodinnom dome v meste Trebišov začiatkom roka 2021
vyzdvihnúť bezplatne v areáli Technických služieb mesta Trebišov.
Ostatné zložky odpadu budú spred rodinných domov vyvážané podľa
Plánu vývozu separovaných zložiek komunálneho odpadu na rok 2021
Ako separovať v bytových domoch?
Pre jednotlivé bytové domy sú určené uzamykateľné stojiská, kde
môžu obyvatelia bytových domov ukladať svoj odpad. Mesto Trebišov
bude v roku 2021 navyše vykonávať triedený zber kuchynského
odpadu od občanov bytových domov prostredníctvom 240 litrových
hnedých zberných nádob, umiestnených v jednotlivých stojiskách pri
bytových domoch.
Čo získame dôkladným triedením odpadu v domácnosti?
ü Dôkladným separovaním dokážu domácnosti postupne znižovať poplatky za odpad. Rok 2021

bude tzv. štartovacím rokom systému množstvového zberu komunálneho odpadu v meste
Trebišov. Poplatok na každý ďalší rok (2022, 2023, ...) bude pre každého poplatníka posudzovaný
individuálne, na základe miery separácie v predchádzajúcom roku.
ü Tým, že všetci budeme svoj odpad poctivo triediť, dokážeme ušetriť peniaze nielen sebe, ale aj v
rozpočte mesta. Doteraz mesto každoročne z mestského rozpočtu doplácalo státisíce eur na
odpadové hospodárstvo a najmä na veľmi nízku úroveň
triedenia odpadu občanmi. Zvýšením miery separácie
odpadu dokáže mesto z ušetrených prostriedkov budovať
a rekonštruovať infraštruktúru, športoviská, školy, ale aj
tzv. „zelené projekty“.
ü A v neposlednom rade pomôžeme najmä prírode,
zlepšíme zdravie nás všetkých a prispejeme ku krajšej a
čistejšej budúcnosti našich detí, bez zdraviu
nebezpečných skládok ...

