Chráňme našu prírodu – separujme odpad!
Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi
dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované
vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických
problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie
biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov.
Týmto článkom Vás chceme informovať o spôsobe zberu a zvozu separovaných zložiek
odpadu:
- PLASTY a PAPIER - prevážame vzduch, ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku
nezmenšíme, nezošliapneme. Častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených,
kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.
Riešenie? Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom
vložiť do vreca.
Znečistený a inak znehodnotený papier nedávajte do vriec na separovaný odpad, ale do
odpadovej nádoby.
- KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY ukladajte do vreca spolu s plastmi (čisté,
vypláchnuté)
Harmonogram zvozu vriec je na web stránke obce.
- SKLO – kontajnery na sklo sú v obci pri obchodoch, kontajner na veľkoobjemové sklo
je v objekte zberného miesta.
- OLEJE z kuchyne – nepatria do zmesového odpadu. Treba ich zbierať do plastových
fliaš od limonád (uzatvárateľné lieviky so závitom sú k dispozícii na obecnom úrade
zdarma) a plné uzatvorené fľaše odovzdať do označenej nádoby nádvorí na obecného
úradu.
- BATÉRIE – monočlánky – sú ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a
akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu, patria do nádob k
tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach v našej
obci aj na obecnom úrade (INSA spol. s r.o.)
- ODPAD ZO ZELENE – pokosená tráva (pre občanov, ktorí nemajú možnosť
kompostovať) sa zváža v nasledujúci pondelok po zvoze komunálneho odpadu. Zbiera sa
v čiernych vreciach, ktoré Vám dáme na obecnom úrade. Konáre sa zvážajú len na jar a
to po vyhlásení rozhlasom v termíne podľa požiadaviek občanov.
- PNEUMATIKY – odovzdávajte v pneuservisoch, ktoré sú povinné ich bezplatne
prevziať. V minimálnom množstve ich možno odovzdať na zberné miesto.
- ELEKTROSPOTREBIČE – po dohode s pracovníkmi obecného úradu ich môžete
odovzdať do uzamknutého objektu pri obecnom úrade.
- TEXTIL – zbiera sa pre potreby charity, môžete ho uložiť do vriec a potom odovzdať
do kontajnerov v objekte zberného miesta.
Pre viac informácií kontaktujte pracovníkov obecného úradu 034/6549817.

