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Beluša, 01.apríl 2021
119 smetných nádob na separovaný zber v Beluši bude označených novými
informačnými nálepkami.
„Patrí tento odpad do plastu?“ „Môžem vhodiť tento druh skla do zeleného
kontajnera?“ Aj takéto otázky mohli mať občania Beluše pred tým, ako využijú farebné
kontajnery na separovaný odpad.
Aby občania presne vedeli, ktorý odpad patrí do konkrétnej smetnej nádoby určenej
na separovaný odpad, pracovníci Oddelenia obecných služieb počas týchto dní označili 119
zberných nádob na 43 stojiskách vo všetkých častiach Beluše novými nálepkami SKLO,
PAPIER A PLASTY, OBALY Z KOVOV A NÁPOJOVÉ KARTÓNY s podrobnými
plagátmi informujúcimi, čo je vhodné do konkrétneho kontajnera vhodiť.
Staré nálepky sa nahrádzajú novými, aktuálnymi. Novooznačených bude 119
smetných nádob na 43 stojiskách v obci. Obec aktívne pracuje na vytvorení čo najlepších
podmienok odpadového hospodárstva pre občanov v Beluši, počas apríla obec očakáva prvú
dodávku nových plastových smetných nádob na sklo, papier a plasty, ktoré nahradia staré
a poškodené plechové nádoby. V ďalších mesiacoch budú nádoby ešte doplnené o druhú
várku: „Aj touto cestou chceme zvýšiť povedomie ľudí o potrebe triedenia odpadu. Priamo pri
konkrétnom kontajnery sa človek dozvie, či je ním dovezený odpad vhodný do nádoby.
Dúfame, že sa budú občania podľa týchto informácií aj riadiť a nebudú smetné nádoby
zahlcovať nevhodným odpadom,“ dodáva Ján Prekop, starosta obce Beluša.
Obec Beluša sa už dlhšiu dobu intenzívne venuje zlepšeniu fungovania odpadového
hospodárstva v obci a pre svojich občanov počas uplynulých mesiacov pripravila viacero
významných noviniek. Všetky kroky smerujú k zvýšeniu podielu separácie odpadu a tým aj
nižším nákladom na zber a uloženie odpadu. Nemenej dôležitou súčasťou je aj takáto forma
osvety.
Okrem toho obec pravidelne informuje o možnostiach separácie a o novinkách vo
svojej odpadovej politike v obecnom dvojmesačníku Belušan. Naviac ku každému
tohtoročnému rozhodnutiu o poplatku za komunálny odpad dostane viac ako 2 000
poplatníkov informačný leták o systéme zberu odpadov na území obce Beluša a taktiež
prehľadnú tabuľku, čo môžu občania bezplatne doviezť na Zberný dvor v Beluši.
„Informovanosť o zložkách separovaného odpadu zvýšime aj stálymi tabuľami, ktoré
obec postupne rozmiestni pri najväčších stojiskách smetných nádob, najmä v lokalitách pri
bytových domoch. Aktualizovaná bude aj informačná tabuľa pri Zbernom dvore Beluša
a nové označenie dostane Kompostáreň, nakoľko od 12.04.2021 bude prístupná verejnosti.
Viac informácií o otvorení kompostárne sa dozvedia občania v priebehu budúceho týždňa“
uzatvára Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.
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