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Separovaný zber v Šahách a v hontiansko-poipeľskom regióne
Ako nakladáme s odpadom
v súčasnosti?
Uhrádzame poplatky za zber, prepravu
a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu
/TKO/ všetci rovnako, a to sadzbou na jednu osobu, schválenou mestským zastupiteľstvom, násobenou počtom osôb nachádzajúcich sa v sledovanom objekte.
Tento spôsob nakladania s odpadom nesleduje individuálnu produkciu odpadu /niekto produkuje viac, iný menej/ ani sporadickú separáciu /zber papiera žiakov škôl,
odovzdávanie kovového odpadu do zberných surovín a i./, uvažuje s rovnakou predpokladanou produkciou odpadu každého
z nás.
Kde mesto uskladňuje TKO?
Od roku 1996 mesto uskladňuje TKO
na riadenej skládke nie nebezpečného odpadu na Holej stráži v katastri obce Vyškovce nad Ipľom. Jej životnosť bola odhadovaná na 15 rokov. Podľa platnej legislatívy je prevádzkovanie skládky povolené do
31. dec. 2007.
Čo po tomto termíne?
1. Mesto /v rámci regiónu/ zriadi novú
skládku. Investičné náklady tohto kroku sa
pohybujú okolo 30 miliónov korún. Je samozrejmé, že investičné náklady sa prejavia v poplatkoch producentov odpadu, čím
terajšie náklady na zber, likvidáciu a uskladnenie určite porastú.
2. Mesto nezriadi novú skládku, ale bude využívať skládky obcí, ktoré sú kapacitne ešte vhodné. Tieto sú všetky vo väčšej

vzdialenosti ako terajšia, vzrastú prepravné
náklady a náklady za uskladnenie budú
v pravom slova zmysle trhové.
V oboch prípadoch hrozí radikálne zvýšenie poplatkov od producentov odpadov
/od nás všetkých/.
Separovanie ako dobré riešenie
Všeobecne známym spôsobom znižovania nákladov na nakladanie s odpadom je
dobré separovanie odpadu.
Podmienkou dobrého separovania je existencia zberových nádob na separovanie
jednotlivých komodít.
Na základe projektu separovaného zberu, vypracovaného v súčinnosti profesionálnej organizácie, Technických služieb mesta Šahy a Mestského úradu v Šahách sú na
separovaný zber určené
– pre domy v individuálnej bytovej výstavbe /rodinné domy/ a podnikateľské subjekty: 1 sada plastových vriec v počte 5 ks,
farebne rozlíšených, určených na separovanie podľa jednotlivých druhov odpadu;
– pre byty v rámci komplexnej bytovej
výstavby /bytovky, bytové domy/: zberové
kontajnery v počte 5 ks, zvlášť označené
podľa jednotlivých druhov odpadu.
Čo vlastne separovať: papier, plasty,
viacvrstvový kombinovaný materiál – obaly /krabicové/ z mlieka, džúsov a i., sklo, kovové obaly – obaly z plechoviek od alkoholických a nealkoholických nápojov, konzervy a i.
Ako separovať?
V okamihu, keď vznikne odpad /odbale-

Poštová schránka
/Dokončenie z 3. strany/

ský podnik povinný odstrániť nahromadený posypový materiál z okrajov chodníkov
a komunikácií.
4. Smeti z chodníkov musia byť ukladané do smetných nádob. Zakazuje sa nechávať smeti zhrnuté na chodníkoch alebo na
okraji vozovky. V zimnom období musí
byť sneh z chodníkov zhrnutý do hromád
na ich okrajoch pri ceste tak, aby bol voľný
vstup do objektu, prístup k inžinierskym
sieťam /kanalizácia, vodovod, plyn a pod./
a zabezpečený bezproblémový prechod
chodcov z chodníka na komunikáciu. Odvoz nahromadeného snehu z verejných
priestranstiev v prípade potreby zabezpečuje príslušný mestský podnik.
V tretom liste v mene voličov niekto
reaguje na článok z predchádzajúceho
čísla HL, v ktorom sa vysvetľovali ustanovenia nariadenia mesta o miestnych
daniach. Pisateľ sa pýta, či je 20%-né
globálne zvýšenie daní mierne.

