Vážení občania, obec Kurimany získala dotáciu z EF SR zo SAŽP z Programu obnovy dediny vo
výške 5 000,00 EUR na zakúpenie 120 ks kompostérov na podporu kompostovania biologicky
rozložiteľného odpadu priamo v domácnostiach a drviča záhradného odpadu.
Hodnota jedného kompostéra je 69,- €. Poskytnutá dotácia na jeden kompostér pedstavuje výšku
41,67 EUR, spolufinancovanie odovzdávajúceho - Obce Kurimany je vo výške 17,33 EUR,
spolufinancovanie preberajúceho je vo výške 10,- EUR. O spolufinancovaní preberajúceho (jednej
domácnosti) rozhodlo Obecné zastupiteľstvo v Kurimanoch na svojom zasadnutí dňa 13. októbra
2016 uznesením číslo 58/2016. Preberacie protokoly o prevzatí a dohodu o domácom kompostovaní
s každou domácnosťou spíše poslanec OZ za svoj poslanecký obvod
•
•
•

•

odovzdávanie kompostérov sa uskutoční v sobotu 22.10.2016 o 9.30 v kultúrnom dome, kde
bude predvedená ukážka,
zástupca domácnosti (plnoletá osoba) s trvalým pobytom aj prechodným pobytom podpíše
preberací protokol a dohodu o kompostovaní v domácnosti,
kompostéry budú odovzdávané aj tým, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt, ale sa v obci
pravidelne zdržujú, vedia zabezpečiť starostlivosť o kompostér. Požiadať však musí vlastník
nehnuteľnosti,
na základe preberacieho protokolu prevezme zástupca domácnosti kompostér, návod na
montáž a brožúru s informáciami o kompostovaní.

Kompostér váži 25 kg, je potrebné si ho odviezť domov vlastným autom, alebo vozíkom.
Objem kompostéra je 720 L a je určený do záhrad s rozlohou cca 1 000 m2.
Podrobnosti o spôsobe užívania budú uvedené v brožúrke, ktorú každý dostane. Podmienky
poskytnutia budú uvedené na preberacom protokole a dohode. Keďže kompostéry boli zakúpené
s podporou štátu, zostávajú v majetku obce a budú poskytnuté na dobu neurčitú a každý sa musí
o kompostér starať, nesmie ho dať ani predať inej osobe.
Veríme, že vám kompostéry budú dobre slúžiť pri zhodnocovaní bioodpadu zo záhrad,
domácností a budú vyrábať kvalitný kompost pre ďalšie použitie.

Domáce kompostovanie
V obci vzniká z verejných priestranstiev veľa biologicky rozložiteľného odpadu. Ide o zelený odpad
z verejnej zelene, parkov, cintorínov, okolia ciest a pod. Zelený odpad je zakázané spaľovať.
Najvhodnejším spôsobom, ako naložiť zo zeleným odpadom je kompostovanie. Táto technológia
významným spôsobom napomáha pri ochrane životného prostredia. Kompostovaním premeníme
biologický odpad pomocou prirodzeného, ale riadneho rozkladu na kompost, ktorý môžeme použiť
ako hnojivo alebo pestovateľský substrát. Z opdadu sa tak stáva kvalitná surovina pre ďalšie

použitie. Kompostovanie nie je vôbec zložitá vec. Urobte si svoj kompost sami doma. Pomôžete
nielen prírode, ale môžete tak názorne viesť svoje deti k environmentálnemu cíteniu a spoločne
môžete pozorovať, ako sa z trávy, konárikov a iného prírodného odpau stáva cenný kompost.

Čo môže ísť do kompostéra
•

•
•
•

odpad z domácnosti (zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, malé množstvá varených jedál, ale
nie mliečne alebo mäsové výrobky, potraviny, čaj, kávový výluh, črepníkové kvety,
vysušené kytice, zemina),
odpad zo záhrad (kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere
ovocia a zeleniny, nahnité ovocie, výkaly drobných hospodárskych zvierat, burina),
iný biologický odpad (popol z dreva, hobliny, hnoj, vlasy, perie, papierové obrúsky a
servítky),
na kompostovanie sú nevhodné chemicky ošetrené materiály a potraviny živočíšneho
pôvodu, napríklad kosti, mäso či mliečne výrobky. Do kompostéra nepatria ani druhotné
suroviny (kovy, plasty, sklo, textil či papier), chemikálie a lieky.

