Zápisnica zo zasadnutia komisie životného prostredia, konaného dňa 14.11.2019 o 18:00 hodine.

Prítomní: Katarína Resutíková Mandyčevská, Ing. Peter Sedláček, Mgr. Ivan Chládek, Ing. Pavel Zajac,
Zuzana Kútna, Pavel Šimun, Ján Turčan, Peter Kováč
Ospravedlnený: Ivan Debnár

Program: zvýšenie poplatku za odvoz KO.
Zasadnutie komisie životného prostredia sa zaoberalo aktualizáciou VZN o miestnych daniach a
miestnom poplatku za odvoz KO. Kvôli dôležitosti témy boli pozvaní aj poslanci obecného
zastupiteľstva. Keďže doposiaľ obec každoročne platila za odvoz KO viac, ako sa vybralo od občanov, a
zákon stanovuje v najbližších rokoch zvyšovanie poplatkov za uloženie odpadu na skládke, sumu je
určite potrebné zvýšiť, aby sa pokryli náklady na odvoz a aby sme motivovali občanov ku znižovaniu
produkcie odpadov a k dôslednému separovaniu. Pri zvažovaní zvýšenia poplatku boli brané do úvahy
informácie prítomných pani Zuzany Kútnej a starostu obce a doterajší vývoj v roku 2019, ako aj zvýšenie
poplatku za uloženie odpadu na skládke , v budúcom roku pri súčasnej úrovni vytriedenia 11€ z
tohtoročných 7€.

Po diskusii sa prítomní zhodli na zvýšení o 40%, zo súčasných 0,05€ na osobu a deň čiže 18,25 za rok,
na 0,07€ na osobu a deň čiže 25,55€ za rok.
KŽP ďalej odporúča dôslednú kontrolu zberu veľkokapacitného odpadu ( VKO ), keďže tvorí veľkú časť
produkovaného odpadu ( za rok 2018 údajne približne 250 ton KO v smetných nádobách a 100 ton vo
veľkoobjemových kontajneroch ). Návrh starostu obce je, aby sa VKO a drobný stavebný odpad vyložil
v deň zberu plastov pred dom a zamestnanci obce ho odvezú. Na jednej strane občania nebudú odpad
musieť vyvážať sami, na druhej strane sa ho budú môcť zbaviť raz mesačne. Prax ukáže ako sa tento
spôsob osvedčí.
Osveta: ku zníženiu množstva produkovaného odpadu prispeje komunikácia s občanmi:
- poslanci obecného zastupiteľstva osobne roznesú do domácností informačné letáky "Nebuď lenivý,
separuj."
- občanov budeme informovať osobne aj prostredníctvom médií ( Ľubietovské noviny, sociálne siete
)
- KŽP plánuje pokračovať s besedami so žiakmi základnej školy
- účinným prostriedkom bude určite aj osobný dohovor na miestach, o ktorých vieme, že sa tam
neseparuje.

Katarína Resutíková Mandyčevská – predseda komisie

