Vážení občania,
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch obci ukladá zaviesť systém triedenia biologicky
rozložiteľného odpadu.
V zákone je tiež stanovená aj výnimka, kedy sa osobitný systém nemusí zaviesť. Jednou
z výnimiek je ak mesto preukáže, že minimálne 50% obyvateľov kompostuje vlastný
odpad vo svojich domácich kompostoviskách.
Zaviesť osobitný systém zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v meste
považujeme za zbytočné, neefektívne a v konečnom dôsledku aj drahé, nakoľko by sa
náklady na jeho zavedenie museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad. Naopak, domáce kompostovanie považujeme v podmienkach
mesta Dobšiná za prirodzené.
Preto prílohou tohto oznámenia je Čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky
rozložiteľného odpadu z domácností. Toto čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a
podpísať zástupcom každej domácností – vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne
nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte)
nebýva a doručiť na mestský úrad do konca júna 2017.
V prípade, že 50% obyvateľov čestne neprehlási, že kompostuje biologicky rozložiteľný
odpad bude mesto nútené poskytnúť tieto kompostéry obyvateľom, čo sa však prejaví
zvýšením poplatku za komunálny odpad v roku 2018. Tlačivo na čestné vyhlásenie získate
aj na mestskom úrade alebo si ho môžete stiahnuť z internetovej stránky mesta Dobšiná v
sekcii Tlačivá a žiadosti.
Týmto chceme vyjsť občanom v ústrety a zabrániť zvyšovaniu poplatku za komunálny
odpad v budúcnosti. Kompostovaním ako aj separovaním odpadu tak pomôžeme sebe aj
životnému prostrediu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Čestné prehlásenie
Dole podpísaný (Meno a priezvisko)...................................................... bytom Dobšiná,
ulica....................s.č.. ......................vo svojom mene a v mene členov celej domácnosti
v počte..............obyvateľov mesta
č e s t n e p r e h l a s u j e m,
že vykonávam kompostovanie vlastného biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho
v našej domácnosti v priestoroch svojej záhrady, kde tento odpad po spracovaní využijem
ako druhotné hnojivo na svoje pozemky.
Zároveň prehlasujem, že o tomto čestnom vyhlásení budem informovať všetkých, ktorí
žijú so mnou v spoločnej domácnosti a poučím ich o zákonných povinnostiach a nakladaní
s biologicky rozložiteľným odpadom a jeho využití v našej domácnosti.
V Dobšinej
........................................
podpis

