Vybavenie rodinných domov domácimi kompostérmi ‐
prieskum
Vážení spoluobčania,
naša samospráva zvažuje zavedenie systému domáceho kompostovania v rodinných domoch. Pre naše
rozhodovanie je potrebné zistiť záujem občanov o kompostovacie zásobníky a objemy kompostérov.

Cieľom je:
 znížiť náklady samosprávy na zber a zvoz komunálneho odpadu na skládku (až 40% komunálneho
odpadu z domácností tvorí bologicky rozložiteľný odpad, ktorý je možné kompostovať)
 štart separácie biologického odpadu v rodinných domoch (legislatívna povinnosť separovať
biologický odpad od 1.1. 2017)
 životné prostredie - podpora ekologických riešení, ktoré sú ekonomicky výhodné.
Akým spôsobom:
 pridelenie domácich kompostérov do domácností žijúcich v rodinných domoch, ktoré majú záujem v nich
kompostovať biologický odpad,
 finančná spoluúčasť obce pri zakúpení kompostéru,
 domácnosť, ktorá si nezabezpečí kompostovací zásobník prostredníctvom obce, bude povinná
na vyzvanie preukázať, že svojpomocne kompostuje vo vlastnom kompostovacom zásobníku.

Iná možnosť – zavedenie zberu bioodpadu (špeciálna nádoba na bioodpad do
každej domácnosti, ktorú treba tiež zakúpiť), čo povedie k výraznému zvýšeniu
poplatkov za odpad minimálne o 6 € na rok a obyvateľa.
Čo všetko môžeme skompostovať v kompostéry
Suroviny vhodné do kompostu: zvyšky rastlín, buriny, kvety, zemiakové šupky, lístie, pokosená tráva, rozdrvené
drevo, piliny, hobliny, kuchynský odpad (káva, škrupiny, šupky, kôstky, zvyšky jedál), zemina z kvetov, trus a
podstielka drobných zvierat (okrem psích a mačacích), extrementy hospodárskych zvierat (obmedzené
množstvo), slama a iné pozberné zvyšky, popol z dreva, novinový papier, kartón, kôra stromov, handry z
prírodných tkanín.
Prečo by som mal kompostovať v kompostéri? Pretože...
....sa urýchli proces kompostovania až o polovicu oproti kompostovaniu na hromadách.
....chcem mať krajšie a estetické kompostovisko a nie nepeknú hromadu v rohu záhrady.
....chcem žiť ekologicky a byť ohľaduplný voči životnému prostrediu.
....chcem mať kvalitné hnojivo a výživu pre záhony, kvietky, stromy, zeleninu, trávnik.
....tam môžem dať rastlinný kuchynský a záhradný odpad, ktorý väčšinou vyhadzujem do klasických smetných
nádob.
... aj takýmto spôsobom chcem chrániť prírodu, bez použitia chemických hnojív, s využívaním vlastného,
chemicky čistého a kvalitného kompostu, ako vynikajúceho zdroja živín.

Návratka
Máme záujem o domáci kompostér, ktorého 20.- € z celkovej ceny bude hradených z rozpočtu obce.
Možnosť výberu kompostérov – rozdiel v objeme
Typ kompostéru

Cena

Príspevok občana

Príspevok obce

Záujem
(zakrúžkujte)

JRK SILO 900

43 €

SILO 900

Objem: 900L
Vhodný pre záhrady do 900m2
Životnosť min. 10 rokov

JRK SILO 650

39 €

SILO 650

Objem: 650L
Vhodný pre záhrady do 650m2
Životnosť: min. 10 rokov

Prehlásenie v prípade
kontroly zo strany Slovenskej
inšpekcie životného
prostredia

Mám vlastný kompostovací zásobník
(nie hnojisko)

*Tento prieskum sa robí do 31.03.2018.

Vaše meno:
Vaša adresa:

Nezáujem

