Popis triedenia odpadov v obci VRBOVCE
Triedením komunálneho odpadu sa znižuje množstvo odpadu, ktorý sa vyvezie na skládku. Tým sa znižujú
poplatky za vývoz odpadu, jeho uloženie a zneškodnenie na skládke. Je v záujme každého občana, aby
komunálny
odpad
triedil,
pretože
obec
za
vývoz
vytriedených
zložiek
neplatí.
Ak sa nebudeme snažiť znížiť množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa uloží na skládku, bude to mať dopad
aj na výšku poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zároveň ničíme životné
prostredie.
V našej obci je možné triediť:

Komodita

Čo sem patrí

Možnosť umiestnenia a interval zberu

noviny, časopisy, zošity,
knihy, listy, kancelársky
papier, papierové vrecká,
obálky, letáky, katalógy,
telefónne a iné zoznamy,
plagáty, pohľadnice, baliaci
papier, papierový obal
a pod.,

Zbiera sa do modrých 1500 l kontajnerov,
ktoré sú umiestnené :
- na parkovisku pri budove kultúrneho domu
- verejné priestranstvo na námestí
pri
autobusovej čakárni
- na parkovisku pri cintoríne
- v miestnej časti Šance pri budove bývalej
papier
obchodnej jednotky č. s. 490, na parkovisku
a viacvrstvové viacvrstvové kombinované - v osade u Chodúrov, pri bývalej obchodnej
kombinované materiály na báze lepenky jednotke .
(tetrapaky) :
materiály
Papier ako veľké kartóny, kartón z krabíc,
viacvrstvové obaly od
lepenka a pod. budú zbierané 2x ročne
mlieka, smotany a iných
v rámci zberu veľkoobjemového odpadu
mliečnych výrobkov,
Presný termín sa zverejňuje v dostatočnom
ovocných štiav a džúsov,
časovom pedstihu na www. stránke obce,
vína, avivážnych
vyhlásením v miestnom rozhlase a zverejnením
prostriedkov.
v časopise Vrbovčan.
sklenené fľaše, nádoby,
obaly a predmety zo skla,
poháre, fľaštičky od
kozmetiky, črepy a pod.

sklo

Zbiera sa do zelených 1500 l kontajnerov,
ktoré sú umiestnené :
- pri budove bývalej obchodnej jednotky
JEDNOTA č. p. 157,
- na parkovisku pri budove kultúrneho domu
- verejné priestranstvo na námestí
pri
autobusovej čakárni
- na parkovisku pri cintoríne
- v miestnej časti Šance pri budove bývalej
obchodnej jednotky č. s. 490, na parkovisku
- v osade u Chodúrov, pri bývalej obchodnej
jednotke (pri hlavnej ceste a čakárni
autobusovej dopravy.
Okenné sklo je možné odovzdať donáškovu
formou po dohode s pracovníkmi obce na nimi
určené miesto a do nimi určenej nádoby.

plastové obaly a plastové
výrobky ako číre a farebné
fólie, tašky, vrecká, vedrá
a fľaštičky od kozmetických
a čistiacich prípravkov,
obaly od kozmetických
výrobkov, vrecká od
mlieka, prepravky , fľaše od
nápojov, sirupov,
rastlinných olejov, obaly od
sladkostí, tégliky od
jogurtov a rôzne plastové
nádobky a hračky, penový
polystyrén, poháriky
z automatov a iné plastové
nádobky, vodoinštalačné
a elektroinštalačné rúrky,
plastové okná a nábytok
a pod.

Zbierajú sa do žltých 1500 l kontajnerov,
ktoré sú umiestnené :
- na parkovisku pri budove kultúrneho domu
- verejné priestranstvo na námestí
pri
autobusovej čakárni
- na parkovisku pri cintoríne
- v miestnej časti Šance pri budove bývalej
obchodnej jednotky č. s. 490, na parkovisku
- v osade u Chodúrov, pri bývalej obchodnej
jednotke (pri hlavnej ceste a čakárni
autobusovej dopravy.

