ZMENA V ZBERE TRIEDENÉHO ODPADU V OBCI DOHŇANY
Oznamujeme občanom, že od 1.4. 2017 nastáva zmena v systéme zberu triedeného odpadu. Po obci boli rozmiestnené
1100 l kontajnery na plasty a sklo. Zelený kontajner slúži na zber skla a žltý kontajner slúži na zber plastov, tetrapakov,
plechoviek a konzerv. Všetky tieto obaly pred vhodením do kontajnera musia byť čisté. Domový zber skla sa od 1.4. 2017
nebude realizovať. V súčasnosti do konca roku 2017 bude prebiehať iba domový zber plastových vriec. Zber plastov a skla z
kontajnerov bude zabezpečovať zberová spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Považská Bystrica.

Obec Dohňany
FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI
(sklo, plasty, kovy, tetrapack)

Zodpovedná osoba za prevzatie odpadu:
SKLO zbierame do zelených plastových kontajnerov .
patrí sem - sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo
a pod.
nepatrí sem - keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

PAPIER zbierame
zbieramedo
dožltých
modrých
plastových kontajnerov a pomocou školského
PLASTY
plastových kontajnerov a vriec (ktoré domácnosti
dostávajú)

!

patrí sem - fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové
vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, plastové fľaše, hračky,
poháriky z automatov a iné plastové nádobky.
nepatrí sem - podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a
zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.
Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a
zaberali čo najmenej miesta.

PLECHOVKY A KONZERVY zbierame do žltých plastových kontajnerov.
patrí sem - čisté plechovky a konzervy.
nepatrí sem - hrubo znečistené kovové obaly.

!

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v
nich nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.

VKM (TETRAPACK) zbierame do žltých plastových kontajnerov.
patrí sem - viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných
potravinárskych výrobkov, kozmetiky.
nepatrí sem - znečistené VKM (tetrapaky), viacvrstvové obaly od kávy, vreckových
polievok.

!

je potrebné - VKM (tetrapaky) umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo
najmenej miesta.

BIO ODPAD -

sa kompostuje v kompostovacom zásobníku na svojom pozemku. Bioodpad
nepatrí do nádob na komunálny odpad. Taktiež sa zakazuje bioodpad spaľovať.
patrí sem tráva, lístie, piliny, drevná štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a
zeleniny, zhnité ovocie a zelenina a biologický odpad z kuchyne: napr. zvyšky z čistenia
ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška, škrupiny z vajec atď.
nepatrí sem: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, uhynuté
zvieratá, zvyšky z jedál, kosti, mäsové výrobky a mliečne výrobky.

KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad.

Zakázané je skrmovanie, používanie drvičov a vypúšťanie do obecnej kanalizácie, dávať
tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.

JEDLÉ
A TUKYzbierame
Zber jedlých olejov a tukov sa zabezpečuje kalendárovo a do
TEXTILOLEJE
A ŠATSTVO
do pripravených kontajnerov
.

patrí sem - oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky, klobúky,
čiapky, šále, rukavice, prípadne iné druhy šatstva a textilu. Textil sa odovzdáva čistý
a zabalený do igelitovej tašky.
nepatrí sem - komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky,
bioodpad a iný odpad.

ELEKTROODPAD

môžu občania prostredníctvom mobilného zberu bezplatne odovzdať
pred dom v stanovený deň určeným spôsobom. Elektroodpad je možné odovzdať aj v rámci
spätného odberu do predajní elektrospotrebičov – kus za kus pri všetkých elektrospotrebičoch
(napr. pri kúpe novej práčky – odovzdám starú práčku), pri malých elektrospotrebičoch rozmer
do 25 cm (napr. fén, kanvica) a žiarovky a žiarivky je možné odovzdať do predajní
elektrospotrebičov aj bez zakúpenia nových elektrozariadení.
patrí sem - televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika,
telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače,
kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné
automaty a pod.
nepatrí sem - plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná

POUŽITÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY ktoré sú súčasťou elektroodpadu z
domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Použité batérie a akumulátory sa zbierajú
spoločne s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok – 2x ročne. Prenosné batérie a
akumulátory je možné odovzdať aj na zberné miesto, ktoré sa nachádza na obecnom úrade.
Malé tuškové baterky a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci
spätného zberu do predajní, ktoré predávajú dané druhy bateriek.
patrí sem -prenosné (gombíkové, tuškové) a automobilové batérie a akumulátory.
nepatrí sem - priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých
látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad, či iné

nepatrí sem - komunálny
odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky,
NESPOTREBOVANÉ
LIEKY

