OBEC B E N I C E
Tel/fax : 0434294352
Mail : oubenice@gaya.sk

web: www.benice.sk

Obecný úrad v Beniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom (ďalej len
BRKO) v roku 2021 a ďalej
Vážení občania,
oslovujem Vás v súvislosti so zmenami v zákone o odpadoch. Obec, ako subjekt, ktorý si plní
svoje úlohy na úseku starostlivosti o životné prostredie, na základe zákona č. 369/1990 Zb.,
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý zodpovedá za nakladanie
s komunálnymi odpadmi na svojom území podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších zmien a doplnkov vrátane BRKO.
Za BRKO sa považuje vlastný biologicky rozložiteľný odpad pôvodcu – obyvateľa obce, ktorý
tvorí kuchynský odpad vznikajúci pri varení a stravovaní v domácnosti napríklad zvyšky
z čistenia ovocia a zeleniny, varených jedál, potraviny, čaj, kávový výluh, a podobne.
Ďalej za organický odpad sa považuje najmä popol z dreva, hobliny, vlasy, perie, papierové
obrúsky a servítky, pokiaľ sú bežne rozložiteľné v prírodnom prostredí.
Za prírodný odpad sa považuje tiež odpad zo záhrad, údržby zelene, nachádzajúcej sa
v domácnosti ako zelený odpad, pokiaľ neobsahuje škodlivé látky.
Všetok tento odpad môžete kompostovať a ukladať na svoje vytvorené kompostisko. Toto
vôbec nie je náročné na vybudovanie, stačí si niekde v rohu záhrady vybudovať kopu (hrobľu),
drevenú ohradu, zakúpením domáceho kompostéra a podobne. Tí, ktorí chováte hydinu, zajace,
ošípané, hovädzí dobytok,.. vlastne už máte vytvorené „zariadenie“, kde môžete BRKO
odkladať. Predpokladám, že keď chováte hydinu, zverinu, tak BRKO zužitkujete pre nich. Tí,
ktorí nechováte hydinu a zverinu, tak Vás prosím, aby ste BRKO odovzdávali svojím
príbuzným, susedom a známym. Neodkladajte prosím BRKO do smetných nádob, tak isto
neodkladajte odpad zo záhrad, pretože to tam nepatrí a pri námatkovej kontrole zberovej
organizácie, pri vývoze, môže vzniknúť sankcia. Ale aj tak je povinnosť si domáce kompostisko
vytvoriť, keď aj „nekynožíte“ a šetríte na výdavkoch na stravovanie.
Prečo toto píšem? Nuž preto, lebo poplatok za odvoz komunálneho odpadu je v súčasnosti
16,00 € na osobu a rok. Podľa kalkulácie na budúci rok, aj keď za zvýši poplatok za uloženie
na skládku o cca 5 € za tonu, tak týchto 16,00 € môže ostať a nebudeme Vám zvyšovať ďalšie
náklady na živobytie.
Pokiaľ by ste nepristúpili na zriadenie si domáceho kompostiska, tak nasleduje spôsob
likvidácie a zberu BRKO prostredníctvom zberových služieb a poplatok na osobu a rok by
stúpol najmenej o 7,00 € aj to pri tom najúspornejšom variante, ale to by museli platiť všetci
občania. V ďalšej budúcnosti by to stúplo vplyvom ekonomickej situácie na neúmerné vysokú
hodnotu a to by už hraničilo s vysokým plytvaním finančnými zdrojmi.
Verím, že pri normálnom spôsobe varenia, nekynoženia, využitia BRKO na skŕmenie pre
hydinu a zverinu, nebudete ho musieť dávať na vlastné kompostovisko alebo pomôžete
susedom, známym...
Vlastné kompostovisko si, ale prosím zriaďte, lebo obec sa musí preukázať 100% čestnými
vyhláseniami, že v každej obývanej domácnosti je zriadené kompostovisko.
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S týmto motivačným listom, Vám bude dodané aj „čestné vyhlásenie“, ktoré môžete odovzdať
poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí Vás navštívia, osobne na obecnom úrade, do poštovej
schránky pri obecnom úrade, prípadne zaslať scan dokumentu na adresy uobenice@gaya.sk;
benice@benice.sk najneskôr do 7.12.2020.
K ostatným druhom separovaného odpadu.
Plasty: v čo najväčšej miere dávajte do plastových vriec v termíne vývozu podľa
harmonogramu.
Sklo: v čo najväčšej miere využívajte zelené kontajnery, ktoré sú umiestnené za obecným
úradom, na ceste pri rodinnom dome pani Haviernikovej, v areáli školskej jedálni.
Papier a lepenka: v čo najväčšej miere dávajte do modrých kontajnerov, ktoré sú umiestnené
pri obecnom úrade a v areáli v školskej jedálni.
Pretože tieto kontajnery sú hneď po vyvezení naplnené, tak ho prosím zaneste k budove starej
školskej jedálni, kde každú sobotu bude odložený.
Železo a železný šrot: nedávajte ho do kontajnerov, ale noste ho do zberných surovín,
najbližšie do Príboviec.
Na záver Vás žiadam o čo najväčšiu separáciu odpadov, tak aby v nádobách na komunálny
odpad bolo, čo najmenej odpadu. Nielenže prispejeme k zdravšiemu životnému prostrediu, ale
hlavne ušetríme vlastné finančné prostriedky, ktoré potrebujeme na iné dôležité veci.
Ešte pridávame letáky, ako správne separovať zložky triedeného odpadu.

Ing. Milan Remšík
Starosta obce Benice

Príloha: Čestné prehlásenie
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu a kuchynského odpadu z domácností
za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 81 ods. 21 písm. b/ zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov

Meno a priezvisko:

...........................................................................................

Dátum narodenia:

..........................................................................................

Adresa domácnosti:

...........................................................................................

Dolu podpísaný *vlastník domu, *nájomca, *užívateľ ................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že ja a ostatní členovia domácností s pobytom na adrese Benice,
súpisné číslo ........................... vlastním kompostovisko a kompostujeme na ňom biologicky
rozložiteľný odpad a BRKO.

.....................................................
Podpis

*zaškrtnite správnu odpoveď
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