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Obec Trenčianska Teplá v zmysle 81 ods. 7 písm. Ii) zákona Č. 7912015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
prijala záväzné opatrenia na zamedzenie vzniku odpadu

Opatrenia na predehádzanie vzniku odpadov:
Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál
alebo výrobok stane odpadom. Opatrenia znižujú:
a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predlženia
životnosti výrobkov,
b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravic l‘udí,
c) obsah škodlivých látok v materiáloch a výrobkoch.
Základom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu a príprava
na opätovné použilie. Až potom nasleduje recyklácia a zhodnocovanie (napr. energetické).
Zneškodňovanieje poslednou možnou alternatívou.

Opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadu:
• Edukácia obyvateľstva so zameraním na zlepšenie environmentálneho povedomia
s cieľom znižovaf rnnožstvo produkovaných odpadov.
• Edukácia obyvatel‘stva ohľadom výhod triedenia odpadu.
• Zvyšovať osvety a propagácie v oblasti triedeného zberu komunálnych odpadov
u všetkých skupín obyvatel‘stva a podnikateľských subjektov.
• Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
• Zhodnocovanie bioodpadov domácim kornpostovanírn.
• Realizácia inforrnačných a vzdelávacích kampaní, ktoré sú zarnerané
na predchádzanie vzniku odpadov (miestny rozlilas, informačně tabule obce, webová
stránka obce. Teplanský občasník).

OdporúČania na predehádzanie vzniku odpadov:
• Uprednostňovanie nákupov vo vratných obaloch.
• Uprednostňovanie nákupov potravin bez zbytočných obalov.
• Uprednostňovanie nákupov tovarov vo vüčších baleniach.
• Obmedzovanie nákupov balených vód a snaha o ich nahradenie vodou z vodovodu.
• Uprednostňovat‘ používanie plienok na opakované použitie pred jednorazovýrni
plienkarn i.
• Podpora charitatívnych organizácií v obci, ktoré dávajú odpadom druhú šancu (šatstvo,
nábytok, elektrospotrebiče a pod.).
• Obmedzenie nákupov cez e-shop (tovarje zabalený vo viacerých vrstvách obalov, ktoré
sa stúvajú odpadorn).
• Využívanie spütného zberu výrobkov (pri kúpe nového elektrospolrebiča odovzdávanie
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Odovzdávanie opotrebovaných pneumatik v pneuservisoch.
Uprednostňovanie nňkupov výrobkov na opakované použitie pred výrobkami na jedno
použitie.
Podpora používania nadav na opakované použitie na verejnýcli spoločenských
a kultúmych akciách organizovaných obcou.
Nákup do vlastnej tašky nepoužívafjednorazové tašky.
Neplytvat‘ potravinami, kupovat‘ len také n1nožstvo, ktoré sa spotrcbuje a nebude
sa rnusiet‘ vyhadzovat‘.
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