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Beluša, 06. apríl 2021
Obec Beluša ponúka ďalšiu možnosť dôslednejšej separácie odpadu. Na likvidáciu
zeleného odpadu zo záhrad budú môcť občania od 12. apríla 2021 využiť obecnú
kompostáreň.
Po viacerých novinkách, ktoré sa udiali v odpadovom hospodárstve obce Beluša od začiatku
roka 2021, obec prichádza s ďalším opatrením v prospech občanov. Tá nájde uplatnenie
najmä v jarnom a jesennom období počas roka, kedy sa vykonáva množstvo prác na
záhradách či poliach.
Kompostáreň pod Rašovom bude verejnosti prístupná vždy od 15. marca do 15. novembra
daného kalendárneho roka. Otvorená bude vždy v pondelok v každý nepárny týždeň v roku
v prevádzkovom čase 12.00h – 16.00h. Premiérové otvorenie tejto bezplatnej služby prebehne
tento rok v pondelok 12. apríla 2021. Zodpovedným vedúcim za prevádzku kompostárne je
obecný správca Zberného dvora v Beluši Obecnej kompostárne v Beluši – Martin Guliš.
Čo všetko môžu občania na kompostáreň doviezť?
Zadarmo môžete doviezť: kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a
stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny,
drevnú štiepku, hobliny, drevný popol.
Nevyhovujúci je odpad z kuchyne, uhynuté živočíchy.
Upozorňujeme, že na kompostáreň je možné uložiť BIO odpad len počas prevádzkových
hodín a zakazuje sa ho odkladať pred bránu, tá bude mimo prevádzkovej doby uzamknutá.
Verejný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.
„Veríme, že aj tento krok prispeje k ešte komfortnejšiemu triedeniu ďalšieho druhu odpadu
v obci a zároveň ochránime naše životné prostredie. Nebolo zriedkavé, že likvidáciu zeleného
odpadu zo záhrad a polí riešili občania
rôznym, nevhodným spôsobom. Tým, že
bude kompostáreň verejnosti pravidelne
prístupná od marca až do novembra,
zamedzujeme vzniku takýchto situácií.“
vysvetľuje starosta obce Ján Prekop.

Na kompostárni prebehlo triedenie drevného
odpadu
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