Čo sem patrí ÁNO
Čo sem nepatrí NIE
PET- fľaše- fľaše z nápojov, Hrubo znečistené plasty
fľaše z jedlých kuchynských
zemnou, farbami,
olejov,fľaše HDPEviacvrstvové obaly od
aviváž,prací gél,tvrdené
kávy, kakaa, vrecká.
plasty-prepravky,vedrá,a pod. polievok,igelitové
vrecká
Krabicové obaly z mlieka,
džúsov, vína...

AKO NA TO
Pred uložením do vreca
zmenšite objem fľaše
stlačením.
V deň zberu vyložte pred
dom . Veľké plasty-napr.
stolička-prineste do ZD
Vypláchnuté a zložené
uložiť v balíku alebo vo
vreci v deň zberu plastov
pred dom.

PAPIER

List, obálka, zošit, výkres,
noviny, časopis, kniha,
katalóg, plagát, lístky,
pohľadnice, kartón, lepenka,
počítačový papier

Papier potiahnutý
fóliou, tetrapaky, obaly
z kávy, celofán,
zamastený a silne
znečistený papier
asfaltom, dechtom,
brúsny papier

Sklo

Obaly zo skla

OBALY
KOVOVÉ

Prázdne železné obaly,
kovové viečka, obaly zo
sprejov bez umelých súčastí,
obaly z konzerv, plechovky
z nápojov, vrchnáky z fliaš...

Znečistené, drôtené
sklo, porcelán,zrkadlá,
autosklo, kalené sklo
Kovy hrubo znečistené
zvyškami jedla, farbami
a rôznymi chemickými
látkami, viacvrstvové
obaly, železný šrot,
drôty...

Drobný papier vložiť do
vreca.
Noviny, časopisy zviazať
do balíkov ,možno priniesť
do zberného dvora v čase
vyhláseného zberu alebo ho
vložiť do nádoby na
stojisku
V deň zberu vyložiť pred
dom v zelenom vreci

BIOODPAD

Zbytky ovocia, zeleniny,
starý chlieb, škrupiny,
papierové sáčky z čaju,
vreckovky, usadeniny z kávy,
kvety, tráva, drevený popol,
vlasy, chlpy, burina, lístie...
Použitý olej z motorových
vozidiel
Použitý olej pri príprave jedál

Komodita

PLASTY

TETRAPAKOVÉ
OBALY
Zbierajú sa vo vreciach
spolu s plastami

Použitý motorový
olej a olej z
domácností
Použité
pneumatiky
Konáre stromov
a kríkov

Šupky z južného
ovocia, mäsité zbytky
jedál, kosti, kameň,
cigaretové ohorky a
popol

Môžete priniesť do
zberného dvora alebo
odovzdať vo výkupe
železného šrotu. Plechovky
z nápojov môžete vložiť do
vreca s plastom alebo ich
vložiť do nádoby na
stojisku

Skompostovať vo
vlastnej záhradke,

Môžete priniesť do
zberného dvora
v uzavretej nádobe

Použité pneumatiky

Môžete priniesť do
zberného dvora

Orezané konáre stromov
a kríkov po jarnom reze

Konáre s priemerom
nad 8 cm

Textil

Čisté šatstvo a textil

Znečistený textil

LIEKY a
LIEČIVÁ

Staré alebo nespotrebované
lieky

Odvoz bude vyhlásený
v miestnom rozhlase,
v deň zberu umiestnite
pred dom
Vkladajte do boxov pri
obecnom úrade
Zaniesť do ktorejkoľvek
lekárne.

