OBEC VEĽKÁ PAKA
Obecný úrad, Veľká Paka 189, 93051 Veľká Paka

Opatrenia na podporu predchádzania
vzniku odpadu na území obce Veľká Paka

Vo Veľkej Pake, dňa 18.11.2021
Vypracoval: Obecný úrad Veľká Paka
Schválil: Bc. Ivan Seňan, starosta obce

Zverejňuje sa na internetovej stránke obce Veľká Paka .

S cieľom zníženia množstva tvoreného odpadu na území obce Veľká Paka, a jeho tvorby Obec
Veľká Paka prijala a bude realizovať počnúc 01.01.2022 nasledovné opatrenia :

1. Priebežné organizovanie tématického vzdelávania formou zaradenia do výuky a prednášok s
orientáciou na deti a mládež v ZŠ a MŠ, exkurziou na miesto zberu, ukladania alebo zhodnocovania
odpadu ( Zberný dvor, skládka a pod.).
2. Priebežné realizovanie informačných kampaní pre obyvateľov a domácnosti prostredníctvom
článkov zameraných na predchádzanie vzniku odpadu v obecných novinách, na web a FB str. obce.
3. Organizovanie letákových kampaní s cieľom znížiť množstvo odpadov.
4. Využívanie širokej škály propagácie a podpory predaja vo vratných obaloch, predaja do vratných
obaloch, predaja bezobalových výrobkov, podpory používania pitnej vody z verejného vodovodu.
5. Spoluúčasť a podpora pri organizovaní búrz a iných podobných akcií zabezpečujúcich požičiavanie,
predaj a ďalšie využitie použitých vecí – šatstva, hračiek, spotrebného tovaru a pod.
6. Propagácia systému zavedenej separácie a zberu separovaného odpadu vrátane pokračovania v
distribúcii zberných nádob na separovaný zber.
7. Zavedenie povinnosti na spoločenských, kultúrnych, športových alebo iných obdobných
podujatiach, ktoré na území obce Veľká Paka organizuje obec Veľká Paka alebo sa na ich organizácia
podieľa alebo na ne prispieva používať kuchynský riad na opakované použitie (poháre, taniere,
príbory) alebo jednorazový neplastový riad .
8. Zlepšenie formy a účinnosti kompostovania zeleného biologického odpadu resp. odvoz
z domácností.
9. Sprehľadnenie, priebežná aktualizácia a novelizácia obecných predpisov v oblasti odpadového
hospodárstva.
10. Príprava programu množstevného zberu odpadu podľa hmotnosti a zaviesť spravodlivé
spoplatnenie vývozu komunálneho odpadu, zníženie frekvencie vývozu odpadu.
11. Vzdelávanie verejnosti (informovanie formou letákov, kurzov, prednášok o výhodách a prínosoch
domáceho kompostovania, o správnych postupoch pri kompostovaní, o správnom využívaní
kompostu).
12. Informačná kampaň o dôsledkoch vyhadzovania potravín a poukazovaní na ich správne
skladovanie, využívanie a likvidovanie.
13. Informovanie domácností o dôsledkoch prijímania reklamných materiálov. Ponúkanie nálepky
„Nevhadzujte reklamy“, ktorú si môžu obyvatelia nalepiť na svoju poštovú schránku.
14. Informačná kampaň o používaní opakovane použiteľných plienok.
15. Informovanie občanov o znížení využívania e-shopov, tvorí sa veľa obalového odpadu.
16. Informovanie občanov o iných možnostiach ako dodržiavať pitný režim s vylúčením balenej vody,
napr. pitie vody z vodovodu.

