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 – zálohované plasty odovzdávame do boxov určených k tomuto účelu, ale
nezabúdajme triediť ostatné plasty podľa pokynov v ďalšom súbore.
- PAPIER – zmenšiť objem, škatule rozobrať a potom dať do modrého vreca. Znečistený
a inak znehodnotený papier nedávajte do vriec, ale do odpadovej nádoby.
- KOVOVÉ OBALY a TETRAPACKY ukladajte do žltého vreca spolu s plastmi (čisté,
vypláchnuté)
Harmonogram zvozu vriec je na web stránke obce. Vrecia sú k dispozícii aj na obecnom
úrade.
- SKLO – kontajnery na sklo sú v obci pri obchodoch. Autosklá a sklá s drôtenou
vložkou nedávajte ku kontajnerom na sklo, ale zaneste ich do dvora do veľkoobjemového
odpadu
- 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 sa umiestňuje v kompostéroch, ktoré Vám
boli doručené do domácností. Konáre sa zvážajú len na jar a to po vyhlásení rozhlasom
v termíne podľa požiadaviek občanov.
- BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD sa ukladá do domácich
kompostérov.
- PNEUMATIKY – odovzdávajte v pneuservisoch, ktoré sú povinné ich bezplatne
prevziať.
- ELEKTROSPOTREBIČE – je možné umiestniť vo dvore v otváracom čase.
DOČASNÝ ZBERNÝ DVOR resp. stojisko kontajnerov je určené na veľkoobjemový
odpad, drobný stavebný odpad, drevo, kovy, textil a veľkoobjemové sklo.
Ak je dvor uzamknutý, odpad nevysýpajte pred bránu, ani neprehadzujte cez plot.
Počas pracovných dní je dvor otvorený každú stredu v čase 15.00 – 17.00 hod.
a každú druhú sobotu (po zvoze komunálneho odpadu) v čase 10.00 – 12.00 hod.
V prípade potreby Vám poskytneme ďalšie informácie na obecnom úrade.

