Obec OSTROV v zmysle 81 ods. 7 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prijala záväzné
opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov
1.) Zvýšiť informovanosť obyvateľov organizovaním informačných a vzdelávacích kampaní:
Spoločne sa učme predchádzať vzniku odpadu”
2.) Doručovanie informácií priamo do domácností prostredníctvom kalendára s vývozmi
odpadov, článkov zameraných na predchádzanie vzniku odpadu na web stránke obce
a informačných tabuliach obce.
3.) Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov sa prijímajú predtým, ako sa látka, materiál
alebo výrobok stane odpadom.
4.) Opatrenia znižujú:
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia
životnosti výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí,
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch.
5.) Základom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu a príprava na
opätovné použitie. Až potom nasleduje recyklácia a zhodnocovanie (napr. energetické).
Zneškodňovanie je poslednou možnou alternatívou.
5.) Opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu:
- Edukácia obyvateľstva so zameraním na zlepšenie environmentálneho povedomia s cieľom
znižovať množstvo produkovaných odpadov a výhod triedenia odpadu.
- Zvyšovanie osvety a propagácia v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov u všetkých
skupín obyvateľstva a podnikateľských subjektov.
- Podporovanie predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
- Zhodnocovanie bioodpadov domácim kompostovaním.
6.) Odporúčania na predchádzanie vzniku odpadov:
- Uprednostňovanie nákupov spotrebných tovarov s krátkou dobou životnosti a tovarov vo
vratných obaloch,
- Uprednostňovanie nákupov potravín bez zbytočných obalov, kupovať také množstvo, ktoré
spotrebujeme a nebudeme musieť vyhadzovať,
- Obmedzenie nákupov cez e-shop (tovar je zabalený vo viacerých vrstvách obalov a krabíc,
ktoré sa stávajú odpadom).
- Uprednostňovanie nákupov tovarov vo väčších baleniach.
- Obmedzovanie nákupov balených vôd a snaha o ich nahradenie vodou z vodovodu.
- Uprednostňovanie používania plienok na opakované použitie pred jednorazovými plienkami.
- Podporovanie charitatívnych organizácií v obci, ktoré dávajú odpadom druhú šancu (šatstvo,
nábytok, elektrospotrebiče a pod.).

- Využívanie spätného zberu výrobkov (pri kúpe nového elektrospotrebiča, odovzdávanie
starého, odovzdávanie opotrebovaných pneumatík v pneuservisoch a pod.)
- Uprednostňovanie nákupov výrobkov na opakované použitie pred výrobkami na jedno
použitie.
- Podporovanie používania nádob na opakované použitie na verejných, spoločenských
a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou (taniere, poháre, príbory)
- Nákup do vlastnej tašky - nepoužívať jednorazové tašky.
- Podporovanie domáceho kompostovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
- Pristúpenie k možnému opatreniu, zavedenie množstvového zberu komunálneho dopadu
(„plať za to čo vyhodíš”).

