Obec Krasňany
Zberová spoločnosť T+T, a.s.

FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI

Zodpovedná osoba za prevzatie odpadu:
SKLO zbierame do zelených kontajnerov
patrí sem - biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše a pod.), črepy, ako aj
úlomky tabuľového skla;
nepatrí sem - keramika, autosklá, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, počítačové
monitory a pod.

PAPIER

zbierame do modrých kontajnerov

patrí sem - čistý papier ako noviny, časopisy, katalógy, zošity, knihy, poskladané krabice
vyrobené z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

nepatrí sem - asfaltový, voskový a dechtovaný papier, mokrý, mastný a znečistený papier,

PLASTY zbierame

do žltých kontajnerov

patrí sem - PET fľaše, fólie, tégliky, iné stlačené obaly, krabice od mlieka a džúsov, fólie
kombinované s inými materiálmi
nepatrí sem - obaly z nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov
a pod.), novodurové rúrky a pod.

!

Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a
zaberali čo najmenej miesta.

KOVY zbierame do červených kontajnerov
patrí sem - kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové
plechovky
nepatrí sem - kovové obaly kombinované s inými obalmi

!

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.

VKM (viacvstvové kombinované materiály) - tetrapack, zbierame do
patrí sem - čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, obaly označené v
spodnej časti skratkami C/PAP.
nepatrí sem - polystyrén, nápojové kartóny so zbytkami nápojov a potravín, iný
plastový odpad

!

je potrebné - VKM (tetrapaky) umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo
najmenej miesta.

BIO ODPAD -

zo záhrad a parkov vrátane odpadov z cintorínov-/zelený odpad/ ukladáme
na svojich domácich kompostoviskách
patrí sem - tráva, lístie, piliny, drevená štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a
zeleniny, zhnité ovocie a zelenina, kvety, hobliny, drevený popol
nepatrí sem - zmesový komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, VKM
(tetrapak), uhynuté zvieratá, zvyšky z jedál, kosti, mäsové výrobky a mliečne výrobky

BIO ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD ukladáme na svojich
domácich kompostoviskách
patrí sem - šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny,
starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené
zeleninou/ovocím/maslom/džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak
znehodnotené, použitá papierová vreckovka a obrúsok, nespracované zostatky surovín,
nepatrí sem - zmesový komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, VKM
(tetrapak), uhynuté zvieratá, tráva, lístie, piliny, drevná štiepka, burina, pozberové
zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina, kvety, hobliny, drevený popol

JEDLÉ OLEJE A TUKY Zber jedlých olejov a tukov sa zabezpečuje zbieraním do
označeného barela umiestneného v budove obecného úradu
patrí sem - oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené
oleje, zvyšky masla či tuku
nepatrí sem - motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené
na konzumáciu, či na prípravu jedla
zakazuje sa - zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie

TEXTIL A ŠATSTVO zbierame do špeciálnych kontajnerov, ktoré sú
rozmiestnené po obci
patrí sem - oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky, klobúky,
čiapky, šále, rukavice, prípadne iné druhy šatstva a textilu. Textil sa odovzdáva do
nádoby čistý a zabalený do igelitovej tašky
nepatrí sem - komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky,
bioodpad a iný odpad., hrubo znečistené textílie, koža a obuv

ELEKTROODPAD

zbiera sa v mesiacoch máj a v október autom po obci ,
termín zberu je vopred oznámený
Elektroodpad je možné odovzdať aj v rámci spätného odberu do predajní
elektrospotrebičov – kus za kus pri všetkých elektrospotrebičoch (napr. pri kúpe novej
práčky – odovzdám starú práčku), pri malých elektrospotrebičoch rozmer do 25 cm
(napr. fén, kanvica) a žiarovky a žiarivky je možné odovzdať do predajní
elektrospotrebičov aj bez zakúpenia nových elektrozariadení
patrí sem - televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná
technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky,
chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.
nepatrí sem - plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná
signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady

BATÉRIE A AKUMULÁTORY sa zbierajú

v mesiacoch máj a október, autom po

obci, termín zberu je vopred oznámený
1. v prípade automobilových batérií a akumulátorov:
a) spätným zberom u distribútora ( napr. čerpacia stanica, autoservis...)
b) mobilný zber
2. v prípade prenosných batérií a akumulátorov (napr. tužkové batérie, batérie v hodinkách, batérie
z mobilných telefónov):
a) spätným zberom u distribútora (predajca)
b) zberné miesto (podnikateľ s vyhradenou nádobou určenou na zber
prenosných batérií a akumulátorov)
c) mobilný zber

NESPOTREBOVANÉ LIEKY Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdať do
verejných lekární.

PNEUMATIKY - nie sú komunálnym odpadom
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík
(napr. autoservis, pneuservis, predajca pneumatík...)
Nie na zberný dvor ani v rámci zberu objemného odpadu

DROBNÝ A STAVEBNÝ ODPAD
ukladáme do veľkoobjemového kontajnera, ktorý sa pristaví na určené miesto
najmenej 2-krát do roka

ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK
zbierame v apríli a v septembri do špeciálneho kontajnera, termín a miesto zberu je
vopred oznámené
patrí sem - odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
laky, handry a rukavice znečistené olejom, farbami a obaly znečistené nebezpečnými
látkami, použité batérie a akumulátory

OBJEMNÝ ODPAD - zbierame v apríli a v septembri

autom po obci,

patrí sem - starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce atď.
nepatrí sem - komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky,
biologický odpad, konáre, elektroodpad, baterky atď

