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Oznámenie k zberu komunálneho odpadu z
domácnosti
V prvom rade nám dovoľte poďakovať sa všetkým vám, obyvateľom obce, za snahu triediť
zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká na území obce Tovarné. Podľa úrovne vytriedenia
komunálnych odpadov, ktorú musí obec vypočítať a zverejniť za každý kalendárny rok (od roku
2018), vidíme, že v obci táto úroveň narastá, čomu sme radi. V roku 2018 bola úroveň vytriedenia
TKO na úrovni 14,45%, v roku 2019 - 22,44% a v roku 2020 - 34,90%. Miera úrovne triedenia za
rok 2021 nám bude známa až začiatkom februára 2022.
Ako možno viete, obec Tovarné sa od roku 2018 snažila získať finančné prostriedky na
výstavbu zberného dvora. Po tretej podanej žiadosti na ministerstvo životného prostredia, nám bolo
v decembri 2021 vydané rozhodnutie o schválení tohto nenávratného finančného príspevku na
výstavbu zberného dvora, čo nás teší. Boli to dlhé tri roky, kedy obec nevzdávala boj o tieto
finančné prostriedky, pričom nanovo podávané žiadosti s jej neskorším doplňovaním si vyžadovali
nemalé úsilie na splnenie predkladaných a stále sa zvyšujúcich požiadaviek Ministerstva životného
prostredia. Obec podala v roku 2020 aj žiadosť na vybudovanie malého kompostoviska, proces
hodnotenia a schvaľovania žiadostí však ešte neprebehol.
Milí občania, táto doba nám okrem nepriaznivej epidemiologickej situácie priniesla aj
zdražovanie tovarov a služieb vo všetkých sektoroch, nevynímajúc ani odpadové hospodárstvo.
Naša zberová spoločnosť Fúra nám už avizovala zvýšenie cien za svoje služby v roku 2022.
S vyhliadkou nových zákonov v odpadovom hospodárstve sa odpady postupne stanú drahou
komoditou. Niektoré z týchto zákonov nadobudnú účinnosť už v roku 2022, iné v rokoch 2023
a 2024. Preto vás všetkých, milí občania, chceme poprosiť a apelujeme na vás, aby ste nepoľavili
a dokonca zvýšili snahu a úsilie o dôkladné triedenie odpadu, ktorý vychádza z vašich domácností.
Obec je totiž len akýmsi „sprostredkovateľom“ toho, aby vám bol každý druh odpadu vyvezený, no
v konečnom dôsledku je za každý kilogram vyprodukovaného a vytriedeného odpadu zodpovedný
každý občan.
Veríme, že výsledkom našej spoločnej snahy bude obojstranná spokojnosť- tak občana,
pretože vynaložil čo najmenšie finančné prostriedky na nakladanie so svojim vyprodukovaným
zmesovým komunálnym odpadom ako aj obce, pretože nebude musieť neustále siahať na výšku
vyrubovaných poplatkov. Dúfame, že spoločnými silami sa nám to podarí.

V Tovarnom, dňa 15.12.2021
Obecný úrad Tovarné
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