
Zber separovaného odpadu

Bioodpad
Podľa zákona č. 24/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sa
dňom 1. januára 2006 zakazuje zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
a parkov vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb,
fyzických osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Preto tento
odpad ani nemá byť súčasťou komunálneho odpadu.
Obraciame sa na občanov žijúcich v rodinných domoch, ktorí majú priestor na vytvorenie
vlastného kompostoviska, aby zvyšky zeleniny, ovocia, odpadov z kuchyne, lístie, pokosenú
trávu, podrvené konáre použili na vytvorenie kompostu. Výsledný produkt sa môže použiť
ako hnojivo pri pestovaní rastlín.
Kompostovaním spolu dosiahneme:

- zníženie množstva odpadov,
- ušetríme peniaze na odvoz a likvidáciu odpadov,
- získame kvalitné hnojivo pre svoju záhradku,
- pomôžeme životnému prostrediu

Sklo
V obci sa nachádza 7 ks kontajnerov na sklo, do ktorých je možné sústreďovať biele a farebné
sklo, vypláchnuté fľaše bez zátky a kovového uzáveru, črepy, poháre a tabuľové sklo.

Plasty
Zber plastov sa uskutočňuje v intervale 1x do mesiaca, v čase od 7,00 – 15,00 h. Termín
vývozu je včas oznámený, min. 1 deň vopred.

Čo patrí do plastového vreca?
- rôzne fólie, plastové obaly od mlieka a nápojov, plastové hračky a iné výrobky, igelitové
tašky a sáčky, plastové výrobky z kozmetiky...
NIE: do vriec nevhadzujeme: plastové obaly od hnojív, chemických postrekov, ropných

olejov ...

Textil
Zber textilu zabezpečuje obec 1x ročne. Presný termín zberu bude včas oznámený.

Odpady z elektrických a elektronických zariadení OEEZ
Podľa komodít OEEZ sa uskutočňuje zber nasledovných druhov:

- veľké prístroje pre domácnosť (chladničky, mrazničky, sporáky, mikrovlnné rúry....),
- malé prístroje pre domácnosť (vysávače, žehličky, mlynčeky ...),
- informačné technológie (IT) a telekomunikačné zariadenia (počítače, kalkulačky,

tlačiarne, telefóny ...),
- spotrebná elektronika (rozhlasové a televízne prijímače, videokamery, hudobné

nástroje ...),
- prístroje na osvetľovanie (svietidlá, žiarivky ...),
- elektronické náradie (vŕtačky, pílky, šijacie stroje ...),
- hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
- zdravotnícke zariadenia
- prístroje na monitorovanie a kontrolu (dymové hlásiče, termostaty, tepelné regulátory

...)
- predajné automaty



Zber nebezpečného odpadu zabezpečuje obec priebežne, podľa potreby. Presný termín zberu
bude včas oznámený.

Železný šrot
Tento druh odpadu môžu občania celoročne sústreďovať v súkromnej zberni železného šrotu
nachádzajúcej sa v časti obce Škrípov.


