Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Výzva na rešpektovanie zákazu vypúšťania
žúmp do rigolov a záhrad
Obec Štitáre dôrazne žiada a vyzýva všetkých občanov, ktorí opakovane
nerešpektujú zákaz vypúšťania žúmp do záhrad a prícestných kanálov
v obci, aby sa takého konania zdržali, pretože ním ohrozujú podzemné
zdroje pitnej vody a znepríjemňujú bývanie všetkým susedom.
Vypúšťanie obsahu žúmp a septikov je vážnym porušením zákona NR
SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a zákona o ochrane prírody a krajiny č.
543/2002 Z. z..
Upozorňujeme, že jediný legálny spôsob nakladania s odpadovými
vodami zo žumpy je ich vývoz cez zmluvných dodávateľov na čistiareň
odpadových vôd.
Ak ste sa stali svedkami nelegálneho vypúšťania splaškov, môžete
takéto konanie anonymne nahlásiť na obecný úrad alebo priamo
starostke obce, aby sme mohli urobiť miestne zisťovanie.
Volajte na
0918 320 846 fotodokumentáciu posielajte na mailovú
adresu obecnyurad@stitare.sk
V rámci priestupkového konania budeme od porušovateľov zákazu
požadovať doklady o vývoze splaškov na čističku.
Ďakujeme za pochopenie!

Ing. Zuzana Vinkovičová,v.r.
starostka obce

Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

Vážení občania,
Za účelom vyčistenia časti obce tzv.Partok a okolia sa dňa 23.3.2019 v sobotu
konala brigáda . Všetkým dobrovoľníkom ktorí sa tejto brigády aktívne zúčastnili
úprimne ďakujeme!
Vážení spoluobčania, prispejte k čistejšiemu a krajšiemu životnému prostrediu v
našej obci. Zúčastnite sa brigády, ktorá sa uskutoční dňa 11.5.2019 v sobotu,

v deň, kedy budú pristavené v obci veľkoobjemové kontajnery.
Prosím všetkých obyvateľov obce, aby si v deň brigády vyčistili aj priestory pred
a za svojimi domami, či sa už jedná o zatrávnený priestor, odvodňovací kanál, ale
aj cestu.
Možno sa niekomu táto snaha zdá márna – jedno miesto vyčistíme a na druhom o
týždeň vyrastie kôpka odpadu. Ale ako sa vraví, bez vetra sa lístok nepohne. Preto
aspoň takýmito malými krokmi prispejme k obnove nášho okolia, nielen pre nás, ale
aj pre budúce generácie.

Bohužiaľ aj napriek každoročným upozorneniam na nelegálne čierne skládky
zisťujeme, že niektorí občania si zjavne neuvedomujú, že odpad ktorý navozia na
nelegálne skládky sa sám od seba neuprace alebo rozloží. V prípade plastu,
ktorého doba rozkladu v prírode je extrémne dlhá , tento odpad určite prežije aj
niekoľko generácií.
Ako príklad uvádzame, že povyhadzované domáce spotrebiče, matrace, starý
nábytok, detské hračky, plastové fľaše, pneumatiky, nepotrebné súčiastky z áut sa
nachádzajú v prírodných rigoloch medzi obytnou zónou obce.
Je naozaj ťažké pochopiť zmýšľanie niektorých našich obyvateľov, ktorí si dajú tú
námahu, že si svoj odpad dajú do igelitových vriec a potom ho autom odvezú do
lesa alebo do prírodných rigolov obce. Veď omnoho jednoduchšie by bolo v deň
odvozu komunálneho odpadu tento odpad iba vložiť do kuka nádob pred dom
alebo vlastníci z chatových oblastí by vložili do kontajnera v hniezdach
komunálneho odpadu.
Chceme apelovať na všetkých obyvateľov ako aj na tých ,ktorí obec využívajú na svoju
rekreáciu alebo oddych aby si počínali tak, aby nezhoršovali vzhľad obce, chránili
životné prostredie a v konečnom dôsledku aj znižovali náklady obce na odstraňovanie
čiernych skládok odpadu.
Ing. Zuzana Vinkovičová,v.r.
starostka obce
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