Žilinský večerník

Slováci v porovnaní s ostatnými krajinami triedia málo,
ak sa naučia, od januára ušetria
V súčasnosti končí na skládkach 75 % odpadu. Do roku 2020 musí Slovensko zabezpečiť, aby
bolo recyklovaného až 50 % vzniknutého komunálneho odpadu. Nový zákon o odpadoch má
tomu napomôcť. Náklady na triedený zber budú totiž po novom hradené výrobcami
prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov - OZV. Spoločnosť ENVI - PAK (ako OZV)
radí samosprávam, ako pri novom systéme ušetriť na triedenom zbere.
Prečo majú byť výrobcovia zodpovední?
Výrobcovia sa po novom postarajú o svoj výrobok počas celého životného cyklu - od dizajnu,
cez jeho výrobu, predaj, až po odpad. Hovoríme o obalových aj neobalových výrobkoch,
pneumatikách, elektrozariadeniach či batériách. Výrobcovia zastupovaní OZV budú hradiť
náklady spojené so zberom a recykláciou odpadov, ktoré vznikajú z ich výrobkov a z obalov
týchto výrobkov. To v praxi znamená, že od januára OZV prevezmú existujúci systém
triedeného zberu v obci alebo meste tak, ako je to zavedené. „Či už je to využitie zberných
nádob alebo vrecový systém. Rozhodujúce slovo pri organizácii triedeného zberu bude mať aj
naďalej obec, ktorá si nastaví prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia nakladanie s
komunálnym a drobným stavebným odpadom,“ vysvetľuje Hana Nováková, riaditeľka
spoločnosti ENVI - PAK.
Ako ušetríte triedením odpadu?
Nový systém financovania triedeného zberu môže samospráve, ale aj občanom priniesť
úsporu. A to hneď 2-krát. V prvom kroku, keď výrobcovia prostredníctvom OZV uhradia obci
alebo mestu náklady na triedený zber. Druhýkrát, keď zvýšením množstva vytriedeného
odpadu klesne množstvo zmesového komunálneho odpadu v obciach alebo mestách, za ktoré
obyvatelia platia. Je len vecou samosprávy, aký efektívny systém zavedie.
Koľko Slováci vytriedia a vyprodukujú?
Slovensko vyprodukuje približne 1 700 000 ton odpadu za rok. Podľa štatistík sme v triedení
odpadu v rámci EÚ na chvoste. V neďalekom Slovinsku sa až 55 % komunálneho odpadu
recykluje. Na Slovensku sa však recykluje iba 4 % komunálneho odpadu.
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