Pre zberný dvor hľadajú nové miesto
Obec chce obyvateľov naučiť triediť odpad, ktorý odovzdávajú v zbernom dvore, aby
nemusela zamestnávať toľko ľudí.
12. sep 2015 o 11:19

Milan Suja

Jeho umiestnenie uprostred obce nie je najlepšie. (Zdroj: MILAN SUJA)

+

Písmo:A-|A 0

0

OČOVÁ. Očovský zberný dvor zriadili v minulosti neďaleko letiska. Bol hneď vedľa cesty
spájajúcej Očovú a Zolnú. A práve toto jeho „výhodné“ umiestnenie bolo najväčším
dôvodom, prečo sa zberný dvor prestal páčiť vedeniu obce.
„Ľudia z okolia, ktorí tadiaľ prechádzali, tam nechávali vracia s odpadom. Bolo to zberné
miesto pre celé spádové územie a pre našu obec to boli neskutočne veľké náklady,“ hovorí
starosta Ján Senko. Vrecia s odpadom pribúdali pri plote a pred bránou.
Zvýšené náklady
Tento problém Očová riešila už za predchádzajúceho starostu Jaroslava Dominika. Obec sa
rozhodla takýto zberný dvor radšej zrušiť a dočasne ho umiestnili do dvora starého rodinného
domu oproti obecnému úradu. Tu je na očiach, aj keď jeho umiestnenie nie je pre obec
najvýhodnejšie. „Musíme ho častejšie vyvážať, sú s tým spojené dosť veľké náklady,“
vysvetľuje starosta Senko.

Každá práca s odpadom v zbernom dvore niečo stojí, čím je ho viac, tým sú vyššie aj náklady.
Obec chce preto obyvateľov naučiť triediť odpad, ktorý umiestňujú do zberného dvora, aby
nemusela zamestnávať toľko ľudí.
Nový zberný dvor by mal byť lepšie monitorovaný
Súčasné umiestnenie v obci je iba dočasné. „Hľadáme vhodný priestor, kde by sme
vybudovali nový zberný dvor, aby naši ľudia nemuseli odpad umiestňovať na nejakých
nelegálnych skládkach,“ dodáva starosta Senko. Nový zberný dvor by sa mal dať lepšie
monitorovať a nemal by byť až tak dobre prístupný pre „návštevníkov“ z okolia.
Priestor starého zberného dvora pri letisku dala obec do poriadku, miesto vyčistili, ostalo tam
už iba oplotenie. Odvtedy tam prestali odpad uskladňovať aj ľudia zo susedných obcí.

Čítajte viac: http://naszvolen.sme.sk/c/7999074/pre-zberny-dvor-hladaju-nove-miesto.html#ixzz3wXxGuexw

