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KAM SA BUDE UBERAŤ ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO V NAŠEJ OBCI? 

 

PRIESKUM MEDZI OBYVATEĽMI O ICH MIENKE O AKTUÁLNOM STAVE 
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCI 

 

Náklady na odpadové hospodárstvo v našej obci sa stále zvyšujú. Ich výška do veľkej miery závisí 
od dosiahnutých výsledkov v oblasti triedenia odpadov v domácnostiach a firmách. Súčasný 
stav odpadového hospodárstva však nedosahuje očakávané výsledky – stále málo odpadu 
triedime a veľa skládkujeme. To je neekologické a zbytočne drahé. Chceme to zmeniť, ale 
potrebujeme k tomu poznať aj Váš názor. Napíšte nám, prosím, čo sa vám páči, ale aj čo by ste 
zmenili na odpadovom hospodárstve v našej obci. Môžu to byť napr. podmienky, motivácia, 
informovanosť, kontrola... Informácie získané týmto prieskumom budú použité pri 
vypracovávaní Stratégie nakladania s komunálnym odpadom v našej obci. 

 
Ďakujeme za Váš názor. 

 
 

1. V akom type zástavby bývate? (odpoveď začiarknite) 

□  rodinný dom           □  bytový dom 

2. Triedite odpady? 

□ áno                            □ čiastočne                            □ nie 

3. Je triedenie odpadov pre Vás pohodlné? 

□  áno                           □  nie 

4. Využíva vaša domácnosť zberný dvor? (odpovedzte iba vtedy, ak máte v obci zberný dvor) 

□ áno, pravidelne       □ áno, málokedy                   □ nie 

5. Kompostujete biologické odpady? (môžete začiarknuť aj viac možností) 

□ áno, biologický odpad zo záhrady    □ áno, biologický odpad z kuchyne    □ nie 
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6. Máte dostatok informácií o tom, čo máte robiť s jednotlivými odpadmi? 

□ áno                            □ čiastočne                            □ nie 

7. Mali ste v domácnosti v poslednej dobe nejaký odpad, s ktorým ste si nevedeli poradiť? 

 □ áno (napíšte aký) ........................................................................................  □ nie 

8. Čo sa Vám páči/nepáči na odpadovom hospodárstve v obci? (napíšte, prosím) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aké máte nápady/návrhy na vylepšenie odpadového hospodárstva v meste? (napíšte, 

prosím) 

 

 

 

 

 

 

Vyplnený formulár prosím odovzdajte do 12.01.2020 na Obecnom úrade v ............................ . 

Formulár môžete vyplniť aj elektronicky na webovej stránke obce, prípadne na 

www.holeska.sk. 


