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Hlavné zistenia

• Ľudia pri nákupoch nepozerajú na recyklovateľnosť obalov, ale podporujú snahy obchodov o ich elimináciu.

• Bezobalové obchody by mali byť podľa nich dostupnejšie a mali by ponúkať širší a cenovo dostupnejší sortiment.

• Obyvatelia Modry očakávajú väčšiu participáciu neziskového sektoru a samosprávy na projektoch cirkulárnej ekonomiky, radi by sa do nich

zapájali.

• Obyvatelia bytových domov v Modre sú viac-menej spokojní s kontajnerovými stojiskami vModre.

• Vylepšili by najmä ich kapacitu, skladbu kontajnerov, vzhľad, umiestnenie a zabezpečenie.

• Kapacita kontajnerov je nedostatočná najmä počas sviatočných dní a pri jarnom upratovaní.

• Obyvatelia bytových domov v Modre by ocenili viac kontajnerov na sklo a zaradenie kontajnerov na bio-odpad a použité oleje.

• Vzhľad kontajnerových stojísk pôsobí provizórne a v krajných prípadoch ohrozuje majetok a zdravie ľudí, stojiská by preto mali byť uzavreté a

v súlade s okolím. Ich vzhľad narúšajú aj pohodené odpadky alebo veľké kusy odpadu v okolí a vyberanie odpadu zvieratami a asociálmi.

• Uzamykateľné stojiská by vyriešili väčšinu z týchto problémov, avšak ľudia sa boja nepraktického otvárania a hromadenia odpadu od ľudí,

ktorí by si zabudli kľúč. Navrhujú preto uzavreté a zastrešené stojiská na čip.

• Väčšina obyvateľov v Modre triedi odpad, najčastejšie je to plast, papier a sklo.

• Hlavným dôvodom na triedenie odpadu je ekologické zmýšľanie, snaha o elimináciu odpadu a praktická stránka pri nakladaní s odpadom.

• Problémy pri triedení odpadu sú najmä pri bio-odpade a pri použitých olejoch, nakoľko majú obyvatelia bytových domov v Modre málo

možností na uskladnenie a vyhodenie odpadu.

• Mnohým obyvateľom stále nie je jasné to, ktorý odpad je a nie jemožné separovať, prípadne do ktorej nádoby jednotlivé druhy odpadu patria.

Pomohla by im v tom lepšia osveta a viditeľné materiály s inštrukciami na kontajnerových stojiskách, prípade vo vchodoch do bytoviek.

• Obyvatelia bytových domov v Modre sú spokojní s úrovňou zberného dvoru v Modre, zväčšili by však jeho kapacitu, predĺžili otváraciu dobu

aspoň raz za týždeň do večera a sprístupnili by jeho služby aj ľuďom v podnájmoch.
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