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Beluša, 30. december 2021
Do belušských domácností pribudne ďalších 500 kompostérov na zhodnotenie
biologicky rozložiteľného odpadu
Obec Beluša ešte v decembri 2020 podala
žiadosť na Environmentálny fond SR ohľadom
dodania kompostérov. Po prvotnom neúspešnom
vyhodnotení bola obci 6. decembra 2021 doručená
pozitívna správa, že po navýšení alokovaných
finančných prostriedkov obec Beluša získa
dotáciu vo výške 69 312 €. Obec hradí min. 5%
nákladov (t.j. 3 648 €).
Vo výzve zameranej na predchádzanie
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov
a
zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov bolo
úspešných 60 obcí a miest.
„Pridelená dotácia je pre obec veľkým prínosom pri dosahovaní zníženia množstva
odpadu a jeho zhodnotenia. Biologický odpad sa v kompostéri zmení na kompost, ktorí
užívatelia využijú na vlastné účely. Poskytnuté financie budú použité na nákup 500
kompostérov do domácností s objemom min. 1 000 litrov a 10 na verejné priestranstvá
s objemom min. 2 000 litrov. Týmto dosiahneme zapojenie až 97% domácností do
kompostovania,“ vysvetľuje účel použitia dotácie Ján Prekop, belušský starosta.
Obec čaká etapa verejného obstarávania a dodanie kompostérov sa predpokladá
v prvej polovici roka 2022. „Na ploche 11 ha verejnej zelene a viac ako 40 ha záhrad vo
vlastníctve občanov v domácnostiach je riešenie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
v obci Beluša formou dodania kompostérov veľmi efektívne. Nielenže znižujeme množstvo
uloženého odpadu, a tým aj poplatok za skládkovanie, ale zabraňujeme aj spaľovaniu
„zeleného“ odpadu a jeho miešaniu s komunálnym odpadom,“ dodáva Mgr. Andrej Petríček,
referent životného prostredia na Obecnom úrade Beluša.
Obec Beluša v rámci prvej etapy v lete 2019 distribuovala do rodinných domov 1 100
kompostérov (900 s objemom 900 l a 200 s objemom 1 050 l) a 20 na verejné priestranstvá
v celkovej sume 115 tisíc €. Obec od 01. januára 2021 zabezpečuje zber biologicky
rozložiteľného odpadu aj v bytových domoch prostredníctvom kompostovacích košíkov
a vreciek. Tento druh odpadu sa vyváža každý pondelok, pričom obec patrí k lídrom v tejto
oblasti na celom Slovensku.
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