Opatrenia zavedené na
podporu predchádzania
vzniku odpadu na území obce
Likavka
v zmysle § 81 ods. 7 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
v zmysle VZN obce Likavka č. 06/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom
v zmysle VZN obce Likavka č. 06/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platný v obci Likavka od 01.01.2021

Obec Likavka prijala všeobecne záväzné opatrenia na podporu predchádzania vzniku
odpadov na území obce Likavka formou vzdelávacích, informačných a odporúčacích
kampaní.
Cieľom obce Likavka, je dosiahnuť úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 50 %.
Opatrenia na splnenie cieľa:
1. Doručovanie informácií priamo do domácnosti prostredníctvom článkov zameraných
na predchádzanie vzniku odpadu v obecnom periodiku „Likavan,“ na web stránke
obce, na informačných tabuliach v obci a oznamami v miestnom rozhlase.
2. Distribúcia letákov zameraných na predchádzanie vzniku odpadov. Doručovanie
informácií priamo do domácností.
3. Zvýšenie informovanosti obyvateľov organizovaním podujatí.
4. Systém odporúčaní predchádzania vzniku odpadov, platný v obci Likavka.
5. Podpora domáceho kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
a využitie možností zberného dvora.
Pravidlá predchádzania vzniku odpadov:
1. Znížiť spotrebu rozumným nakupovaním, čo skutočne potrebujeme, urobiť si zoznam.
2. Obmedzovať nákupy spotrebných tovarov s krátkou dobou životnosti.
3. Rozmýšľať či sú výrobky balené v materiáloch vhodných na triedenie, recykláciu
a zhodnotenie.
4. Uprednostniť a používať vratné obaly pred jednorazovými obalmi.
5. Dať prednosť jednoducho baleným výrobkom, nebaleným pred balenými, veľkým
baleniam pred malými.
6. Používať vlastné tašky, košíky, obmedzovať tvorbu plastových tašiek, vreciek s ušami
a pod.
7. Podporovať lokálnych výrobcov a predajcov.
8. Správne nakladať so vzniknutými odpadmi.
9. Komunálne odpady nespaľovať na voľnom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach.
10. Používanie plienok na opakované použitie pred jednorazovými plienkami.
11. Uprednostňovať dať veciam druhú šancu (požičiavaním, predaj, obnova, recyklácia).
12. Odporúčanie využívania spätného zberu výrobkov – pneumatiky.
13. Odporúčame používať na spoločenských podujatiach kuchynský riad na opakované
použitie.
14. Odporúčanie nosenia si na nákup vlastné tašky a obaly na potraviny.
15. Odporúčanie obyvateľom nákup potravín výrobkov s krátkou dobou spotreby
v menších množstvách z dôvodu predchádzania plytvania potravín.
16. Využívanie domáceho kompostovania biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov.
17. Využitie možností zberného dvora.

