TRIEĎME ODPAD - OPLATÍ SA TO !
ZA VYTRIEDENÝ ODPAD OBČAN NEPLATÍ !


Financujú ho výrobcovia – šetrí tak poplatky miest a obcí.



Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke.



Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné zdroje a energiu.



Triedenie odpadu prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

Za nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol
na území obce, zodpovedá obec. Obec je zodpovedná za zabezpečenie zavedenia a
vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo,
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej „VKM na báze lepenky“
alebo „nápojové kartóny“) a i.
Obec financuje:

 náklady súvisiace so zverejnením popisu celého systému nakladania s KO vrátane
triedeného zberu v obci na svojom webovom sídle,

 náklady spôsobené nedôsledným triedením,
 v prípade, ak sa neuskutočnili navrhované zmeny systému v dôsledku overovania
funkčnosti a nákladovosti triedeného zberu, tak náklady na triedený zber, ktoré
presiahnu tzv. obvyklé náklady.
Systém a podmienky zberu charakterizuje obec vo svojom všeobecne záväznom
nariadení obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi.
Problematika vývozu tuhého komunálneho odpadu a poplatkov bola riešená na niekoľkých obecných zastupiteľstvách. Obec má v súčasnosti poplatok za vývoz odpadu vo
výške 10 € na osobu/rok, poplatok za komunálny odpadok vyberie v celkovej výške
cca 9 000 € určených na tento účel. Ročné výdavky obce za vývoz KO a VKK boli 12
200 €. Každoročne tak dotuje vývoz komunálneho odpadu sumou takmer 3 200 €.
Podľa platných právnych predpisov obec nesmie dotovať vývoz KO ! Ak by sa mala
platiť za odpad skutočná cena, poplatok by sa zdvihol o 2,60 € na osobu/rok. Je to
však nespravodlivé voči tým čo si svoj odpad triedia. Na obecnom zastupiteľstve bolo
diskutovaných viacero variantov. Obecné zastupiteľstvo preto plánuje pripraviť nové
VZN a zaviesť systém zberu a prepravy komunálnych odpadov a drobného stavebného
odpadu „PAYT“ (Pay As You Throw) - „Plať toľko, koľko vyhadzuješ !“.

AKO NA TO ?
PAPIER
Do vriec alebo kontajnerov na papier patria: noviny, časopisy, reklamné
letáky, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.
Nepatria tam: znečistený, mokrý a mastný papier, fólie, celofán, obaly z
masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec. Znečistený papier by
znehodnotil celý obsah, ktorý by už nebolo možné ďalej recyklovať.
Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: noviny, zošity, krabice, obaly na
vajcia, toaletný papier.
Papier je možné recyklovať 5 až 7-krát. Krabice pred vyhodením zošliapnite, aby bol ich objem čo najmenší a neobsahoval zbytočne veľa vzduchu.
Zostane tak viac miesta pre ďalší odpad.
SKLO
Do vriec alebo kontajnerov na sklo patria: nevratné obaly zo skla, poháre,
sklenené nádoby, sklenené črepy, tabuľové sklo musí byť rozbité.
Nepatria tam: keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky,
drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materiálom a sklo znečistené hlinou.
Z recyklovaného skla sa vyrábajú: fľaše, poháre a iné sklenené výrobky.
Sklo sa môže recyklovať donekonečna.
POZOR! Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich späť do predajne.
PLASTY
Do vriec alebo kontajnerov na plasty patria:
1.PET fľaše: neznečistené PET fľaše od nápojov
2.Zmiešané plasty: fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky,
plastové stoličky, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie.
Nepatria tam: plastové fľaše od olejov, podlahové krytiny, laminát,
žalúzie, sifóny, rolety, plastové potrubia, špinavé fólie zo stavieb, plasty s
prímesami iných materiálov, kryty z neónov, autoplasty, plexisklo, lexan a
pod.
Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: nové PET fľaše, tepelné izolácie,
kompostéry, odpadkové koše, záhradný nábytok, koberce, odevy,
výplne do zimných búnd,
fólie, vrecia na odpad a
pod.

