Triedený zber komunálnych odpadov v obci Jedľové Kostoľany
2021 – ZMENA TETRAPAKY
Plasty a tetrapaky!

Papier

Sklo

Len Kovy

Áno:

Áno:

Áno:

Sklo: vyprázdnené sklenené
fľaše a poháre bez zvyšku
obsahu a bez uzáveru a pod.

Kovy: železné konzervy,
hliníkové konzervy,
hliníkové plechovky od
nápojov a pod.

Nie:

Nie:

+

Áno:

Plasty: PET fľaše od
nápojov, sirupov, jedlých
Papier: noviny, časopisy,
olejov, obaly z drogérie, fólia zošity, kancelársky papier,
číra, farebná, bublinková
reklamné letáky, krabice,
(igelit, mikrotén a pod.)
kartóny, papierová lepenka a
VKM: tetrapaky od nápojov
pod.
(napr. mlieko, džús) a pod

Nie:

Nie:

Plasty: znečistené obaly,
obaly s obsahom organických
alebo nebezpečných látok
Papier: znečistený, mokrý,
ako sú napr. farby, riedidlá,
mastný papier od potravín,
chemikálie, motorové oleje;
asfaltový a impregnovaný
linoleum, PVC, podlahovina, papier, plienky a hygienické
guma, nafukovačky a pod.
potreby a pod.
VKM: znečistené obaly
zvyškami obsahu, iné prímesi
komunálneho odpadu a pod

Sklo: znečistené obaly zo
skla, porcelán, keramika,
Kovy: znečistené obaly
autosklo, zrkadlá,
zvyškami obsahu, iné prímesi
TV obrazovky, žiarovky,
komunálneho odpadu a pod.
žiarivky a iné prímesi
.
komunálneho odpadu a pod.

!!! Zakazuje sa ukladať odpad mimo zberných kontajnerov a mimo zberných vriec!!!
Pred vyhodením PET fliaš, kartónov, obalov z VKM a kovových obalov tieto odpadové obaly stlačte, aby ste
naplno využili celý využiteľný objem zberných nádob. Vrecia odporúčame vyložiť deň vopred.
Kuchynský olej – obec poskytne občanom nádoby na zber (5 l bandaska), v prípade zaplnenia ich občania
odovzdajú na obecnom úrade výmenou za prázdnu nádobu.
Elektroodpad - obec zbiera 1 krát ročne, v prípade potreby odovzdania treba kontaktovať obecný úrad.
Popol - obec má na zbernom dvore určený veľkoobjemový kontajner. Občania tam môžu popol priniesť počas
úradných hodín. Prípadne budú mať doma určenú smetnú nádobu len na popol a bude im odvezená vo vykurovacej
sezóne 1 krát mesačne. Vývoz zaznačený v kalendári.
Biologicky rozložiteľný odpad – patrí na domáce kompostovisko, resp. na miesto určené obcou, malá kompostáreň
(smer Modoš)
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností – patrí na domáce kompostovisko, prípadne si občan
vyzdvihne na obecnom úrade nádobu a kompostovateľné vrecko. V prípade zaplnenia vrecka občan vrecko prinesie
na zberný dvor obce do označenej nádoby na tento odpad.

Obec poskytuje bezplatnú sms službu, ktorá občanov upozorní deň vopred na zber komunálneho
a triedeného odpadu. Na obecný úrad treba len nahlásiť telefónne číslo.
Termíny vývozu komunálnych odpadov sú poznačené v kalendári a zverejnené aj na internetovej stránke obce.

Triedené zložky odpadov nepatria do zmesového komunálneho odpadu, a preto ak sa
Obec
v smetnej nádobe určenej na zmesový komunálny odpad budú nachádzať
triedené zložky,
Jedľové Kostoľany
smetná nádoba sa nevynesie.
Našim partnerom pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Jedľové Kostoľany je:

