Informácie o nakladaní s odpadom na území obce
Veľké Blahovo pre rok 2016

Čo zbierame a čo nie!
Zbierame:










PET fľaše od nápojov
PE/PP fľaše od domácej drogérie /čistiace prostriedky, šampóny,..../
Obalová fólia, reklamné tašky, plastové vrecká, očistená agrofólia
Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble /položiť ich vedľa vriec/
Predmety z domácností z umelej hmoty /tácky,hračky,..../
Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb
TetraPack /obaly od mlieka a džúsov,...../
Tégliky od šalátov, jogurtov / vymyté/
Len predné a zadné nárazníky a palivové nádrže od automobilov

Nezbierame:









Okenné žalúzie, plastové obklady
Kanistre, fľaše od motorových olejov
Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie
Bazény, polievacie hadice, topánky
Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov
Polystyrén
Kýble znečistené betónom, farbami,.....
Súčiastky elektrospotrebičov / tieto patria medzi elektroodpady/

Môže ísť o nebezpečný odpad, alebo o odpad deformovaný, znečistený, ktorý nie
je vhodný ako druhotná surovina. Náklady na spracovanie takého druhu odpadu je
náročný a ekonomicky nákladný.

Dôležité pokyny k separáci:







Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec
Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber
Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec
Využívať priesvitné vrecia, ktoré dodávame do domácností pri zbere
plastových obalov. Nie je vhodné, aby obyvatelia používali tmavé,
nepriehľadné vrecia a ukladali do nich nebezpečný a nevhodný odpad.
Tmavé a nepriehľadné vrecia nebudeme zbierať

Vážení občania!
Rok 2016 priniesol významné zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva. Dňa 01.01.2016
nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Cieľom nového zákona je: viac separovať a
viac recyklovať. Priniesol pre nás – pre občanov a obce rad možností ale aj povinností. Zmeny
legislatívy sa dotýkajú najmä obce, ktoré sú povinné upraviť svoje všeobecne záväzné nariadenia o
nakladaní s komunálnymi odpadmi podľa nových princípov od 01.07.2016.
Termín odvozu komunálneho odpadu je nezmenený, uskutoční sa dvojtýždenným intervalom, t.j. raz za dva
týždne vždy v stredu. Na tento účel je možné používať 110 alebo 120 litrové kovové alebo umelohmotné
nádoby.
TRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:
PAPIER – zbiera sa do zberných nádob označených logom PAPIER
(Jednota, Železničná ulica, pri bytovkách).
PLAST – zbiera sa v domácnostiach (odvoz podľa harmonogramu každý mesiac).
SKLO – zbiera sa do zberných nádob (pri potravinách Jednota, pri potravinách Varga, na Železničnej
ulici a pri bytovkách)
TEXTIL – zbiera sa do zberných nádob označených logom TEXTIL (pri bytovkách, pri potravinách
Jednota)
BIOLOGICKÝ ODPAD - kompostuje sa predovšetkým vo vlastných záhradách: pokosená tráva, lístie a
kôra, zvädnuté časti rastlín, odrezané konáriky drevín, odrezky z kríkov, živých plotov, burina, kuchynský
odpad, zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, zvyšky jedál, kávové usadeniny, šupky z ovocia.

POZOR ZMENA!
Nový zákon o odpadoch nadobudol účinnosť od 1.1.2016. Od tohto dátumu sa
uplatňuje nový postup voči odpadovým pneumatikám.
PNEUMATIKY – Nepovažujú sa za súčasť komunálneho odpadu. Nemožno ich odoberať na zberných
dvoroch, z dôvodu, že zberný dvor v zmysle nového zákona môže odoberať iba komunálny odpad. Podľa
§ 72 konečný používateľ pneumatiky (občan) je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribútorovi, t.j. predajcovi alebo v servise pri výmene pneumatík.

NETRIEDENÝ ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ:
Ostatný netriedený odpad môžu obyvatelia obce bezplatne odovzdať pri uskutočnení
mimoriadneho zberu. Mimoriadny zber sa uskutočňuje 1x do roka (na jar v mesiaci máj), termín
a spôsob sa vyhlasuje v miestnom rozhlase.

