Konkrétne opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta (§81
ods. 7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení).
Nakladanie s odpadmi sa stáva stále závažnejšou a diskutovanejšou témou nielen medzi odborníkmi,
aj medzi širokou verejnosťou. O nevyhnutnosti zberu odpadov z domácností a triednom zberu
odpadov veríme že už nikto nepochybuje. Množstvo odpadov však neustále narastá a preto je nutné
do praxe zavádzať aj opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu jeho tvorby. Preto je nutné do praxe zavádzať
opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, ktoré stručne predstavujeme a zároveň budeme hľadať
ďalšie nové opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu tvorby odpadu v meste.
1. Aktivity zamerané na zníženie množstva biologický rozložiteľných odpadov
Domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ako aj súčasné používanie kompostu
v záhradách patriacich súkromným domácnostiam. Uvedené opatrenie patrí medzi základné
a najúčinnejšie spôsoby ako znižovať celkové množstvo komunálnych odpadov.
2. Podpora zberu použitého textilu na charitatívne účely.
3. Organizovanie búrz z nepotrebnými vecami.
4. Realizácia informačných a vzdelávacích kampaní, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku
odpadov – vytvorenie portálu s informáciami o predchádzaní vzniku odpadu. (www.triedime.sk,
https://www.michalovce.sk/sk/clanok/aktuality-zivotne-prostredie).
5. Podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov na území mesta.
6. Informačná kampaň na webovej stránke mesta, ako predchádzať vzniku odpadom v domácnostiach
https://www.michalovce.sk/sk/clanok/ako-nakladat-a-predchadzat-odpadom.
7. Informačná kampaň na webovej stránke mesta 10 typov ako neplytvať potravinami a tým znížiť
produkciu odpadu.
8. Zavedenie povinného používania opakovane použiteľných a kompostovateľných riadov, príborov a
pohárov na verejných podujatiach organizovaných mestom (v dočasne zriadených stánkoch).
9. Vytvorenie podmienok pre občanov pre triedenie komunálneho odpadu a tým zníženie množstva
komunálneho odpadu ukladaného na skládku na nie nebezpečný odpad.
10. Zavedenie zberu veľkoobjemového odpadu, odpadu s obsahom škodlivých látok a drobného
stavebného odpadu (opätovné použitie a prípadne recyklácia veľkých elektrických výrobkov, nábytku
a ďalších objemných, ale aj problémových odpadov.

