AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD ?
SYSTÉM NAKLADANIA SO SEPAROVANÝM ODPADOM V OBCI
Triediť znamená odovzdať na zber oddelené zložky odpadu osobitne. Od 1. januára 2013 sa vytriedený
odpad odovzdáva už len do farebných kontajnerov na to určených, ktoré sú rozmiestnené v obci. Občania
ako pôvodcovia odpadu sú povinní odpad triediť a odovzdať ho do týchto farebných kontajnerov. Dajme
si tú námahu a nezabudnime na to, že plastové fľaše treba STLAČIŤ podobne ako kartónové obaly
(tetrapaky). Zaberú tak oveľa menej miesta na aute, čím ušetríme pár litrov nafty.
DRUHY KONTAJNEROV V OBCI
SKLO

PLASTY

ZELENÝ

ŽLTÝ

PAPIER + TETRAPAKY+PLECHOVKY

MODRÝ

ČO A AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ???

PLASTOVÉ FĽAŠE - (PET –fľaše, polyetyléntereftalátové):
Triedime:
čisté, priesvitné, zelené a modré fľaše z nápojov, uzávery na fľašiach nevadia, fľaše je potrebné upraviť stlačením
(zošliapnutím) !!!, plasty z kúpeľňovej a kuchynskej chémie napr.: zo šampónov, aviváži, tekutých mydiel, telové mlieka,
čistiacich prostriedkov /podľa možnosti a aj v rámci hospodárnosti v domácnosti tieto obaly je potrebné vypláchnuť/, fólie
priesvitné z obalov napr.: minerálnych vôd, sáčky a pod.
Do zberu nepatria:
do nádoby (vreca) nepatria žiadne iné druhy plastov (napr. polystyrénové tácky, kelímky od jogurtov a pod.), fľaše od oleja,

SKLO:
Triedime:
neznečistené fľaše, poháre od zaváranín a ostatné sklenené obaly, číre tabuľkové sklo, rozbité poháre (všetko bez kovových,
korkových a plastových uzáverov).
Do zberu nepatria:
silne znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán, keramika, TV obrazovky, žiarovky a žiarivky, sklobetónové tvárnice,
mliečne a kombinované tabuľové sklo, zrkadlá, varné a mliečne sklo.

PAPIER:
Triedime:
noviny, časopisy, knihy a katalógy bez tvrdých obalov, spisy, korešpondencia, zošity, kartónové obaly (je potrebné rozdeliť
papier od lepenky).
Do zberu nepatria:
mastný a silne znečistený papier, obaly zo škatuľových nápojov a mlieka, alobal, kopírovací papier, plastové fólie, skartovaný
papier, samoprepisný papier.

NÁPOJOVÉ VIACVRSTVOVÉ OBALY:
Sú to obaly z mlieka, džúsov, malých krabicových džúsov a pod., ktorý je zložený z papierovej, plastovej a hliníkovej vrstvy
s oficiálnym pomenovaním „viacvrstvové kombinované materiály“, či tzv. tetrapakové obaly.
Odberateľ odporúča tieto obaly pred odovzdaním do zberu opláchnuť vodou od zvyšku mlieka resp. iného nápoja. Avšak pre
odberateľa to nie je nevyhnutné. Odporúča sa to najmä z hygienického hľadiska, aby z obalov už nič nevytekalo a
nespôsobovalo nepríjemný zápach. Obal je potrebné pred odovzdaním do zberu stlačiť podľa návodu !!!

KOVOVÝ ODPAD – plechovky
Triedime:
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné
odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.
Do zberu nepatria:
Kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty

OBJEMNÝ ODPAD, ELEKTROODPAD
Objemným odpadom rozumieme odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným
zberným nádobám a kontajnerom. Delíme ho na dve kategórie, z dôvodu rozdielneho nakladania s ním.
1. Rozmerný odpad- nábytok, dvere, okno, podlahoviny, vaňa, WC misa, drevený nábytok, dvere, iný drevený odpad.
2. Elektroodpad, ako sú chladničky, práčky, televízory, rádiá, monitory, počítače, počítačové príslušenstvo a podobne.
- odvoz objemného odpadu zabezpečí spoločnosť ZAHORKA 2x ročne alebo na požiadanie.
- elektroodpad môžete odovzdať v areáli zberového dvora, alebo pri odvoze separovaného odpadu z domácností
podotýkame NEPOŠKODENÝ, NEROZOBRATÝ

TEXTIL
V obci sú rozmiestnené 4 kontajnery na zber použitého šatstva, obuvi a hračiek. Do
týchto kontajnerov môžete vkladať čistý použitý textil, šatstvo, obuv a rôzne hračky
zabalené v taške alebo vo vreci. Kontajner nájdete pred Obchodným domom Jednoty, na
ul. Mlynskej v miestnej časti Krám pri predajni COOP Jednota, na Jánošovke pri
pohostinstve Vepor, na Pustom na ul. Krížno a na Dobroči pri bytovkách na ul. P.
Jilemnického.
Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať každé dva týždne. Ak sa kontajner zaplní, je potrebné počkať do
ďalšieho odvozu a neukladať textil vedľa kontajnera.

ZELENÝ ODPAD
Zelený odpad je potrebné kompostovať vo vlastných kompostoviskách. Kompost je užitočná surovina
použiteľná v záhradke. Zelený odpad je možné priniesť aj na obecné kompostovisko v určených hodinách
v miestnej časti Jánošovka.

