obec
Pusté Úľany

ZBER
SEPAROVATEĽNÉHO ODPADU
INFORMÁCIA
Pusté Úľany, január 2022

SKLO
Nie

Áno
Fľaše,
sklenené obaly z potravín
a nápojov,
poháre,
sklenené črepy.

Sklo s drôteným výpletom, keramika,
porcelán, zrkadlá, plexisklo, žiarovky,
neónové trubice, bezpečnostné sklo a
tabuľové sklo patrí do kontajnera na
KOMPOSTOVISKU !!!

PET fľaše, plasty a iné obaly + papier
Zber zabezpečený prostredníctvom priesvitných vriec, ktoré je potrebné vyložiť v deň
zberu na verejne prístupné miesto v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie.

Nie

Pri triedení je potrebné
nádoby a opláchnuté obaly
stlačiť alebo zošliapnuť
ŠETRÍ SA TÝM MIESTO!!!

Silno znečistené plasty,
sieťky od ovocia, polystyrén
obaly od nebezpečných látok,
Linoleum, Guma, Molitan,
stavebný materiál z plastu,
obaly so zvyškami nápojov.

Zber papiera 1 x mesačne.

Všetko nižšie uvedené je možné 2 x týždenne
(streda a sobota) vyviesť na „KOMPOSTOVISKO - POROS“
BIOLOGICKY RECYKLOVATEĽNÝ ODPAD
Napr.:
kvety, lístie, pokosená tráva, zhnité ovocie
a zelenina, burina, popol z dreva, hobliny,
drevené piliny, hnoj a trus, ako i ostatné
biologicky rozložiteľné netoxické látky.

ZÁKAZ SPAĽOVANIA !!!

Elektronika, chladničky,
železo, akumulátory,
nábytok bez kovových častí,
a iné materiály vhodné na skládkovanie.
Opotrebované pneumatiky je
potrebné odovzdať v ktoromkoľvek
pneuservise, u predajcu
pneumatík alebo
automobilov.

Zmiešaný je:
Triedený + PVC
Tehly, obklad,
trubky, káble,
dlažba, omietka, znečistený
OBJEMNÝ ODPAD A TVRDÝ PLAST
betón, kamenivo. polystyrén,
Zber zabezpečený obecnými zamestnancami 1x mesačne,
umývadla, ...
je potrebné vyložiť v deň zberu na verejne prístupné miesto v
Občania
separujte
(triedte)
stavebný
odpad,
tzn.:
PVC
trubky, káble,
bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie.
znečistený polystyrén, umyvadlá, ... môžu ísť do Objemného odpadu.

STAVEBNÝ ODPAD

Triedený:

Napr. odpadové a koše na bielizeň, prepravky, stoly, stoličky, debničky,
kvetináče, záhradný nábytok, vedrá, sudy, bandasky, vodovodné a
kanalizačné potrubie, závlahy, okenné rámy PVC, elektrikárske lišty,
auto nárazníky.

POLYSTYRÉN čistý biely, obalový, chrániaci napr. elektroniku a nepoužitý čistý biely izolačný/stavebný.

Kuchynský odpad z domácností
Nie
Áno
Zvyšky ovocia,
pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina,
kávové a čajové zvyšky,
vajcia a vaječné škrupiny,
starý chlieb a pečivo,
zvyšky jedál,
mäso, ryby,
mliečne výrobky (bez obalu),
potraviny po záruke (bez obalu).

Zelený odpad zo záhrad,
triedené zložky komunálneho odpadu,
nebezpečné odpady,
použité oleje a tuky z domácností,
plastové / igelitové sáčky a tašky,
obaly z jedla a potravín.

Vývoz kuchynského odpadu je zabezpečený každý týždeň.

V prípade potreby je k dispozícii nádoba na
„Kompostovisku – Poros“,
kde je možné 2x týždenne kuchynský odpad vyviesť.

