NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!
Obec VOLKOVCE

PLASTY

Patria sem:
neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov,
plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky
z jogurtov, obaly z CD, plastové obaly z pracích a čistiacich
prostriedkov a kozmetiky
Nepatria sem:
mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové
rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. motorových olejov, farieb
a pod.)
Zberá sa do žltých vriec. Vývoz žltých vriec bude 1 x mesačne, posledný
týždeň v kalendárnom mesiaci od rodinných a bytových domov. Presný
dátum zvozu bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.

KOVY A TETRAPAKOVÉ OBALY (VKM)
Patria sem:
kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal,
nápojové plechovky, tetrapakové obaly (krabice z džúsov a mlieka)
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.
Zberá sa do čiernych vriec. Vývoz čiernych vriec bude 1 x za 3 mesiace,
predposledný týždeň v každom štvrťroku od rodinných a bytových
domov. Presný dátum zvozu bude oznámený prostredníctvom
miestneho rozhlasu.

PAPIER

Patria sem:
noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené
krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, v malom
množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný
papier
Nepatria sem:
väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier,
asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby,
alobal, celofán a podobne
Zberá sa do modrých plastových vriec alebo zviazaný do balíkov
(v prípade väčšieho množstva) 1 x za 3 mesiace, predposledný týždeň v
každom štvrťroku od rodinných a bytových domov. Presný dátum
zvozu bude oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu.
V priebehu roku je možná zmena spôsobu zberu papiera.
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SKLO

Patria sem:
nevratné obaly zo skla z alkoholických nápojov, poháre, tabuľové
sklo z okien a dverí, sklené črepy a podobne
Nepatria sem:
porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky,
pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla
Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.
Zberá sa do 1100 l kontajnerov umiestnených na zbernom dvore každú
sobotu v čase od 10:00 hod. – 14:00 hod. V časti obce Olichov do
1100 l kontajnera umiestneného pri autobusovej zastávke.
V priebehu roku je možná zmena spôsobu zberu skla.

POUŽITÝ POTRAVINÁRSKY (KUCHYNSKÝ OLEJ), TUK
Patrí sem:
použitý potravinársky olej alebo tuk, ktorý môže obsahovať aj
zvyšky strúhanky
Nepatria sem:
motorové oleje, výpeky (šťava) z mäsa
Zberá sa v uzatvorených PET fľašiach do 110 l kontajnera
umiestneného na zbernom dvore každú sobotu v čase od 10:00 hod. –
14:00 hod.

TEXTIL

Patria sem:
starý textil, oblečenie, obuv, plyšové hračky
Nepatria sem:
koberce, plastové hračky
Zberá sa do špeciálnych zberných kontajnerov na ulici Obchodná pri
futbalovom areáli.

ELEKTROODPAD
Patria sem:
zariadenia z vyradenej počítačovej, telekomunikačnej
a kancelárskej techniky, domáca biela spotrebná elektronika
(práčky, mikrovlnky, chladničky, mrazničky a iné), autobatérie,
meracie prístroje, káble, žiarivky
Nepatria sem:
nekompletné a rozobraté technické zariadenia
Zberá sa 2 x ročne. Termín zberu bude oznámený prostredníctvom
miestneho rozhlasu.

POUŽITÉ PRENOSNÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY
Patria sem:
malé prenosné batérie a akumulátory z počítačovej,
telekomunikačnej a kancelárskej techniky a domácich spotrebičov
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Nepatria sem:
autobatérie
Zberá sa do prenosných žltých zberných nádob, ktoré sú umiestnené:
 v Základnej škole, ul. Školská 1, Volkovce
 v potravinách S MIX, P. O. Hviezdoslava 6, Volkovce
 na pošte, P. O. Hviezdoslava 2, Volkovce
 v budove PPD Inovec Volkovce, SNP 2, Volkovce
 v zariadení soc. služieb SVETLO, Volkovce, časť Olichov

BIOODPAD

Patria sem:
odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad, ovocie,
zelenina, šupky
Nepatria sem:
stavebný odpad, popol, mäso a podobne
Zberá sa na obecnom kompostovisku v lokalite „Na Plieškach“.
Zakazuje sa vynášať do lesa a iných lokalít v okolí obce.

SPRÁVNYM TRIEDENÍM ZNÍŽIME MNOŽSTVO
ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
A UŠETRÍME FINANČNÉ PROSTRIEDKY
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EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
ZOPÁR RÁD AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

Kam patria tégliky z jogurtov?
Patria do žltého vreca určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla.
_____________________________________________________________________
Kam patria krabice z džúsov a mlieka?
Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich do čierneho vreca spolu
s kovovými obalmi. Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.
_____________________________________________________________________
Kam patria použité hygienické potreby?
Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej
pasty a pod.) patria do zmesového komunálneho odpadu, pretože sú znečistené.
______________________________________________________________________
Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel
a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.
________________________________________________________________________
Kam patrí polystyrén?
Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého kontajnera určeného na plasty. Ak je rozmerný,
odneste ho na zberný dvor.
________________________________________________________________________
Kam patria PET fľaše?
Patria do žltých vriec na plasty, pred vyhodením je však potrebné znížiť ich objem,
napríklad zošliapnutím.
________________________________________________________________________
Kam patria krabice z kartónu?
Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých vriec na papier, v
prípade väčšieho množstva, zviazané do balíkov.
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