
Budeme kompostovať v nových nádobách 

V sobotu 12. augusta 2017 pracovníci 

obecnej prevádzky rozviezli prvú várku 

nových kompostérov pre 70 občanov obce. 

Záujem o kompostovanie v kompostéroch 

prejavilo celkovo 200 občanov, odovzdaním 

návratky alebo čestného vyhlásenia do 

určeného termínu, 24.4.2017. Tí občania, 

ktorým sa pri prvom rozvoze kompostér 

nestihol dopraviť, majú možnosť si 

kompostér sami vyzdvihnúť na obecnej prevádzke v čase od  7. do 8. hodiny ráno alebo počkať na 

ďalší rozvoz, ktorý bude vyhlásený obecným rozhlasom. 

Možno neviete, ale naša obec je PRVÁ v rámci Mikroregiónu Beckov – Zelená Voda – Bezovec, ktorá 

svojim občanom obstarala a rozviezla kompostéry.  

Pripomíname, že v prvom rade je povinnosťou občana starať sa o všetok vyprodukovaný odpad, teda 

aj o biologický odpad, „aby neohrozoval zdravie ľudí a nepoškodzoval životné prostredie, a to tak, aby 

nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín 

a živočíchov; obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo 

miesta osobitného významu (§ 12 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov).“ 

Problematiku bioodpadu riešili OZ, konkrétne 9.12.2016, bod 6, uz.č.216/2016/a, b; 27.01.2017, 
uz.č.241/2017/ a, b; 31.03.2017, bod 9: uz.č.250/2017 – „Obecné zastupiteľstvo schválilo výšku 
príspevku za kompostovací zásobník 25,00 eur s DPH s tým, že obec zabezpečí nákup kompostérov; 
v prípade, že občan bude mať záujem o kompostér vyššej kvality, obec zabezpečí kompostér a občan 
rozdiel doplatí.“ 
 

Obec následne zakúpila 240 kompostérov po 25 eur, objem 400 litrov, a 40 kompostérov, objem 800 

litrov, za ktoré si občania doplatia rozdiel vo výške 47 eur, spolu za 8040 eur.  

Aby sme vedeli, ako kompostovať, tak 25. marca 2017 sa konala v klube pri parku prednáška o 

kompostovaní, na ktorej boli predvedené aj dva kompostéry (pozri aj BN č. 2/2017, s. 3). Odborné 

rady, ako správne kompostovať nájdete, okrem iného, na obecnej tabuli alebo na web-stránke JRK 

https://www.menejodpadu.sk/domacnosti/. 
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