Plasty
Triedené plasty:
a) Zbierajú sa do 110 l plastových vriec,
a) fľaše od nápojov, ktoré zabezpečuje obec v počte 1 ks do každej
sirupov,
rastlinných domácnosti. Pokiaľ toto množstvo nie je pre
a živočíšnych
olejov, domácnosť postačujúce zabezpečuje si občan
čistiacich prostriedkov.
sám na vlastné náklady. Pred odložením fľaše
do vreca je potrebné zmenšiť objem stlačením.
b) plastové obaly
Zber vriec zabezpečuje obec mobilným
a plastové výrobky ako číre spôsobom zberu podľa potreby, pričom termín
a farebné fólie, plastové
bude zverejnený
v dostatočnom časovom
prepravky, vodoinštalačný predstihu na www stránke obce a vyhlásený
a elektroinštalačný plastový miestnym rozhlasom.
materiál, plastové okná
b) Tieto odpady budú zbierané 2x ročne
a nábytok, penový
v rámci zberu veľkoobjemového zberu odpadu.
polystyrén- ako obal
Termín bude zverejnený
v dostatočnom
z výrobkov a pod. (jedná časovom predstihu na www stránke obce a
sa plasty väčších rozmerov). vyhlásený miestnym rozhlasom.

kovy

obaly zo sprejov, hliníkové
Zbierajú sa do červených 1500 l kontajnerov,
obaly, konzervy, oceľové
ktoré sú umiestnené :
plechovky, kovové
- na parkovisku pri budove kultúrneho domu
vrchnáky a pod.
- verejné priestranstvo na námestí
pri
autobusovej čakárni
- na parkovisku pri cintoríne
- v miestnej časti Šance pri budove bývalej
obchodnej jednotky č. s. 490, na parkovisku
- v osade u Chodúrov, pri bývalej obchodnej
jednotke (pri hlavnej ceste a čakárni
autobusovej dopravy.

elektroodpad

Zbierajú sa 2x ročne (jar, jeseň) v rámci
televízory, rádiá,
veľkoobjemového zberu . Presný termín sa
počítačová, kancelárska
zverejňuje v dostatočnom časovom pedstihu na
a telekomunikačná technika,
www. stránke obce, vyhlásením v miestnom
videá, variče, ohrievače, rozhlase a zverejnením v časopise Vrbovčan.
práčky, elektromotory,
ručné elektrické náradie atd
drobné elektroodpady
Zbierajú sa do Eko skladu (E-boxu), ktorý je
(monočlánky, kulmy, fény, umiestnený v budove obecného úradu pri
vchode.
žehličky, varná kanvica
apod.) .
Zbierajú sa po dohode s pracovníkmi obce na
zberné miesto (sklad) v objekte Šibenky do
určeného kontajnera.

batérie a
akumulátory

biologicky
rozložiteľný
odpad

drobný
stavebný
odpad

kvety, tráva, lístie, drevený
odpad zo strihania
a orezávania krovín
a stromov, vypletú burinu, Kompostuje sa na domácich kompostoviskách
pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie
a zeleninu, piliny, drevnú
štiepku, hobliny, drevný
popol, šupy z čistenia
zeleniny a ovocia, kávové
a čajové zvyšky, vaječné
škrupiny, starý chlieb,
zvyšky jedla, škrupiny
z orecha, potraviny po
záručnej dobe alebo inak
znehodnotené.
zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc,
keramiky, polystyrén zo
zatepľovania rodinných
domov a pod.

Zbierajú sa priebežne na základe dohody
s pracovníkmi obecného úradu na zbernom
mieste (sklade) v objekte Šibenky do
veľkoobjemového kontajnera, respektíve na
miesto ktoré určí obec .

šatstvo,
textílie

čisté a suché šatstvo (všetky Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne
druhy odevov, prikrývky, do označených špeciálnych kontajnerov „ECO
deky, posteľná bielizeň), - TEXTIL“, ktoré sú umiestnené:
topánky (topánky iba v
pároch,
nezničené)
- - pred budovou obecného úradu, Vrbovce 42,
doplnky
k
oblečeniu
- na parkovisku pre cintoríne ,
(čiapky, šály a pod.)
- na parkovisku pri budove kultúrneho domu.

humánne
a veterinárne
lieky

kuchynský
olej a tuky

Držiteľ veterinárnych liekov, humánnych liekov
a zdravotníckych pomôcok nespotrebovaných
fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do
verejných lekární, ktoré sú povinné ich
zhromažďovať.
V obci Vrbovce je to lekáreň „U Juraja“,
Vrbovce s. č. 36.
rastlinný olej, rastlinné
Zbierajú sa do nádoby – kontajnera, ktorý je
a živočíšne tuky použité pri umiestnený pri budove obchodnej jednotky
príprave jedál
COOP JEDNOTA s. č. 142 (na parkovisku),
označený nálepkou „ jedlé oleje a tuky“. Oleje
a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach
s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne.

Žiadame občanov, aby sa zapojili do triedenia a tým pomohli k zmenšeniu množstva zmesového
komunálneho odpadu. Finančné prostriedky vynaložené na odpadové hospodárstvo sú v konečnom dôsledku
peniazmi nás všetkých, pretože sú to financie z rozpočtu obce a určite si každý z nás vie predstaviť ich
lepšie využitie!

