SEPAROVANIE ODPADU - rodinné domy
Pre obyvateľov rodinných domov je zavedený tzv. vrecový systém triedeného zberu odpadov.

Zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od rodinných domov prostredníctvom 110 a 120 litrových
kuka nádob sa prevádza 1x za dva týždne. Pre Tvrdošín je vývozový deň streda, zo Starého Medvedzia a Krásnej Hôrky
sa vyváža vo štvrtok. Jeden týždeň je realizovaný vývoz komunálneho odpadu a druhý týždeň vývoz separovaného
odpadu.

POKYNY PRE OBČANOV RODINNÝCH DOMOV
SKLO
Do zelených igelitových vriec je potrebné vhodiť
všetky druhy sklenených obalov (bez kovových uzáverov), dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené poháre z konzervovaných potravín a pod.
Nevhadzujú sa
porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové sklo, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomer,
TV obrazovky, monitory, svietidlá, sklo silne znečistené zeminou, olejom, farbami, chemikáliami, sklo s kovovou
vložkou a pod.
Zelené vrece (SKLO) je určené na viacnásobné použitie, po vyprázdnení Vám budú vrecia opätovne vrátené!

PAPIER
Do modrých igelitových vriec je potrebné vhodiť
noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, obalový materiál z papieru
a lepenky a pod.
Nevhadzujú sa
mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, celofán, použité plienky a hygienické potreby.
Pri triedení:
je vhodné z papiera odstrániť väčšie kovové, či plastové časti (hrebeňová väzba),
nie je potrebné z papiera odstraňovať drobné kovové spinky (pri ďalšom spracovaní budú odstránené pomocou separátorov),
nie je potrebné z listových obálok odstraňovať fóliové okienka.

Modré vrece (PAPIER) je určené na viacnásobné použitie, po vyprázdnení Vám budú opätovne vrátené!

PLASTY, TETRAPAKY, KOVOVÉ OBALY
Do žltých alebo čírych igelitových vriec je potrebné vhodiť
1. plasty (plastové fľaše od minerálok, sladených vôd, sirupov, oleja, octu, čistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín, cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové
predmety, bandasky, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, hračky a pod.).
2. tetrapaky (viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov
a pod.,
3. kovové obaly (kovové obaly od potravín plechovky od nápojov, konzervy, hliníkové fólie tzv.alobal, vrchnáky z
fliaš, sudy, kanistre, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, drobné kovové a hliníkové predmety - príbory, poháre, taniere, hrnce, tácky, kovové súčiastky, zámky, kľúče, náradie a nástroje), kovové časti domácich spotrebičov atď.)

Vyzbierané plasty, tetrapaky a kovové obaly sa môžu dávať spoločne dokopy do žltého alebo číreho vreca, ktoré
sa odvážajú na zberný dvor, kde sa na triediacej linke vytriedia jednotlivé komodity.

Nevhadzujú sa
Plasty silne znečistené zeminou, farbami, potravinami, olejom, plastové obaly od motorového oleja, ropných produktov, chemikálií, jedov a výbušnín, plastové obaly v kombinácii so sklom, papierom, kovmi, textíliou, PVC-materiály
a pod.
Pri triedení:
je vhodné objem PET fľiaš pred vhodením do vreca, či kontajnera zmenšiť ich stlačením,
nie je potrebné z PET fľiaš odstraňovať papierovú, či plastovú etiketu, ani vrchnák,
je vhodné plastové obaly silne znečistené potravinami opláchnuť (hygienické hľadisko.,
Do vreca na plasty NEVHADZUJTE materiály z PVC ( ktoré komplikuje spracovanie plastov a obsahuje chlór, z ktorého pri spracovaní vznikajú nebezpečné splodiny).
Tetrapaky s obsahom toxických látok, papier, lepenku a pod.
Pri triedení:
je vhodné kartónové obaly predovšetkým od mlieka opláchnuť vodou,
je vhodné objem kartónových obalov zmenšiť ich stlačením,
nie je potrebné z kartónových obalov odstraňovať plastový uzáver.
Kovové obaly s obsahom chemikálií, toxických látok a pod.

Igelitové žlté alebo číre vrecia budú vymenené za nové podľa počtu vyseparovaných vriec.

Harmonogram odvozu separovaného zberu a vývozu komunálneho odpadu od rodinných domov na rok 2017

