FONTOS KÖZLEMÉNY!
Háztartási hulladék elszállításának új rendszere községünkben
a 2022-es évtől
Ebed Község Önkormányzata a 2/2022-es Általános érvényű rendeletének
értelmében 2022. január 1-től a kommunális hulladék elszállítására bevezet egy új, ún.
„címkézési rendszert“, ami azt jelenti, hogy a kukaedényeket papírcímkével –
citromsárga karszalaggal kell megjelölni. Karszalagot minden egyes 120 literes kukára
kell csatolni. 1 db karszalag ára 3,- €. Minden háztartásnak minimálisan 8 db
karszalagot kell megvásárolni a községi hivatalban. A karszalagok elhasználása után
továbbiak igényelhetők szükség szerint. A párkányi hulladékgyűjtő vállalat munkatársai
a kukaedényeket csak abban az esetben fogják kiűríteni, ha a szeméttároló edény
karszalaggal lesz ellátva, amit minden űrítés után levágnak és leadnak a községi
hivatalban.
A 2022-es évre az ún. „szemétdíj“ már nem lesz kiróva határozattal. Ezen
döntés annak érdekében született, hogy minden háztartás a lehető legkevesebb
kommunális hulladékot termelje, hogy különös figyelmet szenteljen a hulladék helyes
osztályozására, és a biológiailag lebomló konyhai ill. zöld hulladék komposztálására.
Sajnos a törvényből kifolyólag évről évre jelentősen emelkednek a hulladék tárolásának
költségei a lerakatokon. A törvény azt is előírja, hogy a szemételhordási díjat teljes
mértékben a lakosságnak kell fedeznie – ezt az előző években sajnos nem sikerült
községünkben elérni.
A karszalagos rendszer bevezetésével minden család annyi „szemétdíjat“ fog
fizetni, amennyi szemetet termel ki!
Csak címkével ellátott kukaedények lesznek kiürítve!
A kommunális hulladék elszállítása két hetente fog történni, mégpedig minden
páratlan héten a szerdai napon.
Minden házhoz biztosítunk sárga színű, 120 literes kukaedényt, amelyet díjtalanul
átvehetnek a községi hivatalban. Ezek a sárga színű kukaedények kizárólag műanyag
hulladék (pl. műanyag flakonok, zacskók, krém tubusok, stb.) gyűjtésére fognak szolgálni
és ezt a hulladékot továbbra is díjtalanul elszállítjuk a házak elől havonta egyszer
(minden hónap utolsó csütörtökén). A sárga színű kukaedényeket nem kell címkével
megjelölni!
Ne legyünk kényelmesek, osztályozzuk a hulladékot - van értelme gyermekeink és
a következő generációk érdekében!

Ing. Monika Vajda
Ebed polgármestere

Dôležité oznámenie!
Nový systém zberu odpadu v obci Obid od roku 2022
Samospráva Obce Obid od 1.1.2022 Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2022
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza nový
systém na odvoz komunálneho odpadu – tzv. náramkový systém. V praxi to znamená,
že každú jednu 120l nádobu na komunálny odpad bude potrebné označiť žltým
náramkom. Cena jedného náramku je 3€, do každej domácnosti bude potrebné
zakúpiť minimálne 8 ks takýchto náramkov. Občania si môžu na obecnom úrade
zakúpiť ďalšie náramky podľa potreby. Zamestnanci technických služieb vyprázdnia
len tie nádoby, ktoré budú označené náramkom, a náramky potom odstránia odovzdajú
na obecnom úrade.
V roku 2022 poplatok za odvoz komunálneho odpadu už nebude vyrubený
rozhodnutím. Tento systém sa zavádza, aby sa domácnosti snažili vyprodukovať čo
najmenej komunálneho odpadu, a aby sa dosiahla čo najvyššia efektivita v triedení
komunálneho a kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu. Kvôli sprísneným
zákonom sa z roka na rok neúmerne zvyšuje poplatok za skládkovanie odpadu na
skládkach. Zákon stanovuje aj povinnosť obce pokryť všetky výdavky na odpadové
hospodárstvo z príjmov od občanov – čo sa nám žiaľ v posledných rokoch nepodarilo.
Zavedením tohto systému domácnosti zaplatia za odvoz komunálneho odpadu
takú sumu, koľko odpadu reálne vyprodukujú.
Vyprázdnené budú len tie nádoby, ktoré budú označené náramkom.
Zber a odvoz komunálneho odpadu sa bude realizovať každé dva týždne, teda
každý nepárny týždeň.
Obec do každej domácnosti zabezpečí 1 kus 120l žltého kontajneru, ktorý bude slúžiť
výlučne na plastový odpad (ako napr. plastový baliaci materiál, plastové fľaše od
pracích, čistiacich prostriedkov,...). Obec zabezpečí odvoz plastového odpadu
bezplatne jedenkrát v mesiaci. Žlté nádoby sa neoznačujú náramkom!
Nebuďme pohodlní, trieďme odpad vo vlastnom záujme aj v záujme ďalších
generácií!

Ing. Monika Vajda
starostka obce

