ZMENA ZBERU PLASTOV a tetrapakov
Odkedy: od 1.8.2018
Čoho sa týka zmena: systému zberu plastov a tetrapakov
V čom spočíva zmena: Každá domácnosť, ktorá sa zapája do triedeného zberu
obdrží na zber plastov a tetrapakov sadu jednorazových žltých vriec, do ktorých
vložíte plasty-tetrapaky. Naplnené žlté vrecia vyložíte pred Váš dom v deň zberu do
7.00 hod. odkiaľ bude odobraté spolu s obsahom / jedno rázové vrecia na plasty
nie sú vratné/ a pre ďalší zber použijete ďalšie žlté vrece –vrecia zo sady.
Sada žltých vriec obsahuje 10 ks, ktoré využijete v 2.polroku 2018. Sadu žltých vriec
v počte 20 ks pre rok 2019 obdržíte na konci roka 2018.
Kde si vrecia vyzdvihnete: na obecnom úrade
Čo s vrecami, ktoré sa používali doteraz: tieto môžete naďalej po naplnení
vykladať ale pri zbere budú odobraté a vrátené už nebudú. .
Ak mám vriec málo: po minutí jedno razových vriec ( na polroka 2018 10 ks na rok
2019 20 ks) je možné vykladať plasty i v iných jedno rázových vreciach, ktoré si
zabezpečíte na vlastné náklady.
Systém zberu papiera, skla a kovových obalov priamo spred vášho rodinného domu
v deň zberu triedených zložiek odpadov ostáva bez zmeny ( ak sú vo vašej obci
zavedené)
Plasty a tetrapaky
Patrí: PET fľaše od nápojov, sirupov, jedlých olejov, obaly z kozmetických
a čistiacich prípravkov, rôzne plastové nádobky, plastové tašky, igelity, fólie číra aj
farebná, obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína, kelímky,
Nepatrí: znečistené obaly, objemné veci z plastov /nárazníky, rolety, stoličky, stoly,
hračky, okenné rámy/, gumolit,
Papier
Patrí: papier, najmä neznečistené papierové obaly, list, obálka, leták, zošit, výkres,
noviny a časopisy, knihy, katalóg, plagát, baliaci papier, papierový obal, vrecko,
krabička, kartón, lepenka, počítačový papier, kartón
Nepatrí: mokrý, mastný alebo znečistený papier, papier podlepený fóliou z umelej
hmoty, s obsahom dreva a kovu, voskový a dechtový papier, preložky od vajec,
dutinky (rolky)
Sklo
Patrí : obaly zo skla, fľaše, poháre, sklenené nádoby,
Nepatrí: keramika, taniere, hrnčeky, drôtené sklo, fóliované a tónované sklá,
autosklá, zrkadlá
Kovové obaly
Patrí: prázdne ,neznečistené kovové obaly, plechovky, alobal, kovové veká, viečka,
obaly od sprejov, konzerva, kovové vrchnáčiky
Nepatrí: Kovy hrubo znečistené farbami a rôznymi chemickými látkami,
viacvrstvové obaly, atď.

