Vážení obyvatelia,
Vláda SR v spolupráci s konzíliom odborníkov zložené z významných epidemiológov, infektológov, vrátane
hlavného hygienika SR a mnohých lekárskych autorít verejnosti počas veľkonočných sviatkov nariaďuje
naďalej dôrazne dodržiavať opatrenia doteraz prijaté vládou v SR v snahe zamedziť šíreniu ochorenia
COVID-19.
Počas sviatkov je nariadené obmedziť cestovanie za svojimi príbuznými a blízkymi. Návštevy podľa nich
predstavujú v aktuálnej situácii riziko najmä pre seniorov. Seniori patria medzi skupinu ľudí, ktorým
priebeh ochorenia COVID-19 môže spôsobiť vážne až život ohrozujúce zdravotné komplikácie. Vyzvali ľudí,
aby naďalej dbali na povinné nosenie rúšok na verejnosti a dodržiavali sociálny odstup. Ak sa rozhodnú pre
prechádzku v prírode, tak na miesta bez vysokej koncentrácie ľudí a v rámci okresu. Odborníci zdôraznili,
že Slováci sa vo vzťahu k opatreniam správajú zodpovedne, za čo im ďakujú.
Ďakujem všetkým obyvateľom našej obce, ktorí sa správajú zodpovedne a chránia tým seba, ale aj svoje
okolie. Ďakujem tým, ktorí pomáhajú pri šití rúšok, distribúcii ale aj pomáhajú starším obyvateľom.
Začína sa jarné obdobie a mnohí sa pýtate na dvor separovaného odpadu. Čo sa týka zeleného odpadu
a stavebného odpadu obec poskytovala túto službu pre obyvateľov zdarma, bez platby za skládkovanie
a odvoz odpadu od občana. V minulom roku obec doplácala za vývoz a skládkovanie odpadu až o štyridsať
tisíc eur viac. Z dôvodu pravdepodobného zníženia podielových daní SR v tomto roku je preto potrebné
náklady znížiť tak, aby sme v zmysle zákona za likvidáciu odpadu nedoplácali z iných rozpočtových
položiek – to znamená, že sa tak výdaj za odpad musí rovnať príjmom od občanov.
V tomto roku sa mení definícia toho, s akými odpadmi môže nakladať občan, fyzická osoba.
Zberové spoločnosti prechádzajú zmenami. Prvá je že budú musieť do svojich áut namontovať
certifikované váhy a vážiť nimi zmesový komunálny odpad a triedený zber z obalov a neobalových
výrobkov. Pre iné odpady to nebude platiť.
To znamená, že smetiari budú drahší, nakoľko to bude stáť cca 15 – 20 tisíc € na jedno auto.
Nakoľko sa na obec zmenou zákona o odpadoch valia nové povinnosti, rozhodli sme sa postaviť nový
zberný dvor z finančných prostriedkov EU, už nie dvor separovaného odpadu, ktorý bude mať potrebné
zariadenie na váženie a kontrolu skládky odpadu. Po ukončení formalít začneme so stavbou a následne s
prevádzkou. Naša skúsenosť z prevádzky nášho dvora separovaného odpadu – odpad vozili do Limbachu aj
z okolitých obcí a nedisciplinovaní občania i napriek obmedzeniam vyvážali netriedený odpad kedykoľvek –
sme pristúpili k tomu, že tento rok uskutočníme iba veľkokapacitný zber odpadu a obyvatelia obce majú
možnosť kompostovať a používať bio nádobu.
Obec už od minulého roka umožnila občanom prevziať si bezodplatne kompostér na zelený odpad do
domácnosti. Zárove sme znížili poplatok za BIO nádobu. Je na obyvateľoch, ktorá možnosť im vyhovuje
viac, či kompostér alebo nádoba na bioodpad, prípadne oboje. Obyvatelia obce, ktorí majú záujem
o nádobu, alebo kompostér sa môžu prihlásiť na obecnom úrade mailom : oulimbach@gmail.com
prípadne na tel.č. 0911 740 579.
V prípade ak máte zo záhrady viac bioodpadu ako napr. konáre, tento zelený odpad je možné zaviesť do JV
Intersad, kompostáreň , Svätý Jur. Starším občanom, ZTP a osamelo žijúcim obyvateľom obce poskytneme
pomoc pri vývoze a likvidácii zeleného odpadu. Záujemcovia o takúto službu musia rovnako kontaktovať
obec.
Pevne verím, že obyvatelia obce nebudú tvoriť zbytočne čierne skládky pri potokoch a vo vinohradoch, čo
je protizákonné a sankcionovateľné a je to nefér voči ostatným obyvateľom obce.
Pracovníci obecného úradu vám prajú pokojné prežitie sviatkov a ZOSTAŇTE DOMA ☺
Adriana Čechovičová
P.S. Ak máte otázky prípadne chcete niečo navrhnúť prosím píšte cez aplikáciu SOM Limbach alebo na
niektorý z kontaktných mailov na obecný úrad. Stránka návrhy a riešenia na FB nie je oficiálny
komunikačný kanál obce a obec nie je správcom tohto účtu.

