Vážení občania,
ako ĺste viete, v našej obcije zavedený separovaný zber odpadov podl'a
nového zákona o odpadoch'
Triedenie odpadov je jednoduche a dôležité,lde o správnu Vec pre prostredie,
v ktorom žijeme dnes
a ktoré zanecháme našim deťom a vnúčatám,
Preto sa pri každom nákupe zamyslite, čitúvec naozaj potrebujete a zvolte
radšej nákup bez obalov,
Z kaŽdého tovaru raz vznikne odpad alebo odpad z obalov alebo
odpad z elektrozariadeníalebo

pneumatĺk,AjVy môžete prispieť k ochrane Životného prostredia triedením
odpadu:
Dnes Vás oboznámime s

tým, ako správne triediť:

Do zbernej nádoby žltejfarby dávame plasty (alebo do plastových vrĺec)
Zbiera lu sa PETfĺ'ašez nápojov v stlačenom stave/ sáčky, čistéfÓlie, igeIitové
sáčky a tašky,
plastové oba ly od potravĺn, kozmetiky, aviváže, pracĺch a čistiacich prostriedl<ov,
plastové nádoby
a pod,

Nepatria semi obaly znečistenénebezpečnými látkami (napr, so zvyšl<ami z farieb,
olejov, chemikáliĺ)
obaly od mastných potravĺn, guma/ plexisklo, podlahoviny, plastové obrusy s textíliou, fólie
so

zvyškami stavebných látok, polystyrén, hadice, plastový nábytok.
Do zbernej nádoby zelenej farby dávame slĺlo:

Zbieraĺúsa:. sl<lené poháre od zaváranín, nevratné sklené fl'aše od nealko
nápojov, piva a vĺna,
okenné a tabul'ové sklo, sklené nádoby.od šampónov, l<ozmetiky a potravĺn bez plastových
alebo

kovových uzáverov, sklené poháre na pitie, sklené vázy. Vratné fl'aše je potrebné vrátiť
do predajne
Neoatr la sem: zrkadlá, Žĺarovky, žiarivky, drÔtené sklo, porcelán, keramil<a, autosklá, l<ovové
a plastové uzávery od fliaš a iné nečistoty

Do zbernej nádoby modrej farby dávame papier:
Zbie lu sa noviny, časopisy, reklamné letáky, prospel(ty, broŹury, katalÓgy,
knihy, adresáre, zošity,
telefónne zoznamYI kancelársky papier, papĺerovéšáčkya tašky, krabice z hladkej alebo vlnitej

lepenky _ rozrezané, poskladané, stlačenéalebo zošlĺapnuté,
Neoat a sem mokrý papie1 mastný papier, pergamenový papie1 asfaltový papier
a lepenka,
hygienicky závadný papier, použitéplienky a hygienické potreby, papier
znečistený zvyškami potravín
a iné nečistoty'

Do zbernej nádoby červenejfarby dávame lĺovy:
Zbieraiú sai vyčistené l<onzervy z kompótov a potravĺn, plechovky
od piva a energetických nápojov,
viečka a kovové uzáveľy, neznečistený alobaI, hrnce, príbory, náradĺe,
malé l<ovové výrobky
a súčiastkyzo Železa, hliníka a pod' Plechovky je potrebné
stlačiťalebo zošliapnuť'
Nepątria sem: kovové obaly znečistenépotravinami, tetrapakové
obaly od mliel<a, džúsova pod',
vel'ké a ťažkékovové časti, kovové obaly od nebezpečných látok,
farieb, sprejov, olejov a pod,

Tetrapal<y (vĺacvrstvovél<ombinované materiály

= Vl(M) sa zbĺerajrl v zbeľných nádobách
oranžovej farby (prípadne spolu s plastamĺ alebo spolu s papierom}

Zbieraiú sa: obaly s džúsov,mlieĺ<a, smotany, vÍna, pochutín a pod.
Obaly odporúčamea vypláchnuť,
prerezať po dĹžke, rozložiť rohy a stlačiť.

Nepatria sem: obaly znečistené zvyškamĺ potravín, iné druhy obalov a výrobkov

odpad z elel<trospotrebičov odneste na zberné miesto určenéobcou, a!ebo späťdo predajne'
Elektroodpad musĺbyť kompletný, nerozobratý a čistý, Nesmie sa dávať
do nádob na zvyšný
komunálny odpad,

odpadové pneumatĺl<y
\\)

nepatria do prírody, aĺe nlÔžete ich bezpLatnďodovzdať v pneuservise
alebo ĺrĺlniesťspäťk
predajcovi. Pneumatĺky musia byť čistj, nerozrezané a bez
cliskov'

Váženíobčania,
ako sa dnes správame k prírode, tak sa nám to zajtra vráti'

Nezabudnite, že separovanie je správne, uŽitočnéa jednoduché.
Separáciu v našejobci financuje organizácia zodpovednosti výrobcov
NoWAS s.r.o

