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Kysucké Nové Mesto je okresné mesto, ktoré sa nachádza na rozhraní Javorníkov a Kysuckej
vrchoviny v regióne Kysuce. Územie odvodňuje rieka Kysuca, ktorá patrí do povodia Váhu. Prechádza
ním medzinárodná cesta E75 (I/11), ktorá vedie v historicky založenom koridore dôležitej obchodnej
cesty spájajúcej juh a sever Európy. Mesto je strediskom priemyselnej výroby na severozápadnom
Slovensku a významným dopravným uzlom. Najväčším zamestnávateľom je podnik INA Kysuce s.r.o.
Na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) Mesto spúšťa do prevádzky kompostáreň
nachádzajúcu sa v katastrálnom území Dolný Hričov. Pre prevádzku zariadenia, za účelom nakladania
s dovezeným BRO a jeho spracovaním ako i s hotovým kompostom zabezpečilo mobilnú techniku
a zberové nádoby. Pre obyvateľov nakúpilo 500 ks odvetraných nádob na BRO s objemom 140 l,
ktoré sú umiestnené v častiach mesta so zástavbou rodinných domov, 10 ks závesných
veľkoobjemových kontajnerov 7 m3 využívaných pri údržbe mestskej zelene. Sú k dispozícii pre
občanov na zbernom dvore ako i v určených harmonogramoch a miestach na území mesta počas
sezóny.
Pri preprave biologického odpadu v meste je využívaný traktor, ktorý má mesto k dispozícii. Využitie
je cca trikrát za mesiac po 4 hodiny, kapacita zariadenia je 1000 t/rok, množstvo zoštiepkovaného
materiálu cca 600 t.
Aktivita svojimi výsledkami a zhodnotením 3 000 t BRO ročne prispieva na miestnej a regionálnej
úrovni k splneniu hlavného cieľa odpadového hospodárstva SR do roku 2020: minimalizovať
negatívne účinky vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.
Kysucké Nové Mesto informuje občanov rôznymi článkami o triedení odpadu v mestských novinách,
„Zvesti Kysuckého Nového Mesta“, pomocou informačných letákov, na internetovej stránke mesta.
Na jar informuje občanov o vývoze biologicky rozložiteľného odpadu. Na zberných nádobách sú
nalepené informačné nálepky čo a ako separovať.

Okrem zvyšovania separácie odpadu mesto zlepšuje kvalitu životného prostredia rekonštrukciami a
budovaním plôch verejnej zelene a zvyšovaním energetickej výkonnosti systémov vykurovania.

Mobilná technika kompostárne pre spracovanie biologicky
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