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O Z N A M pre občanov obce Milpoš
Z dôvodu neustáleho vytvárania čiernych skládok odpadu v katastri obce Milpoš, v lokalitách - cesta
k vodojemu, nad farmou Mosupo, priestor pri čističke odpadových vôd, cesta na Markusuvku, Obec
Milpoš pristúpila k monitorovaniu fotopascami, ktoré rozmiestnila po katastri. Je prísny zákaz vyvážať
odpad (plasty, podlahové gumy, sklo, pneumatiky, železo, šatstvo, umývadla, autosedačky, elektroodpad,
chladničky, televízory, polystyrén, drobný stavebný odpad) do voľnej prírody a do priestoru pri čističke
odpadových vôd. V prípade nasnímania fotopascou, tvorcovi čiernej skládky bude uložená pokuta a
povinnosť odstrániť čiernu skládku odpadu na vlastné náklady.
Občania môžu k čističke odpadových vôd vyvážať len zbytky zeminy a biologicky rozložiteľný odpad
(skratka BRO), čo je tráva a lístie. Pred vstupom do areálu čističky odpadových vôd smerom k ihrisku je
možné uskladňovať konáre z orezaných stromov, ktoré sa následne zoštiepkujú.
Obec Milpoš má uzatvorenú zmluvu s CBR s.r.o., Sabinov, prevádzka Rožkovany na zhodnotenie
drobného stavebného odpadu (skratka DSO):
- betón, tehly, zemina a kamenivo
- zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky
- bitúmenové zmesi, štrk zo železničného zvršku
Pri rôznych rekonštrukciách a prístavbách, držiteľ drobného stavebného odpadu odvezie stavebný
odpad na skládku CBR Rožkovany, kde obdrží vážny lístok, ktorý doručí na Obecný úrad Milpoš. Obec
mu vypočíta poplatok za uloženie DSO. Poplatok za 1 kg DSO je 0,015 €.
Otvorené veľké zelené kontajnery v obci sú určené na biologicky rozložiteľný odpad – tráva, lístie,
konáre. Nepatria tam matrace, plávajúce podlahy, sedačky a pod. Dochádza týmto k poškodzovaniu stroja
na štiepkovanie a mletie odpadu (sekovoz).
Uzavreté veľké zelené kontajnery s príklopmi umiestnené na hornom konci, pri cintoríne a na
dolnom konci, sú určené na zmesový komunálny odpad. Pri vývoze tohto kontajnera sme zistili, že až
70 % odpadu tvoria plasty, sklo, ktoré tu nepatria, ale do separovaného zberu, t.j. do vriec na to určených.
Obec Milpoš upozorňuje obyvateľov, že poplatky za uloženie odpadu na skládky neustále rastú
a odvíjajú sa od percentuálnej úrovne triedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok.
Na základe takéhoto výpočtu bola pre obec Milpoš stanovená zákonná sadzba poplatku za uloženie
komunálneho a objemného odpadu na skládku pre rok 2021 vo výške 18 €/t. Preto je dôležité, aby sa
separovalo čo najviac a na skládku komunálneho odpadu išlo čo najmenej. Úroveň triedenia odpadu
v obci Milpoš za rok 2020 je 43 %.
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