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Nakladanie s
odpadmi
R O Č N Í K

Prosím vás,
vážení občania,
SEPARUJME
ODPAD
a chráňme si
životné prostredie,
nikto iný to
za nás
Neurobí!
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Základ je separovanie
odpadu
Ako nakladáme s jednotlivými druhmi odpadu:
V našej obci separujeme odpad. Máme na to zberné nádoby. Zber je vykonávaný podľa Zvozového
kalendára.
ŽLTÉ NÁDOBY— plasty, kovové obaly, tetrapack—čisté zošliapnuté PET fľaše od nápojov,
obaly z drogérie a kozmetiky, plastové vrecká, baliace fólie, vymyté tégliky z jogurtov, záhradný
nábytok Kovové obaly: plechovky od nápojov, konzervy. Tetrapak: čisté, vymyté obaly od mlieka, džúsov. Nevhadzovať: Polystyrén, znečistené plasty, fľaše od olejov a farieb, PVC, gumené
hadice
ZELENÉ NÁDOBY— Sklo: sklenené fľaše, tabuľové sklo. Nevhadzovať: Porcelán, Keramika,
Zrkladlá
MODRÉ NÁDOBY— papier: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné
letáky, krabice, kartóny, papierové obaly. Nevhadzovať: znečistený, mokrý a mastný papier,
použité plienky a servítky.
Mobilný zber papiera: Výmena papiera za toaletný papier a hygienické potreby.Vozidlo bude pristavené pred obecným úradom. Info na t.č. 0905 665 265, 0911 509 282 pri mobilnom zbere papiera
zbierame aj použitý jedlý olej z kuchyne, ktorý môžete zozbierať do PET fľaše, a podobne ako pri
papieri ho vymeniť za toaletný papier, alebo ho môžete priebežne počas celého roka doniesť na
Obecný úrad.
ELEKTRO ODPAD—Termín zberu bude vyhlásený obecným rozhlasom. Biela a čierna technika,
spínače, počítače, televízory, hifi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami. Zbiera sa priamo od domu.
ČIERNE NÁDOBY—komunálny domový odpad (KDO) - V roku 2021 prechádzame na hmotnostný zber KDO, nádoby budú začiatkom roka očipované. Každá nádoba bude vážená a priebežne zaznamenávaná v systéme. Následne v roku 2022 už budú platby za KDO podľa hmotnosti odpadu za
predchádzajúci rok
Objemové kontajnery budú pristavované, ako je v obci zvykom v jari a na jeseň. Tu patria objemné odpady, suť a iné, okrem tých, ktoré separovaným zberom vyvážame.
Pneumatiky bezodplatne berú v pneuservisoch.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) — ten kompostujeme, vo vlastných komposteroch pri každom dome. Do BRKO patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov (dĺžka max 15 cm), vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, kuchynský odpad a pod.

Nebezpečný odpad—zber bude vyhlásený v rozhlase.
Podrobnejšie informácie o tom ako triediť odpady nájdete na stránke www.triedime.sk,
a ako kompostovať biologicky rozložiteľné komunálny odpady nájdete na
www.nulaodpadu.sk/kompostujme.
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