SEPAROVANÝ

ZBER

Vážení občania!
Od 1.8.2016 začneme s novým spôsobom separácie odpadu. Každá domácnosť dostane
v priebehu tohto týždňa žlté vrece na plast a modré vrece na papier. Každá domácnosť je
povinná separovať odpad nasledovne.
ŽLTÉ VRECIA :
SEM PATRÍ: plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich
prostriedkov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, plastové sáčky, obaly na
potraviny, krabicové obaly z ovocných štiav a džúsov, mlieka, smotany a iných mliečnych
výrobkov, plechovky od nápojov, konzervy, hliníkové fólie, viečka od jogurtov a smotany,
obaly zo syrov a čokolád. ( obaly musia byť čisté, bez zvyškov potravín a ich obsahu).
DO VRECA NEPATRÍ: znečistené plastové obaly olejom(kuchynským a motorovým),
znečistené obaly potravinami, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické
potreby, molitan, kabelky, obuv, tlakové nádoby(z laku na vlasy, farieb a pod.), káble.
Zber vriec bude raz za mesiac, termín bude včas oznámený. Občania budú povinní vrecia
so separovaným odpadom vyložiť pred dom, koľko vriec s odpadom vyložíte, toľko
prázdnych vriec Vám bude dané. Vrecia musia byť pevne zaviazané, aby sa odpad
nevysypal pri manipulácii. Plastové obaly vkladajte do vriec postláčané, aby sa vrecia čo
najviac využili a aby sme nevozili vzduch. Ak domácnosti nebude stačiť vrece na
separovaný odpad od vývozu do vývozu, môžete si ďalšie vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
MODRÉ VRECIA:
SEM PATRÍ: noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity, katalógy, listy, obálky,
letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, papierové obaly, kartón, lepenka.
DO VRECA NEPATRÍ: znečistený papier(potravinami, farbou, maltou, ...), kopírovací
papier, voskový papier, hygienické potreby( plienky, vreckovky,...), vata.
Zber vriec bude raz za dva mesiace, termín bude včas oznámený. Občania budú povinní
vrecia so separovaným odpadom vyložiť pred dom, koľko vriec s odpadom vyložíte, toľko
prázdnych vriec Vám bude dané. Vrecia musia byť pevne zaviazané, aby sa odpad
nevysypal pri manipulácii. Ak domácnosti nebude stačiť vrece na separovaný odpad od
vývozu do vývozu, môžete si ďalšie vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
SKLO sa bude zbierať tak ako do teraz, zostanú kontajnery tak ako boli rozmiestnené
v obci.
Zberný dvor bude fungovať tak ako doteraz pre elektroodpad, staré železo, nábytky,
koberce, drobný stavebný odpad a ostatný odpad. Dôsledným separovaním uvedených
odpadov by sa malo znížiť množstvo komunálneho odpadu, tým by mala obec menej platiť
za TKO a následne na to by sa mali znižovať poplatky za vývoz TKO. Tento vývoj budeme
sledovať do konca roka 2016 a pre rok 2017 budú prijaté nové VZN o odpadoch.

