Separovanie odpadov v obci Pochabany –
základné informácie
V roku 2019 dôjde ku zvýšeniu poplatkov za uloženie odpadu podľa percenta vytriedenia
(to znamená – čím viac odpadu bude vytriedeného, tým menšie bude zvýšenie poplatku).
Toto zvýšenie v roku 2020 obec premietne do zvýšenia poplatku za odpad pre občanov.
Z uvedeného dôvodu je potrebné separovať odpad v čo najväčšej miere.
Každý pôvodca odpadu ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba ( obyvateľ ) bez
ohľadu na štátnu príslušnosť žijúca alebo pôsobiaca na území obce je povinná triediť
odpady.

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Biologicky rozložiteľný odpad treba kompostovať vo vlastných priestoroch.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Odpad je potrené triediť podľa popisu na odpadový nádobách.

Druhy a spôsoby triedenia odpadov:
PAPIER: sa zbiera do modrých nádob. Do modrej nádoby patria noviny, časopisy,
kancelársky papier, reklamné letáky, škatule, kartóny.
Upozornenie: veľké škatule a kartóny je pred vhodením do zbernej nádoby
potrebné stlačiť, rozrezať – zmenšiť objem. Do nádoby nepatrí väzbové obaly
kníh, mokrý alebo znečistený papier, použité plienky, hygienické potreby, alobal,
celofán a pod.
SKLO: sa zbiera do zelených nádob. Do zelenej nádoby patria nevratné obaly zo
skla, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí.
Upozornenie: poháre a fľaše sa zbierajú prázdne, vypláchnuté bez obsahu
(zaváraniny, nápoje...). Do nádoby nepatrí porcelán, keramika, drôtené sklo,
autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo. Vratné fľaše
vracajte späť do obchodu.
PLASTY: sa zbierajú do žltej nádoby. Do žltej nádoby patria neznečistené, stlačené
alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie,
polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov
a kozmetiky.
Upozornenie: nepatria sem mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny,
novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov,
farieb a pod.

Naďalej sa plasty zbierajú aj do platových vriec žltej farby (vrecia si môžete
vydvihnúť vyzdvihnúť na obecnom úrade v čase úradných hodín). Vrecia sa
donáškovým spôsobom dostatočne uviazané sústreďujú vzadu pri KD na mieste kde
stáva veľkoobjemový kontajner.
KOVY: sa zbierajú do červenej nádoby. Do červenej nádoby patria kovové obaly,
konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky.
Upozornenie: nepatria sem kovové obaly kombinované s iným materiálom (napr.
tuby z krémov a pást), mäkké vrecúška (napr. z kávy), kovové obaly obsahujúce
zvyšky nebezpečných látok, nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do
zberní kovov.
Ak obyvateľ odovzdá nadrozmerný kovový odpad do zberní kovov je potrebné, aby
doklad o odovzdaní kovového odpadu - vážny lístok odovzdal na zaevidovanie
zamestnancovi obecného úradu (vtedy sa započíta vyseparovanie kovov pre našu
obec).
TROJVRSTVOVÉ OBALY – TETRAPAKY: sa zbierajú do oranžovej nádoby. Do
oranžovej nádoby patria neznečistené, stlačené viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov
a nápojov. Nepatria sem znečistené obaly s obsahom nebezpečných látok a
chemikálií, papier a lepenka.
ODEVY – ŠATSTVO : sa zbierajú do zelenej nádoby pri kaplnke. Šatstvo, textil,
topánky a hračky sa sem vkladajú čisté a zabalené.
PNEUMATIKY: odpadové pneumatiky sa nepovažujú za súčasť komunálneho ani
veľkoobjemového odpadu. Povinnosť bezodplatne odoberať odpadové pneumatiky
majú všetci distribútori pneumatík (teda aj autoservisy, ktoré vykonávajú výmenu
pneumatík bez ich predaja).

Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber
hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
O tom, koľko budeme platiť za odpady závisí od nás samotných občanov.
Správajme sa ako dobrí hospodári. Nevyhadzujme, a hlavne neplaťme za niečo, za
čo môžu zaplatiť nám. Zvýšením množstva vytriedených zložiek klesne množstvo
zmesového odpadu a tým aj náklady na zber a uloženie týchto
odpadov na skládku.

