PREČO ELEKTRONICKÁ
EVIDENCIA ODPADU?
Prečo zavádzame systém v našej obci?
Na Slovensku sa stále skládkuje viac ako 60 % komunálnych
odpadov. Skládkovanie je najhorší spôsob nakladania s odpadmi. Na základe novej legislatívy sa výrazne zvýšia poplatky za
uloženie odpadov na skládky. Kapacity skládok sa zmenšujú
a náklady obce narastajú. Je preto v našom spoločnom záujme
tlmiť tieto náklady, zvyšovať triedenie a znižovať skládkovanie.
Prostredníctvom nového systému budeme vedieť, kde aký
odpad (ne)vzniká a budeme vedieť prijímať vhodné opatrenia.
V neposledkom rade získame zvýšenú kontrolu nad nákladmi
obce na zber a skládkovanie odpadu.

Aký prínos to bude mať pre obec?
V prvej etape pomôžeme samospráve s prípravou krokov pre
zvýšenie celkovej miery triedenia. Vďaka lepšiemu triedeniu
občanov nebude obec nútená výrazne zvyšovať poplatky. V
ďalšej etape môžeme obci pomôcť s prípravou motivačného
systému odmeňovania občanov. Cieľom je, aby občania vedeli,
že zodpovedný prístup k odpadu sa oplatí. Peniaze, ktoré “nevyhodia” na skládku môže samospráva využiť na zmysluplné
projekty a rozvoj.

Aký prínos to bude mať pre občanov?
V prvej fáze na základe výsledkov pripravíme opatrenia, ktoré
zlepšia kvalitu života a životného prostredia v našej obci. Našim
spoločným cieľom je zvýšiť celkovú mieru triedenia. Vďaka
vášmu lepšiemu triedeniu nebudeme nútení výrazne zvyšovať
poplatky.
V ďalšej fáze môžeme pripraviť motivačný systém, ktorý
odmení domácnosti. Cieľom je, aby ste vedeli, že zodpovedný
prístup k odpadu sa oplatí. Peniaze, ktoré „nevyhodíte“ na
skládku budeme môcť využiť na zmysluplné veci.

V Kozárovciach
začíname s elektronickou
evidenciou odpadu

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Každá domácnosť dostane „štartovací balíček“
nálepiek na triedený odpad. V prípade, ak sa vám
nálepky minú, ďalšie si môžete vyzdvihnúť bezplatne na obecnom úrade.

Obec Kozárovce

Kozárovce č. 685, 935 22 Kozárovce
Bližšie info: 0366 340 340
e-mail: starosta@kozarovce.sk
uctaren@kozarovce.sk

web: www.kozarovce.sk - sekcia AKTUÁLNE TERMÍNY ZBEROV TRIEDENÉHO
ODPADU

OBECNÝ ÚRAD ZABEZPEČUJE

prideľovanie nálepiek a elektronický
zber dát

VĎAKA EVIDENCII ODPADU MÔŽEME:
získať prehľad o množstve
odpadov,ktoré produkujú
domácnosti, firmy a ostatné
subjekty

zlepšiť náš
dopad na
životné
prostredie

znížiť
množstvo
skládkovaného
odpadu

vytvoriť
spravodlivejší
systém
poplatkov

mať SMART riešenie pre odpady
a byť príkladom pre ostatné obce

Prečítajte si ako bude systém fungovať

JRK Slovensko s.r.o.

partner obce Kozárovce pre elektronickú
evidenciu odpadov

www.menejodpadu.sk
www.moderneodpady.sk

Z M E SO V Ý

PLAST

PAPIER

O DPAD

1. KROK

ČO JE EVIDENCIA
ODPADU

3. KROK

OZNAČENIE NÁDOB

Obec Kozárovce bude pri každom zbere elektronicky zaznamenávať vyprázdňovanie zberných nádob a odber vriec. Evidenčný systém
odpadu ELWIS zabezpečí obci prehľad
o množstve produkovaného odpadu v každej
domácnosti a ostatných subjektoch, o ich
zapájaní sa do zberov triedených odpadov
a zmesového komunálneho odpadu.
Pomôže nám priniesť spravodlivejší systém
pri platení miestneho poplatku za komunálne
odpady.

SO ZMESOVÝM
KOMUNÁLNYM
ODPADOM

O DPAD

Obcou poverené osoby označia vašu zbernú
nádobu(y) QR kódom.
Na zber zmesového odpadu využívajte nádoby
ako doteraz.

PAPIER

PLAST

Smetiari vyprázdnia len zberné nádoby a vrecia
označené nálepkou s QR kódom.

Žiadame vás, aby ste vaše nádoby a vrecia vykladali
v deň zberu najneskôr do 8:00.

2. KROK

S TRIEDENÝM
ODPADOM

PLAST

PAPIER

Triedený odpad (plasty, kovy) sa bude označovať
nálepkami s QR kódom, označením konkrétneho
triedeného druhu.

Na vrecia umiestnite nálepku pre PRÍSLUŠNÝ DRUH
ODPADU. Vždy skontrolujte druh odpadu na nálepke.
O D PAD

Evidencia nádob bude vykonaná pracovníkmi
našej obce.

Ak máte poloprázdznu nádobu NEVYKLADAJTE JU.
Zamedzením vývozu poloprázdnych nádob šetríme
peniaze.

Nálepky na označenie vriec vám budú doručené do
poštovej schránky. Ďalšie v prípade potreby si môžete
prevziať na obecnom úrade.

Z M E SO V Ý

O D P AD

Triedeny odpad bude odvezený len ak bude korektne
označený príslušnou nálepkou.

NEVYHADZUJTE ICH NA SKLÁDKU

A CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PLAST

V deň zberu vyložte zbernú nádobu/y alebo vrecia
pred bránu najneskôr do 08:00 hod.

OZNAČENIE VRIEC

ŠETRITE VLASTNÉ PENIAZE,

Z M ES O V Ý

EVIDENCIA
ODPADU

Z M E SO V Ý

4. KROK
ŠTATISTIKA
A SPRAVODLIVEJŠIE
POPLATKY
Evidované údaje vytvoria štatistiku o produkcii
odpadov a ich triedení v jednotlivých domácnostiach
a ostatných subjektoch.
Poslúžia na vytvorenie systému platenia
miestneho poplatku za komunálne odpady. Počet
členov domácnosti už nebude jediný smerodajný
ukazovateľ.

Nálepky umiestňujte do strednej časti vriec, aby boli
ľahko viditeľné.
V deň zberu vyložte vrece s vytriedeným odpadom
pred bránu.
Nálepky využívajte aj pri odovzdávaní papiera v rámci
školského zbero a podomového výkupu.

Z M E SO V Ý
O DPAD

PAPIER

PLAST

