AKO SPRÁVNE SEPAROVAŤ
PLASTY = ŽLTÉ VRECE
ČO TAM PATRÍ:
PET fľaše: fľaše od nápojov
a potravín
HDPE fľaše: fľaše od saponátov,
aviváže, mydiel a
Fólia: číra aj farebná, hladká,
bublinková neznečistená

ČO TAM NEPATRÍ:
znečistené plasty, fľaše od
motorových olejov, chemikálií postrekov od lepidiel, farieb
a riedidiel, linoleum, PVC
podlahovina, sáčky od mlieka,
kelímky od smotany, jogurtu,
masla a pod.

SKLO = ZELENÉ VRECE
ČO TAM PATRÍ:
prázdne fľaše, obalové sklo, fľaše
od zaváranín a kečupu

ČO TAM NEPATRÍ:
fľaše a obaly znečistené
nebezpečnými látkami, alebo
nevyprázdnené, porcelán,
keramika, žiarovky, žiarivky,
iné zložky komunálneho odpadu

KOVOVÉ OBALY A TETRAPAKY = ČERVENÉ VRECE
Kovové obaly sú najmä vyprázdnené plechovky z ľahkých zliatin z alkoholických a nealkoholických nápojov.
Tetrapaky sú vyprázdnené viacvrstvové kombinované obaly, ktoré sú z viacerých vrstiev kartónu a hliníkovej fólie.

ČO TAM PATRÍ:
vyprázdnené obaly od
alkoholických a nealkoholických
nápojov, z džúsov, mlieka a iných
nápojov

ČO TAM NEPATRÍ:
iné zložky komunálneho odpadu,
znečistené obaly zvyškami ich
obsahu a iné zložky KO

PAPIER, KARTÓN = ZVIAZANÉ DO BALÍKA
ČO TAM PATRÍ:
kancelársky papier, noviny
a časopisy, zošity
Vložené v krabici, alebo zviazané
do balíka!

ČO TAM NEPATRÍ:
znečistený a mokrý papier
(napr. obalový papier z mäsa,
rýb, mlieka), hygienické vložky,
papierové plienky

Pravidlá a podmienky zberu separovaných zložiek odpadov
Zber a preprava separovaných zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, tetrapaky, kovové
obaly) bude aj v roku 2011 vykonávaná vrecovým systémom, ako je to uvedené na druhej strane týchto
pravidiel a to podľa harmonogramu Vašej obce za nasledovných podmienok:
• Separovať svoj komunálny odpad je povinný každý pôvodca - občan.
• Na separovanie a zber zložiek odpadov sa v rodinných domoch používajú plastové farebné vrecia,
pričom každá farba vreca je určená na jednu separovanú zložku
Plasty = žlté vrece, Sklo = zelené vrece, Tetrapaky a kovové obaly = červené vrece,
Papier sa odovzdáva zabalený v krabici, alebo zviazaný do balíkov, prípadne ho občania môžu
odovzdávať prostredníctvom školských zberov v miestnej ZŠ alebo MŠ.
• Občan - pôvodca vyloží svoje vrecia so separovanými zložkami v deň zberu pred 7:00 hodinou rannou
pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto.
• V prípade, že si občan vyloží svoje vrecia neskoro, a niektorá z posádok už jeho časťou obce prešla,
nemusí byť príslušná zložka odpadu odobratá.
• Vrecia so separovanými zložkami sa neviažu, pretože po vysypaní ich posádka vozidla vracia občanom.
• V prípade, že separované zložky nebudú umiestnené v príslušnom vreci v zmysle farebného určenia,
nebude tento separovaný odpad odobratý.
• Posádka sa pri zbere RIADI FARBOU VRIEC.
• V prípade, že sa vo vreci bude nachádzať nesprávne vytriedený odpad, alebo iné zložky komunálneho
odpadu, ktoré tam nepatria, nebude tento separovaný odpad odobratý.
• Zber separovaných zložiek je v deň zberu realizovaný viacerými vozidlami tak, že každé vozidlo zbiera
jednu farbu vreca = jednu separovanú zložku.
• V prípade, že v časti obce (ulici) sa nenachádza vrece príslušnej farby, ktoré príslušné vozidla zbiera,
nemusí toto vozidlo touto časťou prechádzať, preto je potrebné vyložiť ich na viditeľné miesto
na okraji chodníka alebo vozovky .
• Vozidlá v deň zberu prechádzajú časťami obce postupne v rôznom čase, a teda jednotlivé farby vriec
môžu byť vyprázdňované v rôznom čase.
• V prípade, že sa Vám vrece pri zbere separovaných zložiek poškodí, alebo Vám ho posádka odoberie,
môžete si ho vyzdvihnúť na príslušnom Obecnom úrade, alebo Vám ho poskytneme na našej pobočke
vo Zvolene.
• V prípade, že časť obce (ulica) nie je pre vozidlá zjazdná alebo prístupná( poľadovica, prekážka,
zaparkované vozidlá a pod.), nemôže byť vývoz tejto časti zrealizovaný.
• V prípade, že máte záujem odovzdať svoj separovaný odpad mimo termín vývozu (nestihli ste si
vyložiť vrecia, a pod.) môžete tak urobiť na našej pobočke vo Zvolene.
Odovzdaním Vášho odpadu sa jeho cesta nekončí, ale práve naopak znovu začína.
Všetky separované zložky vozíme do našej Triediacej haly,
kde sú následne RUČNE dotrieďované podľa príslušnej farby, a materiálového zloženia.
Čistota všetkých vytriedených zložiek odpadov je preto veľmi dôležitá,
nakoľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ĽUDIA - pracovníci našej Triediacej haly.

Marius Pedersen, a.s. - prevádzka Zvolen
Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen
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tel.: 045 / 532 17 64
e-mail: zvolen@mariuspedersen.sk

