Tvrdý boj, drsná realita, nekompromisný: „Šľak ma trafí!“ (Roxanka:) )
Poplatky za odvoz smetí sú značne zvýšené (cca 80%), starostlivosť o ne značne znížená
(cca 99,9%) a zdá sa, že dadka.sk má osudom predurčené, aby sa tejto problematike venovala
v každom druhom článku.
Zlynčujte ma, obeste ma, žalujte ma! Už nie som ochotná pod nikoho dávať koňa. Všetka
moja úcta zodpovedným osobám, napriek tomu som nesmierne zvedavá, ako by sa im
páčilo, keby sa im také tie monumentálne skládky smetí tvorili pod ich vlastnými oknami.
Ešte stále žijem v tej časti mesta kde máme na 30 rodín jeden malý kontajner, bola som to
hlásiť na mestskom úrade, preskúmali si moju fotodokumentáciu , napísali si moju
adresu, poučili ma, že oni za to nemôžu a to je všetko. Prekliaty životný sarkazmus: Čím
viac chcem vyvetrať tým väčší smrad sa mi šíri po byte (Ballance by sa so svojimi zákonmi
relativity v hrobe prevracal), pred kontajnerom sa potulujú špinavé zvieratá, mnohí z nás si
smeti vďaka tomu hromadia kde na balkóne - tu na chodbe a ja mám zaplatiť podľa
akéhosi stanoveného zákona? Hm.. teoreticky som sociálny prípad a zrejme mi to mesto
odpustí (tak ako mnohým z radu občanov). Ja som si doteraz plnila všetky povinnosti
vyplývajúce zo vzťahu mesto – obyvateľ, ale mám snáď aj nejaké práva, alebo nie? Som
si istá, že ak sa preukážem rozšírenou verziou elektronického fotoalbumu, Štátna správa na
úseku ochrany zdravia, hygieny a životného prostredia mi vzniknutý dlh odpustí a čo si
o mne pomyslí mesto...každým ubúdajúcim dňom ma to žiaľ čoraz menej trápi!

Moji najmilší:
Ďakujem za podporu a povzbudenie. Je fajn vedieť, že ťaháme
za jeden povraz, ale musíte vedieť, že ja Vás nechcem dostať do
„úzkych“, nakoľko za týmto žiaľ neviazne žiadna pozitívna
pohnútka. Je to moja súkromná vojna v ktorej si chcem odskúšať
do akej mieri ochraňujú obyčajného človeka stanovené zákony
a paragrafy.
Pokiaľ sa mesto, či fyzická osoba preukáže zákonom na základe ktorého som povinná
platiť za ten hnus pred bytovkou, ja zaplatím! Najskôr by ma však mesto malo vyzvať,
respektíve upozorniť na to, že som dlžníkom a ja si počkám.

Pre zaujímavosť:
Na stránke www.avesk.sk - Pobočka AVE Tornaľa s.r.o. som našla nasledovné:

AVE Tornala s.r.o. poskytuje služby v meste Tornaľa a má za cieľ zaviesť
systém moderného odpadového hospodárstva a tým riešiť problematiku tvorby
odpadov
Naša spoločnosť koná v súlade so všetkými zákonnými postupmi, normami,
štandardami a predchádza enviromentálnemu znečisteniu.
Manažment AVE Tornaľa s.r.o. očakáva od svojich zamestnancov oddanosť pre
kvalitnú prácu a životné prostredie.

Misia skupiny AVE:
Ochrana životného prostredia - najväčší príkaz
Investície do najvyššieho technického štandardu a do ochrany životného prostredia sú
základom nášho podnikového konania. Inovácie AVE skupiny prispievajú k trvalému
zlepšovaniu našej kvality života.
Zákazník ako motor pre pokrok
Zákazníci AVE skupiny sú motorom nášho kontinuálneho vylepšovania procesov.
Dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi tvoria základ nášho úspechu. Prostredníctvom Knowhow transferu v rámci skupiny a v smere našich partnerov sme pripravení ponúknuť našim
zákazníkom najlepšie riešenia.1
Pričom nás obľúbený Gemerský týždenník Korzár po rozhovore s kompetentnými vo
svojom článku „Odpady bude v Tornali riešiť firma AVE“ informuje o nasledovnom:
„ajdôležitejší je fakt, že sa cena za odvoz odpadu pre obyvateľstvo nebude v budúcich
rokoch markantne zvyšovať“2
Mám najskôr horekovať, alebo si vyrehotať dušu???
Zrejme mi ktosi stojí na vedení, ale ja držím v rukách šeky s markantným navýšením a to tak,
že pred bytovkou mám nehorázny bordel! Dáva to logiku? Nebodaj som niečo prespala?
O.K...kompromis!
Som ochotná zaplatiť, ale len zodpovednej osobe, chcem sa jej totiž dívať pri tom priamo
do očí a zaplakať, že jej dávam z posledného. Zatiaľ som počula len: „My za to nemôžeme“
a ja mám štvrťročne platiť „mestu“ za toto tvrdenie? Nie je to trošku pridrahé???
預 ֙◌
Nepýtam sa to preto, lebo si nemám ako krátiť voľné chvíle...pýtam sa to preto, lebo už
začínam mať tejto problematiky plné zuby.
Ja viem...aj Vy, ešte to chvíľu vydržme! :)))
Hlavu hore, my to zvládneme a keď nie...tak som sa mýlila :(((...nuž čo, mýliť sa je ľudské!
S úctou Vaša Dadka
P.S: Ospravedlňujem sa tým, ktorých sa daný problém netýka, sú totiž aj také osídlenia, kde
sú vyčlenené na 32 rodín 2 kontajnery na bežné smeti + 4 kontajnery na účelné
separovanie odpadu.
Odhliadnuc od toho, že ja sa sťahovať kvôli tomu nemienim, (aby som zbytočne nikomu
neukrivdila) pofotila som Vám aj tie čistučké a hlavne poloprázdne kontajnery.
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Celé znenie:
http://www.avesk.sk/ave/page/346936833590624469_346936868218798296~545510468508038780_545510
468508038780,sk.html
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http://korzar.sme.sk/c/4453297/odpady-bude-v-tornali-riesit-firma-ave.html

