OZNAM
Oznamujeme občanom našej obce, že od 1. apríla 2017, obec Granč-Petrovce
zavádza v obci zber biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa bude
zhromažďovať, zvážať a likvidovať v kompostárni v Spišskej Novej Vsi. Na
zbernom dvore v obci Granč-Petrovce sú umiestené a verejnosti prístupné 1100
litrové zberné nádoby hnedej farby, do ktorých je možné tento prebytočný
odpad doviezť a uložiť. Stále však ostáva v platnosti, že takýto odpad je možné
v obci likvidovať aj kompostovaním na vlastných pozemkoch.
Upozorňujeme občanov, že do týchto nádob je možné ukladať len
odpad prírodného charakteru, a to odpad zo záhrad, ako sú trávy, pokosené
buriny, listy a vňate zo zeleniny, konáre stromov a kríkov, suché trávy
a podobne. Tento odpad nesmie obsahovať zvyšky zeminy, kamene a iný
materiál, ktorý by mohol poškodiť linku, ktorá odpad spracováva. Taktiež je do
zberných nádob zakázané ukladať maštaľný hnoj, odpad obsahujúci
exkrementy zvierat, kuchynský odpad a iný odpad živočíšneho pôvodu. Tiež
upozorňujeme, že konáre uskladňované do zberných nádob musia byť skrátené
na dĺžku maximálne pol metra tak, aby pri manipulácii nedochádzalo
k skríženiu a upchávaniu nádob pri ich vyprázdňovaní. Zakazuje sa odpad na
zbernom dvore ukladať mimo nádob na to určených. Väčšie množstvo konárov
po likvidácii stromov v intraviláne obce je potrebné pred odvozom do
zberného dvoru odkonzultovať si so starostom obce alebo s prevádzkovateľom
zberného dvora. Občanom tiež oznamujeme, že na zbernom dvore sú
umiestnené aj nádoby na iné druhy odpadu, ako sú papier, sklo a obaly
z plastov a kovov. Zber takýchto odpadov však obec bude aj naďalej realizovať
prostredníctvom vrecového zberu priamo z pred vašich domov.
Chceme tiež upozorniť, že do žltých vriec a kontajnerov
umiestnených v obci je možné ukladať iba pet fľaše, plechovky a VKM obaly od
mlieka, džúsov a iných druhov nápojov. Iné druhy plastov sa týmto zvozom
nezberajú a patria do komunálneho odpadu, ktorý sa pravidelne z obce vyváža.
Zároveň upozorňujme, že spaľovanie a skládkovanie akéhokoľvek odpadu na
nelegálnych skládkach je prísne zakázané a sledované kontrolnými orgánmi
obce a políciou a obec eviduje niekoľko podaní a sťažností na takéto nelegálne
nakladanie s odpadom.
Ukladanie odpadu na zbernom dvore bude monitorované kamerovým
systémom a slúži výhradne pre občanov obce Granč-Petrovce. Všeobecne
záväzné nariadenie obce Granč-Petrovce o nakladaní s jednotlivými druhmi
odpadov je zverejnené na webovej stránke obce a je potrebné ho v plnom
rozsahu dodržiavať.
Za pochopenie a bezproblémovú spoluprácu vopred ďakujeme.
Granč-Petrovce, 03.04.2017

