Hlavné zásady separovaného zberu
PAPIER A LEPENKA
- noviny, časopisy, kancelársky papier, letáky viažeme do primeraných balíkov
- papierová lepenka,vlnitá, kartonáž sa viaže samostatne
- knihy môžu byť odovzdávané i s väzbou, preväzujú sa do balíkov s primeranou hmotnosťou
- do zberu nepatrí mokrý, znečistený, mastný papier, drobný útržkový papier, použité hygienické potreby
SKLO
- zberáme vratné i nevratné obalové sklo, bez črepov, fľaše a poháre bez viečok a zátok
- do zberu nepatrí tabuľové sklo, autosklo, zrkadlo, porcelán , keramika, drôtené sklo, sklobetón, znečistené sklo
PLASTY
- zberáme oddelene PET fľaše môžu byť uzavreté zátkami i bez zátok
- oddelene zberáme obalové plasty, fólie, neznečistené tašky a vrecúška (i mikroténové)
- zberáme i vyčistené potravinárske obaly a obaly čistiacich prostriedkov, obaly z kozmetiky, drogérie
- do zberu nepatria plasty zo stavebnej činnosti, novodur, polystyrén (obalový, či stavebný)
- do zberu nepatria autoplasty, vodovodné či kanalizačné hadice a potrubia, podlahová krytina, nábytok a hračky,
znečistené obaly
- všetkým obalom je nutné v maximálnej miere zmenšiť objem (PET fľaše - zošliapnuť a uzavrieť zátkou)
KOVY
- zberáme výrobky, súčiastky, nevyužiteľný spojovací materiál, kovové obaly, nápojové plechovky a čisté použité obaly
konzervovaných potravín
- drobný odpad sústreďujeme do primeraných obalov, kovovým obalom v maximálne možnej miere zmenšujeme objem
- z výrobkov odstraňujeme pred zberom nekovové časti a výplne
- do zberu nepatria viacvrstvové materiály kombinované s kovmi
VKM – TETRAPAK – viacvrstvové kompozitné materiály
- zberéme vyčistené potravinárske obaly (mliečne výrobky, nápoje, koreniny, iné) v maximálnej miere so zníženým
objemom
- Odpad sústreďujeme v primerane veľkých priesvitných obaloch
- do zberu nepatria tuby použité v potravinárstve či kozmetike, drogérii.
BIOODPAD
- biologický rastlinný kuchynský bioodpad je možné individuálne umiestniť do kontajnerov na zbernom mieste - v areáli
ČOV
- donáška na zberné miesto len v stanovených hodinách
- nezberáme biologický odpad živočíšneho pôvodu, veľkoobjemový kompostovateľný odpad (orez z kríkov, ovocných
stromov), pokosenú zeleň
ELEKTRICKÝ, ELEKTRONICKÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
- zber odpadov (elektroodpad v kompletnom formáte) sa vykonáva podľa pokynov, aktuálnou formou, zhromažovanie v
intenciách kalendára, inak individuálne podľa rozhodnutia obce
Pri nedodržaní vyššie uvedených pokynov si obec vyhradzuje právo odpad neprevziať.
Pri zistení porušení zákonnosti je obec povinná začať voči prípadným pôvodcom, producentom odpadov
správne konanie.

