
Dobrý deň pán starosta, 

dovoľujeme si Vás  upozorniť , že pôvodná povinnosť obce zverejniť na svojom webovom sídle 

podrobný popis nakladania s komunálnymi odpadmi, vrátane triedeného zberu sa rozšírila 

o opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce. 

Aktuálne znenie príslušného § 81 ods. 5 písm. h) zákona o odpadoch znie: 

Obec je povinná „zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis 

celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci a konkrétnych 

opatrení zavedených na podporu predchádzania vzniku odpadu na území obce“ 

Na podporu povinnosti popisu triedeného zberu prikladáme v prílohe odporúčania na predchádzanie 

vzniku odpadov, spolu s   kalendárom zberu triedených zložiek pre tento rok vo Vašej obci  v rámci 

spolupráce s 1. východoslovenskou OZV. Odporúčania na predchádzanie vzniku odpadu, spolu 

s kalendárom zberu  doporučujeme  zverejniť na webovom sídle obce, najlepšie v samostatnej 

záložke „ Triedený zber odpadov“, prípadne aj na tabuli oznamov v obci. 

Kalendáre zberu sme umiestnili aj na náš web: www.1ozv.sk-obce-kalendáre zberu. 

Súčasne si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci kampane na podporu triedeného zberu odpadov 

vo Vašej obci, ktorú plánujeme započať v jarných mesiacoch,  pripravíme pre Vás v najbližších dňoch 

krátky dotazník, kde sa Vás budeme pýtať na materiálno-technické podmienky v obci/ obecný 

rozhlas, obecné noviny, zasielanie sms správ a podobne/ a súčasne na Vaše zvyklosti, ale aj nápady 

a podnety, aby sme vedeli v spolupráci s Vami pripraviť takú informačnú kampaň, ktorá zasiahne 

každého  obyvateľa s cieľom dosiahnuť čo najväčší podiel vyzbieraných triedených odpadov v obci. 

Vzhľadom na súčasný zákaz vychádzanie nie je možné, aby som sa s Vami osobne stretol tak, ako som 

to s viacerými z Vás plánoval. Preto Vás prosím, aby ste na komunikáciu so mnou využívali email, 

prípadne telefón a informovali ma o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa triedeného zberu, ktoré 

považujete za potrebné mi oznámiť / vynechanie zberu, nedoručenie kalendárov zberu, vriec, iných 

problémov a podobne/, nakoľko v rámci veľmi korektnej spolupráce so zberovou spoločnosťou Fúra 

s.r.o. vieme všetky prípadné nedostatky promptne odstrániť. 

Záverom Vám prajem všetko dobré do nového roka. 

 

http://www.1ozv.sk-obce-kalendáre/

