Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Háj
Názov obce: Háj
Dátum vydania: 02.03.2020

Zmesový komunálny odpad

Drobný stavebný odpad

Interval vývozu: 1 krát za 2 týždne (letný
zvoz)/ 1 krát za týždeň (zimný zvoz)

Interval vývozu: množstvový zber drobných stavebných odpadov –
priebežne. Zber je samostatne spoplatnený

Druh nádoby: čierne plastové 240 litrové
nádoby a kovové 110 litrové nádoby

Miesto zberu: zberný dvor pri obecnej garáži
Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady.

Zbiera sa: len zmesové komunálne
odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Nezbiera sa: do týchto nádob je
zakázané ukladať akékoľvek stavebné
odpady a podobné odpady (zemina,
kamene, drevo a pod.), zložky
triedeného systému zberu, nebezpečné
odpady, biologicky rozložiteľný odpad,
ako aj iné odpady.

Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady s obsahom
škodlivých látok, odpady s obsahom zmesového komunálneho
odpadu, či zložiek triedeného zberu odpadov.

Papier

Plasty

Interval vývozu: 2 krát do roka a cez
systém školského zberu /resp. podľa
potreby

Interval vývozu: 1 krát za mesiac

Druh nádoby: bez nádoby, zber(výkup)
je ohlásený vopred
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy,
kancelársky papier, letáky, katalógy,
plagáty... .

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové
kombinované materiály (napr. tzv.
tetrapakové obaly), voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený,
či mastný papier, kopírovací papier,
kartóny, výrobky z vaty ... .

Druh nádoby: priesvitné plastové vrecia
Zbiera sa: riadne stlačené PET fľaše od nápojov, PET fľaše od
drogérie, fľaše od drogérie, fľaše od kozmetických a čistiacich
prípravkov, tégliky od jogurtov, fólie, igelitové tašky, mikroténové
vrecká... .
Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami a motorovým olejom,
obaly od farieb, autoplasty, viacvrstvové kombinované materiály,
hrubo znečistené plasty (napr. obaly od kečupu), obaly napr. zo
šunky, syrov a pod, znečistené tégliky (napr. od jogurtov),
podlahové krytiny, žalúzie, guma, kabelky, molitan, hračky,
plexisklo, bazény, hadice, polystyrén, polystyrénové tácky,
záhradný nábytok, kvetináče, kombinácia fólií s iným materiálom polyetylénové fólie s textilom (tašky, obrusy s textíliou), plastové
obaly z jedov a výbušnín, celofán, znečistené fólie zo stavieb
a pod. Nedávať sem jednorazové hygienické potreby a plienky!

Sklo

Kovy

Interval vývozu: 1 krát za mesiac

Interval vývozu: obaly z kovov 1 krát za mesiac,
kovy (kovový šrot) podľa požiadavky

Druh nádoby: priesvitné plastové vrecia
Druh nádoby: vrecia, resp. zberný dvor za obecnou garážou
Zbiera sa: sklenené fľaše bez korkových
a kovových uzáverov - vypláchnuté,
nádoby, obaly a predmety zo skla,
sklenené poháre, kompótové fľaše,
sklenené vázy, sklenené fľaštičky od
kozmetiky bez kovových a plastových
uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z
okuliarov ... .
Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy,
porcelán, keramika, WC misy, umývadlá,
zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo,

Zbiera sa: do vriec - plechovky od nápojov, konzervy (bez zvyšku
potravín), kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, oceľové plechovky,
za obecnú garáž - kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky),
kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, kovové rúrky, ... .
Nezbiera sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a
rôznymi chemickými látkami, či olejmi, obaly z lakov na vlasy...

fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov
fliaš, žiarovky, žiarivky, výbojky,
obrazovky, autosklo, sklenené kahance
so zvyškom vosku, silne znečistené sklo
(zeminou, farbami, potravinami) ... .

Elektroodpad

Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok
Druh nádoby: zberný dvor pri obecnej garáži
Zbiera sa: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne
hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky,
elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné
zariadenia, žiarovky, žiarivky, svietidlá, ... .
Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom
škodlivých látok ako sú samotné elektrodpady, odpady, ktoré nie
sú elektroodpadom, zmesový komunálny odpad ... .osviežovače
vzduchu ... .

Objemný odpad

Textil a šatstvo

Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok

Interval vývozu: podľa potreby

Druh nádoby: zber od rodinných domov,
resp. veľkoobjemové kontajnery
rozmiestnené na území obce

Druh nádoby: špeciálny kovový kontajner na zber textilu a šatstva

Zbiera sa: odpady, ktoré sa svojou
veľkosťou nevojdú do bežne používanej
nádoby na zmesový odpad v obci ... .
Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad,
triedený zber odpadov, BIO odpady ...

Zbiera sa: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy odevov,
prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu
(čiapky, šály), prípadne iné druhy šatstva a textilu ... .
Nezbiera sa: znečistené a mokré šatstvo ... ..

Viacvrstvové kombinované
materiály

BIO odpad zo záhrad

Interval vývozu: priebežne
Interval vývozu: 1 krát za mesiac a cez
systém školského zberu
Druh nádoby: priesvitné plastové vrecia
Zbiera sa: viacvrstvové obaly od mlieka,
smotany a iných mliečnych výrobkov,
ovocných štiav a džúsov, vína, ... .
Nezbiera sa: znečistené VKM,
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových
polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov,
kakaového prášku, plasty, hliník ... .

Miesto zberu: kompostovisko obce za obecnou garážou
Zbiera sa: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a
orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z
pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka,
hobliny, drevný popol ... .
Nezbiera sa: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté
zvieratá, časti zvierat a pod ...

Jedlé oleje a tuky

Lieky

Interval vývozu: na benzínových
pumpách

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné
odovzdávať do verejných lekární.

Druh nádoby: PET fľaše a iné nádoby

Pneumatiky

Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál,
zvyšky nespotrebovaných olejov,
prepálené oleje, zvyšky margarínov,
masla, či tuku ... .
Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné
oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené
na konzumáciu, či na prípravu jedla ... .

Odpadové pneumatiky je potrebné odovzdať distribútorovi
pneumatík – predajcovi pneumatík, či pneuservisu.