Vážení občania,
v posledných mesiacoch naša obec realizovala projekt vybudovania zberného dvora a štyroch stojísk
na separovaný odpad. Od mesiaca máj by sme teda mali zber odpadu vykonávať podľa nových
pravidiel, ktoré Vám chceme týmto predstaviť.
Odvoz komunálneho netriedeného odpadu a vyseparovaných zložiek odpadu – plast a sklo bude
prebiehať tak, ako doteraz podľa plánu zvozu odpadov /plastový odpad a sklo vyložíte vo
vreciach pred domy/. Na letáku si prosím prečítajte, čo je možné separovať a čo nie.
V stojiskách budeme separovať papier, sklo, tetrapaky a plechovky z nápojov. Malo by sa jednať
o odpad, ktorý Vám vznikne v období mimo zberné dni podľa zvozu odpadov a nechcete ho držať
doma až do dátumu podľa zvozu odpadov. Dôrazne Vás, vážení občania žiadame, aby ste do nádob
v stojiskách nevkladali žiadny iný odpad, pretože obec nemá možnosti na jeho likvidáciu.
Do zberného dvora môžete priniesť veľkoobjemový odpad, ktorý sa Vám nevmestí do nádob
„KUKA“. Upozorňujeme Vás na to hlavne z toho dôvodu, že občania si zvykli vkladať do kontajnerov
taký odpad, ktorý si majú likvidovať v nádobách „KUKA“ alebo kompostovať vo svojich domácich
kompostoviskách. Do veľkoobjemových kontajnerov nepatria konáre, bio odpad, popol a rôzny iný
drobný odpad, ktorý vzniká pri upratovaní domácností. Veľkoobjemový odpad môžete priniesť do
priestorov zberného dvora /za obecným úradom/, kde ho pracovníci od Vás prevezmú. V prípade, že si
občan sám nemôže priniesť veľkoobjemový odpad, môže to nahlásiť na obecnom úrade, kde mu
pracovníci OcÚ pomôžu s odvezením veľkoobjemového odpadu. V záujme bezproblémovej
prevádzky, Vás žiadame o dodržiavanie otváracích hodín v zbernom dvore. Zároveň Vás žiadame
i o to, aby ste odpad neodkladali pred bránu z berného dvora mimo otváracích hodín.
Veľkoobjemový odpad – matrace, starý nábytok/rozobrať!/ – je to odpad, ktorý sa nezmestí do
nádob„KUKA“.
Elektroodpad – biela technika ako chladničky, sporáky, práčky, mrazničky, digestory, šľahače,
mixéry, vysávače, fény, televízory, počítače, monitory, klávesnice, tlačiarne, ...
Nebezpečný odpad – pneumatiky, plechovice z farieb a z olejov, použité oleje, plastové obaly
z olejov a nebezpečnými chemikáliami, staré handry napustené chemikáliami a olejmi, nepoškodené
žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, pesticídy (zvyšky farieb a iných chemikálií), farby,tlačiarenské
farby, lepidlá (zvyšky farieb a iných chemikálií) - môžete nosiť do špeciálneho kontajnera vo dvore
OcÚ priebežne po celý rok.
Batérie a akumulátory z áut - môžete nosiť do špeciálneho kontajnera vo dvore OcÚ priebežne po
celý rok.
Stavebný odpad je možné uložiť na skládku Kopaničiarska odpadová spoločnosť /KOS/. Stavebný
odpad sú tehly, panely, škridle, zem a pod. Stavebný odpad nesmie byť znečistený odpadom iného
charakteru (drevo, papier, plasty, bio odpad a pod.).
Kontakt na KOS:0327790550
Drobný stavebný odpad je možné uložiť na ZD len v prípade, že je na OcÚ ohlásená stavebná úprava
alebo drobná stavba. Poplatok za uloženie drobného stavebného odpadu je 0,020 €/kg, /pri väčšom
objeme doporučujeme drobný stavebný odpad odovzdať priamo na skládku KOS/.

Komunálny odpad bude vyvážaný tak ako doteraz, každá nádoba musí byť opatrená
žetónom. Ak na popolnicu nepripevníte žetón, smetiari Vám popolnicu nevyprázdnia!
Novú popolnicu si môžete zakúpiť na OcÚ za aktuálnu nákupnú cenu. Do popolníc
nevkladajte horúci popol – nádobu Vám nezoberú z dôvodu možného vzniku požiaru.
Obsahom odpadu nemôže byť :




Nerozobratý nábytok,
Uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre firiem
špecializované firmy na likvidáciu tohto druhu odpadu,
Komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých
surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/,

Oboznámenie a informovanie osôb – návštevníkov zberného
dvora/ďalej len ZD/ o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
/BOZP/ a ochrane pred požiarmi /OPP/
Vážený návštevník zberného dvora,
§ 6 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, stanovuje povinnosť právnickým osobám:
„Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa
nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracoviskách alebo v jeho priestoroch.“. Súčasne § 4 ods.
e) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi stanovuje: e) zabezpečovať školenie a
overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi pracovníkov a osôb, ktoré sa s vedomím
právnickej osoby alebo fyzickej osoby zdržujú v jej objektoch a priestoroch.
V záujme vlastnej bezpečnosti Vás žiadame, aby ste dodržiavali nasledovné pokyny:
 vstup do priestorov ZD musíte ohlásiť pracovníkovi ZD, kde sa preukázateľne
oboznámite s Formulárom návštevníka ZD – až po jeho potvrdení svojim podpisom
môžete vstúpiť do areálu ZD
 pohyb v ZD je možný výhradne v sprievode pracovníka ZD
 na pohyb motorovým vozidlom je predpísaná maximálna rýchlosť 5 km/h a zvýšená
opatrnosť pri jazde v areáli
 v celom areáli je zákaz fajčenia a manipulácie s ohňom
 venujte zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po areáli ZD, a to aj v zimnom období, keď
meniace sa poveternostné podmienky môžu spôsobiť vznik klzkých povrchov
 dbajte na správny postup pri dvíhaní bremien
 odpad ukladajte výhradne na miesta určené pracovníkom ZD
 je zakázané pohybovať sa v priestoroch, kde sa vykonáva manipulácia s materiálom,
odpadom, kde sa pohybujú pracovné stroje a zariadenia – nepozornosť z vašej strany
alebo zo strany obsluhy týchto strojov môže byť zdrojom vzniku aj závažného úrazu
pre Vás
 dodržiavajte pokyny uvedené na bezpečnostných tabulách a značkách, riaďte sa
pokynmi pracovníka ZD
 zistenie požiaru bezodkladne ohláste pracovníkovi ZD
ZD je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na
území obce Vaďovce alebo sú vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Vaďovce, sú zapojené
do systému množstevného zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. ZD nie je určený na preberanie odpadu
z podnikateľskej činnosti.

