OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
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Obec Beluša uzatvorila zmluvu s novým odberateľom polystyrénového odpadu, sľubuje
si vyšší podiel separácie
Zatepľujete rodinný dom, robíte novú fasádu, meníte podlahu alebo sa Vám pri nákupe
väčších spotrebičov nahromadil polystyrénový odpad? Čo so vzniknutým odpadom? Tento
druh odpadu zaberá objem a do smetných kontajnerov na separovaný zber nepatrí.
Pre občanov Beluše zabezpečuje odvoz polystyrénového odpadu nový odberateľ, od ktorého
obec očakáva vyššiu úroveň služieb. Občania majú možnosť zaviesť polystyrénový odpad na
obecný zberný dvor v jeho prevádzkových hodinách, v utorok od 8.00-15.00, v stredu od
8.00-18.00 a v sobotu od 8.00-15.00. „Doposiaľ bola separácia polystyrénu príležitostná. Bol
problém nielen s jeho vývozom, ale aj s jeho koncovým využitím, nakoľko bolo ťažké v okolí
nájsť spoločnosť, ktorá sa zaoberá a špecializuje na separáciu práve tejto komodity. Preto,
žiaľ, v určitej miere končil polystyrén práve na skládkach odpadov. Sme radi, že sme našli
odberateľa, ktorý tomuto druhu odpadu dáva „druhú šancu“. Naši občania majú o
ďalšiu možnosť viac, ako zvýšiť mieru triedenia v obci, jednoducho a komfortne“, opisuje
situáciu so zberom polystyrénu v obci Mgr. Patrik Štrbák, prednosta OcÚ Beluša.
Obec Beluša ako zriaďovateľ zberného dvora má od apríla 2021 uzavretú zmluvu na zber
a zhodnocovanie polystyrénu so spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, divízia
Isover, platnú na 4 roky. „Občania môžu priviesť na zberný dvor akýkoľvek druh polystyrénu,
či už ide o obalový polystyrén, fasádny polystyrén, expandovaný polystyrén alebo o podlahový
polystyrén. Pri odovzdávaní by mal byť polystyrén čistý, zvlášť vytriedený a polámaný na
menšie časti, aby bola miera separácie efektívnejšia“ ozrejmuje novinku Martin Guliš, vedúci
Zberného dvora a kompostárne v obci Beluša.
Vývoz tejto komodity úzko súvisí s jej mierou separácie.
Polystyrén sa na zbernom dvore uskladňuje v osobitných
zberných vreciach, tzv. „big bagoch“. Momentálne
vieme naplno vyťažiť kamión s návesom približne každé
dva mesiace. Tento plastový odpad smeruje na ďalšiu
recykláciu a jeho zhodnotenie, a to pomocou jeho
drvenia. Takto podrvený polystyrén sa dá opätovne
využiť v stavebníctve (vo forme prímes alebo
tepelnoizolačných dosiek) či v nábytkárskom priemysle
(dekorácie, kulisy alebo náplň do tulivakov).
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