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OBEC HLBOKÉ NAD VÁHOM
Obecný úrad v Hlbokom nad Váhom, 014 01 Hlboké nad Váhom 218

Obec Hlboké nad Váhom prijala záväzne opatrenia na zamedzenie vzniku odpadu formou
informačných odporúčacích kampaní. Opatrenia na splnenie cieľa:
1.) Doručovanie informácií priamo do domácnosti prostredníctvom článkov zameraných
na predchádzanie vzniku odpadu v Hlbockom hlásniku, na web a fb stránke obce a
plagátmi vo verejných výveskách.
2.) Distribúcia letákov „ Predchádzanie vzniku odpadov“
Odporúčanie obmedzovania nákupu spotrebných tovarov s krátkou dobou životnosti.
Odporúčanie obmedzenie nákupov cez e-shop (tovar je zabalený vo viacerých vrstvách obalov a
krabíc, ktoré sa stávajú odpadom).
Odporúčania uprednostňovanie nákupov vo vratných obaloch.
Odporúčanie uprednostňovanie nákupov tovarov vo väčších baleniach.
Odporúčanie uprednostňovania nákup potravín bez zbytočných obalov.
Odporúčanie uprednostňovania používania vody z vodovodu (zamedzenie nákupu balených vôd).
Odporúčanie uprednostňovania používania plienok na opakované použitie pred jednorazovými
plienkami.
Odporúčanie dávať veciam druhú šancu (požičiavanie, predaj, obnova, recyklácia)
Odporúčanie využívania spätného zberu výrobkov(pri kúpe nového elektrospotrebiča, odovzdávanie
opotrebovaných pneumatík v pneuservisoch)
Odporúčanie uprednostňovania nákupov výrobkov na opakované použitie pred výrobkami na jedno
použitie.
Odporúčanie používať na spoločenských podujatiach (oslavy, hody, kultúrne podujatia, jarmoky)
kuchynský
riad na opakované použitie (poháre, taniere, príbory).
Odporúčanie nosenia nákupu vo vlastnej taške a obale na potraviny (zamedzenie nákupu
jednorazových tašiek a obalov na prenos zakúpeného tovaru do domácnosti).
3.) Odporúčanie obyvateľom nákupu potravín - výrobkov s krátkou dobou spotreby v menších
množstvách z dôvodu predchádzania plytvaniu potravín.
4.) Podporovanie domáceho kompostovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
5.) Pristúpenie k možnému opatreniu : Zavedenie množstevného zberu komunálneho odpadu :
PLAŤ ZA TO ČO VYHODÍŠ."
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