– Či je 20%-né navýšenie daní mierne,
nedá sa jednoznačne povedať. Tak, ako všetko iné, aj to je relatívne, je to vec uhla pohľadu. Každá samospráva rozhodovala suverénne podľa vlastného uváženia, pričom
zo zákona horná hranica daní nebola stanovená, určovali ich obce. Vychádzajúc z poznatkov iných miest ale môžeme vysloviť
tvrdenie, že naše dane patria medzie tie
miernejšie. Rozhodovanie poslancov bolo
o to ťažšie, že okrem daní z nehnuteľnosti
ostatné dane sú nové a odhadnúť príjem
z týchto daní je veľmi ťažké. Tých 20 %
je však priemerným /globálnym/ navýšením v rozhraní cca. 5-35%. Pri stanovení sadzieb daní sa vychádzalo z diferencovaného prístupu k daňovým subjektom, pričom
najviac sú zaťažené podnikateľské subjekty a najmenej občania /fyzické osoby/.
Vaše pripomienky a otázky nám môžete
posielať aj na tel. číslo 7410152 /odkazovač/
a na e-mailovú adresu: sahy@sahy.sk.
Ing. Štefan Lendvay, prednosta MsÚ

ním, ukončením ďašieho využívania predmetu/, sa musíme rozhodnúť. Odpad hneď
dáme presne do toho vreca, kam patrí. Otáznym sa stáva postup v prípade bytoviek,
kde sú kontajnery mimo domácností. Vtedy odporúčame pripraviť si malé igelitové
tašky na každý odpad zvlášť. Keď sa taška
naplní, stačí ju pri odchode z domácnosti
uchopiť a vyprázdniť do príslušného zberového kontajnera.
Aká bude finančná motivácia?
Ten, kto bude separovať, bude platiť znížený poplatok. (Úprava poplatkov nastane
v roku 2006). Kto separovať nebude, bude
platiť po starom.
Aká bude kontrola?
V rodinných domoch bude úplne jednoduchá. Pracovníci firmy, poverenej zberom
a odvozom vyseparovaných súčastí odpadu vrece vyprázdnia na nákladnej časti vozidla a vizuálne skontrolujú jeho obsah. Zároveň si urobia poznámku o objeme vyseparovanej zložky. V prípade nesprávnej separácie bude domácnosť upozornená na nedostatky.
Bude sa však vizuálne a mechanicky kontrolovať aj obsah TKO. V prípade, že sa v ňom
budú nachádzať zložky, ktoré mohli byť
vyseparované, rodina stratí finančnú výhodu za separáciu.
Čo v prípade bytoviek a sídlisk?
Odpad naďalej ostane anonymný. Ak nebude úmerne klesať objem TKO /v dôsledku nízkej separácie/, budú bytovky platiť
po starom. Tu však predpokladáme úzku
spoluprácu so zástupcami bytovej samosprávy oboch správcov bytov na území
mesta. Veríme, že nájdeme riešenie na adresnú kontrolu separovania a produkcie
TKO.
Aká bude evidencia odpadu?
O každom subjekte si bude firma viesť
záznam o vyseparovaných zložkách aj o
TKO. V prípade nízkej produkcie odpadu
TKO, ale aj nízkej separácie bude subjekt
vyzvaný na podanie vysvetlenia. Predpokladá sa rozdielnosť napríklad v jednotlivých rodinách podľa odlišnosti konzumu a
tomu úmerne aj produkcie odpadu.
Čo s vyseparovaným odpadom?
Vyseparované zložky sa budú podľa
zvozových kalendárov zbierať a odvážať do
zberového miesta. Tam prebehne dotriedenie a lisovanie, resp. balenie do balíkov. Jednotlivé vyseparované komodity budú odoberať a spracovávať jednotliví zmluvní
partneri.
Záver: Kto separuje s nami?
Obce z okolia Šiah vytvorili Združenie
obcí pre separovaný zber Hont–Poiplie so
sídlom v Šahách. Koncom minulého roka
vypracovalo združenie žiadosť o príspevok
z Recyklačného fondu vo výške viac ako
2 milióny korún. Žiadosť je v súčasnosti
v štádiu posudzovania.
(ag)

