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OZNAM
V zmysle novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov od 01.01. 2021 obec zabezpečuje zber Biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu z domácností (ďalej len „odpad z kuchyne“) počas celého roka.
Náklady na zabezpečenie zberných nádob na odpad z kuchyne znáša obec a sú
zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zber odpadu z kuchyne v obci prebieha prostredníctvom 10l vedierok, do ktorého
pôvodca odpadu vloží vrece, ktoré mu bude raz ročne vydané na OcÚ Hrubý Šúr
v počte 36 ks ročne v termíne vyhlásenom obvyklým spôsobom. Zber odpadu z kuchyne
bude prebiehať donáškovým spôsobom na Obecný dvor, kde pôvodca vloží pevne
zviazané vrece do hermeticky uzatvorenej nádoby označenej nápisom „materiál
kategórie 3, neurčené na ľudskú spotrebu“.
Každý poplatník je zodpovedný udržiavať vedierko v stave spôsobilom a úmyselne ho
nepoškodzovať.
V prípade ak pôvodcovi nebude postačovať počet vriec, ktoré raz ročne obdrží, má
možnosť ich zakúpenia na OcÚ Hrubý Šúr v zmysle platného cenníka uverejneného na
webovej stránke obce.
Do odpadov z kuchyne patria: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené,
použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, novinový papier, nespracované
zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu, ako
aj zabalené potraviny po dátume spotreby v ich bezprostrednom, prvotnom obale, ktoré vznikli z kuchýň
domácností a pod.
Do odpadov z kuchyne nepatria: kamene, obväzy, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá,
časti zvierat zabitých doma tzv. „domáce zakáľačky“, odpady ktoré neboli pôvodne
určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
Je zakázané ukladať BRKO do zberných nádob na zmesový komunálny odpad a na iné
miesta než na to určené.

Ing. Adrián Takács
starosta obce

KÖZLEMÉNY
Tisztelt polgárok!
A hulladékról szóló 79/ 2015 sz.T.t. törvény módosításának értelmében 2021.01.01-től a
falvak biztosítják be a háztartásokból származó, biológiailag lebomlandó hulladék tárolását
(továbbá csak : konyhai hulladék ).
A konyhai hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló edényeket a falu biztosítja be, és a
költségek bele vannak foglalva a szemételszállítási illetékbe.
A konyhai hulladék, műanyag zsákkal kibélelt ,10 literes vödörbe lesz tárolva. Ezeket a
műanyag zsákokat a helyi községi hivatalban lehet átvenni, 1 évre 36 darabot.
Ezt a hulladékot a faluban lévő Gyűjtőudvarba kell leadni. A bekötött zsákot egy
légmentesen (hermetikusan ) lezárt hordóba kell belehelyezni, amelyen a
„3.kateg.anyag,emberi fogyasztásra nem alkalmas” címke lesz feltüntetve.
Minden adózó egyénnek kötelessége ezeket a vödröket tisztán tartani és vigyázni rá. Ha az
évi zsákmennyiség nem elegendő, meglehet ezeket vásárolni a falu web oldalán található
árlista alapján,a községi hivatalban.
A konyhai hulladékba tartozik : zöldség- és gyümölcshéj, kávé- és tea maradványok,
tojáshéj, öreg kenyér, ételmaradék, dióhéj, haj, szőrzet, kisállatok ürüléke, zöldség,gyümölcs-,vaj-,lekvártól szennyezett papírzacskó, lejárt szavatosságú vagy romlott
élelmiszer, papírszalvéta és papírzsebkendő, faforgács( kevés mennyiségben),újságpapír,
nem feldolgozott élelmiszeripari nyersanyag, növényi és állati eredetű takarmány, stb .
Nem ide tartozó anyagok : kő, kötszer, cigarettacsikk, elhullott állattetemek, ún.vágóhídi
hulladék – állati testrészek, étkeztetésre és takarmányozásra nem használható hulladék.
A biológiailag lebomló konyhai hulladékot TILOS a kukákba rakni, valamint azokba a gyűjtő
edényekbe, konténerekbe, amelyek nem ezen anyagok tárolására – gyűjtésére szolgálnak.
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