Odovzdávanie kompostérov
Združenie Javorníky – Východ, tvorené štyrmi obcami: Divina, Divinka, Dlhé Pole a Svederník bolo úspešné
s projektom Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí
Združenia Javorníky – východ a získalo finančné prostriedky Európskej únie na nákup kompostérov pre
domácnosti.
Ide o kompostér typ HORTO 1000 s objemom 980 litrov, s hmotnosťou 23kg,vyrobený z pevného
plastu.
Tieto budú do rodinných domov distribuované a pridelené ZADARMO prostredníctvom zamestnancov obce,
ktorí tieto privezú na jednotlivé miesta, kde si ich občania môžu vyzdvihnúť. Kompostér bude odovzdaný
nezložený. Súčasťou bude aj návod na obsluhu a príručka pre správne kompostovanie v kompostéri. V prípade
problémov so zložením, je potrebné toto nahlásiť na obecný úrad a zamestnanci obce ho prídu zložiť (ale až
v decembri).

Na jedno súpisné číslo bude pridelený jeden kompostér. Bytovým domom na Vrtielkach budú
pridelené spoločné kompostéri.

Podmienky pridelenia kompostéra:
✓ vypísaný a podpísaný “Protokol o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra“ (protokol budú mať
k dispozícií zamestnanci obce, tu sú uvedené podmienky za akých vám bude kompostér pridelený
a ktoré ste povinní dodržať)
✓ preukázanie sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v obci,
✓ vyrovnané všetky záväzky voči obci Divinka (všetci členovia vedení na súpisnom čísle).

Časy distribúcie kompostérov:
Lalinok 28.11.2018 – streda
8:30 – 9:30 hod. Hôrka pri zvonici
9:30 – 10:30 hod. Konečná autobusu
10:30 – 11:30 hod. Kultúrny dom
11:30 – 12:00 hod. Vrtielky

Divinka 29.11.2018 – štvrtok
8:30 – 9:30 hod. Horná ulica pri p.Hrivíkovi
9:30 – 10:30 hod. Horná ulica pri p.Hrošovi
10:30 – 11:00 hod. Dolná ulica pri p.Jarošovi
11:00 – 12:00 hod. Pri obecnom úrade

Po týchto termínoch bude možné si kompostér vyzdvihnúť počas úradných hodín na obecnom
úrade v Divinke.
Obec Divinka pripravuje aj prednášku o správnom kompostovaní, ktorá sa bude konať na
začiatku roka 2019. Presný termín a miesto vám bude oznámené.

