INFORMAČNÝ LIST
PRE OBYVATEĽOV MESTA GELNICA O NAKLADANÍ
S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝMI KOMUNÁLNYMI ODPADMI
Mesto Gelnica v súlade s § 13 ods. 3 písm. a) Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 92/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Gelnica zavádza
pre všetky domácnosti individuálnej bytovej výstavby systém nakladania s biologicky
rozložiteľnými komunálnymi odpadmi, ktorý spočíva v povinnosti svojpomocne zhodnocovať tento
odpad formou domáceho kompostovania. K tomuto účelu jednotlivým domácnostiam mesto
poskytuje bezplatne plastové kompostéry a príslušné návody na jeho používanie v rámci
projektu - Predchádzanie vzniku BRKO v meste Gelnica; kód projektu: ITMS2014+:
310011K919, Operačný program Kvalita životného prostredia.
Nárok na plastový kompostér bude mať každá domácnosť, ktorej zástupca (t.j. vlastník objektu
rodinného domu so záhradou) podpíše s mestom „Protokol o fyzickom odovzdaní a prevzatí hnuteľných
vecí“ (plastového kompostéra) (ďalej len „protokol“) a bude plniť nim stanovené záväzky a povinnosti
(a zároveň nemá záväzky po splatnosti voči mestu Gelnica).
V kompostéri bude mať domácnosť povinnosť kompostovať všetky vhodné biologické odpady, ktoré
vznikajú v domácnosti, v záhrade, popr. pri údržbe priľahlých pozemkov (všetky rastlinné zvyšky
z prípravy jedál; pestovania ovocia, zeleniny, obilnín, kvetov a kríkov; z údržby súkromnej zelene
a chovu hospodárskych zvierat). Kompostér môže byť užívaný iba na katastrálnom území mesta
Gelnica a nesmie byť umiestnený na verejne prístupnom pozemku.

Zástupcovia domácností (t.j. vlastníci objektu RD) si môžu kompostér vyzdvihnúť
- prevziať osobne vždy týždenne každú pracovnú stredu v administratívnej
budove v areáli Podnikateľského inkubátora (bývalé Supako),
Hlavná 146 v Gelnici do 31.12.2018.
Výdaj prebieha v čase od 12:00 h do 16:00 h
alebo po telefonickom dohovore s pracovníkom technického zabezpečenia
p. Slavomírom Brutovským na tel. 0905 801 256.
Pri preberaní kompostéra predloží žiadateľ občiansky preukaz.

Zavedenie systému nakladania s BRKO vyplýva z novely Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá
stanovuje obciam a mestám od 1.1.2017 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov z domácností. Ďalej zo Zákona o odpadoch vyplýva, že každý obyvateľ ako
pôvodca komunálneho odpadu je povinný pravidelne a v plnej miere sa zúčastňovať na zvolenom
systéme nakladania s komunálnymi odpadmi. Zavedením systému nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom sa stáva pre obyvateľov svojpomocné domáce kompostovanie povinnosťou.
Okrem toho sa obyvateľom zakazuje nakladať s odpadmi v rozpore so zavedeným systémom, napr.
spaľovať odpad, ukladať hona verejné priestranstvo atď.
Veríme, že obyvateľom mesta Gelnica nie je ľahostajné životné prostredie a preto sa aktívne zapoja do
domáceho kompostovania. Spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných
odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo.
Domácnosť, ktorá nepodpíše protokol a nezíska tak od mesta plastový kompostér, bude povinná na
vyzvanie preukázať, že svojpomocne kompostuje vo vlastnom kompostovacom zásobníku.
Kompostéry budú prideľované do vyčerpania zásob.
V Gelnici dňa 12.11.2018

