Obec Zálesie

S finan nou podporou Bratislavského samosprávneho kraja .

Projekt s názvom „Obec Zálesie chce by zodpovednejšia vo i životnému prostrediu“ podporovaný
Bratislavským samosprávnym krajom formou poskytnutia dotácie v hodnote 10.800,-eur a celkovej
hodnote 14.403 .- eur sa pozitívne ujal u ob anov, ktorí vítajú snahu obce Zálesie by zodpovednejšia
vo i životnému prostrediu a to spracovanie biologického odpadu a zabezpe enie kompostovania
takéhoto odpadu. Zakúpené kompostéry v po te 40 ks boli odovzdané do užívania tým, ktorí prejavili
záujem o kompostovanie a pred ich prevzatím absolvovali prednášku na tému kompostovanie, ako
a o kompostova a získa kvalitný kompost pre svoju i už úžitkovú alebo okrasnú záhradu. Jeden
kompostér v objeme 2000 litrov je umiestený na Zbernom dvore v Zálesí , kde vyprodukovaný
kompost bude použitý na pozemku MŠ Zálesie ako eduka ná pomôcka pre deti v záhrade Materskej
školy.
Elektrický kompostér na zhodnocovanie kuchynského odpadu zo stravovacieho zariadenia t.j.
z kuchyne materskej školy. Je umiestnený v priestoroch v priestoroch MŠ Zálesie .
Zakúpený štiepkova v rámci tejto dotácie je ve kým pomocníkom na zbernom dvore, kde môžu
ob ania dovies zo svojich záhrad orezané konáre resp. kríky, ktoré následne pracovníci zberného
dvora rozdrvia a štiepku je možné použi ako nástielku.
Nákupom kosa ky sa u ah í údržba verejných priestranstiev parkov a zelených plôch, ktoré má obec
na starosti a stále sa rozširujú aj o pribúdajúce športoviská.

Kompostéry v po te 40 ks boli odovzdané do užívania, tým ktorí prejavili záujem písomnou žiados ou
na základe vykonania prieskumu. Odovzdanie bolo ošetrené zmluvou o výpoži ke, kde obec
prenecháva vypoži iavate ovi do do asného a bezodplatného užívania predmet výpoži ky, hnute nú
vec – kompostér o objeme 650 litrov za podmienok stanovených v uvedenej zmluve.
Štiepkovanie je zabezpe ené pre 850 domácností v obci a záhradkársku as pre cca 40 pozemkov.
Elektrický kompostér v užívaní školskej jedálne pri materskej škole s kapacitou 180 detí je ve kým
pomocníkom na likvidáciu kuchynského odpadu a tiež slúži na zimnú údržbu chodníkov
a neprístupných plôch.
Záhradná kosa ka bude slúži na údržbu verejnej zelene na ploche cca 15 000 m2, ktorú obec
udržiava celoro ne.

