Informácie o nakladaní s odpadom na území obce
Báč pre rok 2014
Vážení spoluobčania !
V rámci našej snahy o zlepšovanie životného prostredia v obci a riešenie problému čo
s biologicky rozložiteľným odpadom a s „čiernymi skládkami“ odpadu v obci a jej okolí tak,
aby sme mohli šetriť aj vaše peniaze a obec nemusela vyvážať také množstvo komunálneho
odpadu na skládku v Čukárskej Pake, obraciame sa na vás so žiadosťou o úzku spoluprácu
pri nakladaní s odpadom v obci podľa zákona (Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch)
a nariadenia obce (VZN č.1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Báč).

Spôsob nakladania s odpadom na území obce Báč:
Netriedený odpad z domácností:
Denný komunálny odpad do 110 alebo 120 litrových kovových alebo umelohmotných nádob,
odvoz 1x za dva týždne.
Ostatný netriedený odpad (okrem nábytku) môžu obyvatelia obce uložiť na zbernom mieste
pri kultúrnom dome, alebo odovzdať pri uskutočnení zberu veľkokapacitného odpadu v čase
jarného a jesenného upratovania, ktorého termín a spôsob sa vyhlasuje v miestnom rozhlase
(uskutočňuje sa 2x do roka).

Triedený odpad z domácností:
PAPIER – zbiera sa predovšetkým v domácnostiach, prípadne v obmedzenom množstve
uložiť počas otváracích hodín na zbernom mieste.
PLAST – zbiera sa predovšetkým v domácnostiach, prípadne v obmedzenom množstve
uložiť počas otváracích hodín na zbernom mieste.
SKLO – zbiera sa do zberných nádob počas otváracích hodín na zbernom mieste alebo na
mieste na tom určenom (viď umiestnené kontajnery na sklo).
KOVY – zbierajú sa do zberných nádob počas otváracích hodín na zbernom mieste.
BATÉRIE – odovzdať pri nákupe nových batérií v predajni alebo na obecnom úrade.
AUTOBATÉRIE - odovzdať pri nákupe nových pneumatík alebo na zbernom mieste počas
otváracích hodín.
PNEUMATIKY – odovzdať pri nákupe nových pneumatík alebo na zbernom mieste počas
otváracích hodín.
ELEKTRONICKÉ DOMÁCE SPOTREBIČE – odovzdať pri nákupe nových spotrebičov
v predajni alebo na zbernom mieste počas otváracích hodín.
TEXTIL – zbiera sa v domácnostiach, termín a miesto zberu (2x do roka) sa vyhlasuje
v miestnom rozhlase, prípadne v obmedzenom množstve uložiť počas otváracích hodín na
zbernom mieste.
BIOLOGICKÝ ODPAD - kompostuje sa vo vlastných záhradách: pokosená tráva, lístie a
kôra, zvädnuté časti rastlín , odrezané konáriky drevín, odrezky z kríkov, živých plotov,
burina, kuchynský odpad, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, zvyšky jedál, kávové usadeniny,
šupky z ovocia, resp. v obecných kompostéroch umiestnených na zbernom mieste počas
otváracích hodín.
DREVENÝ ODPAD – triedenie na zbernom mieste, zvlášť:
- haluzina, konáre a kríky,
- dosky, hranoly a hrubšie konáre,
- okenné rámy.

Maximálne množstvo vyvezeného odpadu na zberné miesto:
1 fúrik za mesiac/domácnosť alebo menší príves s nosnosťou do 200 kg za
štvrťrok/domácnosť.
Väčšie množstvo odpadu je každý občan povinný odovzdať na vlastné náklady
na skládke v Čukárskej Pake!
Oznamujeme občanom, že na základe ust.§ 72 písm. a) a ust.§ 80 ods. 3 písm. a)
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je obec vecne príslušným správnym orgánom na
prejednanie priestupku v odpadovom hospodárstve a ukladá pokuty za priestupky.
Priestupky na úseku odpadového hospodárstva rieši § 80 zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch.
Podľa § 80 ods. 1 písm. b) horeuvedeného zákona priestupku sa dopustí ten, kto
uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou.
Žiadame občanov, aby rešpektovali a dodržiavali zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
chránili tým životné prostredie a zdravie ľudí a zároveň sa tým vyhli nepríjemnostiam
a finančným nákladom spojeným s riešením priestupkov.
Ďakujeme za porozumenie a sme hrdí za uvedomelosť našich občanov !
Hanbíme sa za tých občanov a právnické osoby, ktoré svoje odpady sypú na okraje
lesa pri novom cintoríne a Kalvárii, za kultúrnym domom a na okraje starej dobrohošťskej
cesty vedúcej k hrádzi.
Týmto vytvárajú „čierne skládky“, ktoré je obec povinná na vlastné náklady
odstrániť. Na takéto nemorálne a nezodpovedné správanie „pár“ jedincov doplatia ostatní
obyvatelia obce, ktorí to vlastne zaplatia. Takisto by občania mali dodržiavať a rešpektovať
vyhradené dni pre likvidáciu veľkokapacitného odpadu v čase jarného a jesenného
upratovania, resp. maximálne množstvo vyvezeného odpadu na zberné miesto za domácnosť.
Niektorí občania to nerešpektujú a vozia tento druh odpadu do zberného miesta za kultúrnym
domom alebo ho bez dohľadu ponechajú pred jeho bránou. Opäť na to doplatia ostatní
obyvatelia obce, ktorým sa tým zvyšujú poplatky za komunálny odpad, pretože sadzba
poplatku je vytvorená z priemerných nákladov obce na zabezpečenie činností nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Zanechajme deťom a deťom našich detí krásne, čisté prostredie vo svojom okolí !
Zaslúži si to potomstvo aj príroda!
Zaslúži si to naša obec, ktorá rešpektovaním a dodržiavaním zákona o odpadoch bude krásna
a čistá.

Prevádzkové hodiny zberného miesta pri kultúrnom dome.
Ohlásiť sa počas úradných hodín na obecnom úrade:
Pondelok:
8.00 – 12.00 12.30 – 15.45
Streda:
8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piatok:
8.00 – 11.45
V prípade potreby počas pracovných dní volať OcÚ 031/5598329, resp. kedykoľvek
mobil: 0907 931 671(starostka).
V sobotu zberné miesto bude dočasne z organizačných dôvodov zatvorené.
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