OBEC L O Z O R N O
Obecný úrad, Hlavná 1, 900 55 LOZORNO

Opatrenia na podporu
predchádzania vzniku odpadu
na území obce Lozorno

V Lozorne, dňa 17.12.2020

Schválil :
Ladislav Krechňák, zástupca starostu obce Lozorno

Zverejňuje sa na internetovej stránke obce Lozorno .
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S cieľom zníženia množstva tvoreného odpadu na území obce Lozorno a jeho tvorby Obec
Lozorno prijala a bude realizovať počnúc 01.01.2021 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, kompostovisko, skládka
a pod.).
Zodpovedný : vedenie MŠ a ZŠ
2. Priebežné realizovanie informačných kampaní pre obyvateľov a domácnosti
prostredníctvom článkov zameraných na predchádzanie vzniku odpadu v obecnom
Spravodaji, na web a FB stránke obce.
Zodpovedný : referát ŽP a odpadového hospodárstva OcÚ
3. Organizovanie letákových kampaní s cieľom znížiť množstvo odpadov.
Zodpovedný : referát marketingu OcÚ
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.
Zodpovedný: referát projektový a strategický, riaditeľ Lozorno s.r.o.
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.
Zodpovedný : referát kultúry
6. Propagácia systému zavedenej separácie a zberu separovaného odpadu vrátane
pokračovania v distribúcii zberných nádob na separovaný zber.
Zodpovedný : prednosta obecného úradu
7. Zavedenie povinnosti na spoločenských , kultúrnych , športových alebo iných
obdobných podujatiach, ktoré na území obce Lozorno organizuje obec Lozorno alebo
sa na ich organizácia podieľa alebo na ne prispieva používať kuchynský riad na
opakované použitie (poháre, taniere, príbory) alebo jednorázový neplastový riad .
Zodpovedný : starosta obce
8. Zlepšenie formy a účinnosti kompostovania zeleného biologického odpadu
dovybavením obecného kompostoviska technikou a zvyšovaním štandardov jeho
prevádzky.
Zodpovedný : starosta obce, riaditeľ Lozorno s.r.o.
9. Sprehľadnenie, priebežná aktualizácia a novelizácia obecných predpisov v oblasti
odpadového hospodárstva
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Zodpovedný : predseda komisie ŽP a odpadového hospodárstva a predseda komisie
legislatívnej , organizačnosprávnej a verejného poriadku

10. Zefektívnenie prevencie a vyhľadávacej činnosti ohľadom vytvárania nepovolených
skládok odpadu
Zodpovedný : náčelník OP Lozorno

11. Zefektívnenie administrovania a výberu miestneho poplatku
Zodpovedný : prednosta obecného úradu

12. Postupné rozširovanie funkcionality očipovania odpadových nádob a príprava
programu množstevného zberu odpadu podľa hmotnosti
Zodpovedný : starosta obce , obecná rada
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