
 

 

 

Kompostéry pre rodinné domy 

Vážení spoluobčania! 

Obci Višňové v rámci projektu: Kompostéry pre Združenie obcí Hrachovište, 

Vaďovce, Višňové boli dodané záhradné kompostéry na triedenie zberu 

biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BRKO“). Obec 

Višňové získala nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskeho 

spoločenstva. Gestorom programu je Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia. 

Konkrétnym predmetom projektu bolo obstaranie 780 ks záhradných kompostérov 

určených na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach pre 

Združenie obcí Hrachovište, Vaďovce, Višňové, z toho 100 ks pre obec Višňové.  

Materiálové prevedenie kompostérov je nasledovné: ide o uzatvárateľnú plastovú 

nádobu bez dna s prevzdušňovacími otvormi s objemom min. 1050 l; použitý 

materiál obsahuje 100% recyklovaný HDPE, UV stabilizovaný; odolný voči 

teplotám od - 40°C do + 80°C; životnosť kompostéru je 15 a viac rokov, rokov; 

farba zelená; hmotnosť 28 kg; hrúbka steny 7 mm. Tieto kompostéry sú 

určené/vhodné pre všetkých majiteľov rodinných domov, ktorí majú záujem 

kompostovať svoj záhradný odpad a odpad z domácností. 

Kompostéry sa budú vydávať bezplatne - jeden kus na každé súpisné 

číslo v stredu 7. augusta 2019 od 9,00 hod. do 12,00 hod. Ak si kompostér 

nemôžete prevziať v určenom termíne, budú sa tieto vydávať v nasledujúcich 

v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 12.00 hod. v MKS vo Višňovom.  

V prípade potreby je možné dohodnúť si telefonicky alebo so starostom obce  iný 

termín (032/77 87 129).  

Kompostér je v rozloženom stave, prepravu si zabezpečí každý občan 

individuálne. Kompostér sa zmestí do osobného auta a je tiež možné ho 

previesť na káre.  

Kompostéry budú odovzdané formou preberacieho protokolu  a podpisu 

čestného prehlásenia o používaní kompostéru podľa priloženého návodu na 

montáž a návodu na obsluhu kompostéru. 

Správnym kompostovaním docielime zníženie množstva vyprodukovaných 

odpadov. Obec vopred  ďakuje budúcim „majiteľom“ kompostérov za svoj 

podiel práce pri ochrane nášho životného prostredia! 

V prípade ak nemáte záujem o prevzatie kompostéru, žiadame Vás, aby ste 

svoje rozhodnutie prišli potvrdiť na obecný úrad. 

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu Európskej únie. 