KOVY
Do vriec alebo kontajnerov na kovy patria: kovové obaly, konzervy,
nápojové plechovky, alobal, kovové výrobky a súčiastky.
Nepatria tam: kovové obaly kombinované s iným obalom, kovové obaly
od farieb a riedidiel.
Ak je to možné, i kovové obaly treba pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich
objem. Zmestí sa ich tak do vriec alebo kontajnerov viac. Z recyklovaných
kovov sa vyrábajú nové kovové výrobky, napríklad aj kľúče. Kovy sa dajú
recyklovať donekonečna.
NÁPOJOVÉ KARTÓNY - VKM (tetrapack)
Do vriec alebo kontajnerov na nápojové kartóny patria: čisté nápojové
obaly z mliečnych výrobkov, džúsov a iných nápojov.
Nápojové kartóny je potrebné pred vyhodením zošliapnuť a tak zmenšiť ich
objem.
Recyklovaním nápojových kartónov vznikajú nové výrobky z papiera, ale
napríklad aj stavebné priečky.
STAVEBNÝ ODPAD
Na likvidáciu väčšieho množstva stavebného odpadu je potrebné požiadať
obecný úrad o pristavenie kontajnera k miestu vzniku odpadu. Náklady na
vývoz si hradí tvorca alebo držiteľ odpadu. Na likvidáciu menšieho
množstva stavebného odpadu (maximálne 0,5 tony) je možné vyviezť tento
odpad na zberné miesto v stanovenom čase (poplatok podľa schváleného
VZN obce).

KOMPOSTUJME BIOLOGICKÝ ODPAD !
AKÉ VÝHODY PRINÁŠA KOMPOSTOVANIE ?
Kompost má schopnosť zadržiavať vodu a
prevzdušňovať pôdu. V závislosti od
vstupných materiálov obsahuje množstvo
výživných látok, ktoré obohacujú pôdu.
Kompostovaním zniţujete mnoţstvo
zmesového komunálneho odpadu
ukladaného na skládky a pomáhate chrániť
životné prostredie. Čím menej zmesového
komunálneho odpadu vyprodukujete, tým
menej môžete platiť za odvoz. Tým, že si
vytvoríte vlastný kompost, nemusíte platiť za drahé hnojivá a v konečnom dôsledku
viete čím hnojíte.
AKÉ MATERIÁLY VIEME KOMPOSTOVAŤ ?
Bioodpad z domácností: zvyšky ovocia a zeleniny (aj citrusy), pečivo (chlieb,
rohlíky, žemle), kávové a čajové zvyšky, zvyšky z jedál (zemiaky, cestoviny, ryža),
odumreté izbové kvety a ich zemina, papier znehodnotený potravinami, rozdrvené
škrupiny z orechov a vajíčok.
Bioodpad zo záhrad: zvyšky po pestovaní zeleniny, pokosená tráva, ostrihané
stromčeky, opadané lístie, vypletá burina, piliny, hobliny, kôra zo stromov, stará
zemina, trus z hospodárskych zvierat, popol z dreva.
AKÉ MATERIÁLY NIE SÚ VHODNÉ NA KOMPOSTOVANIE ?
Do kompostoviska nepatria kosti, mäso, mliečne výrobky, papier znehodnotený
farbami, staré oleje, sklo, plasty, kovy, chemické látky, farby, lieky, batérie.
PREČO NESPAĽOVAŤ ODPADY V ZÁHRADE ?
Bioodpad, ak nie je dostatočne vysušený, nedokonale horí či skôr tlie a dymí. Teplota
horenia je nízka a vzniká množstvo jedovatách látok, často karcinogénnych ako
dechty a iné škodlivé uhľovodíky a aj silno toxický oxid uhoľnatý. Ak do takto
dymiacej kopy na podporu horenia pridáme ešte aj plasty, či gumu, vzniká široké
spektrum nebezpečných látok ako monoméry plastov, plynný chlór, fosgén, kyselina
chlorovodíková, dioxíny, fenoly, sadze, decht, oxid uhoľnatý, kyanidy a iné. Tieto
látky sadajú na našu i okolité záhradky a takto si zamorujeme prostredie, kde žijeme.

„VEĽKÉ VECI JE MOŢNÉ DOSIAHNÚŤ JEDINE SPOLOČNÝMI SILAMI“.
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