HARMONOGRAM vývozu KO a triedeného zberu na rok 2021
OBEC RUDINA
*KOMUNÁLNY ODPAD (ďalej len KO) - neseparovateľný a znečistený komunálny odpad ukladáme do POPOLNICE.
Nepatrí sem : vytriedené zložky odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, tetrapak, bioodpad, nebezpečný odpad .
Zberné nádoby pre komunálny odpad od rodinných domov vyložíme v deň vývozu do 7.00 hod. tak, aby boli dostupné pracovníkom fa.
zabezpečujúcej zber a odvoz odpadu z obce.

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje Fa. T+T Žilina každý druhý piatok podľa harmonogramu :
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HARMONOGRAM zberu a vývozu vytriedených zložiek komunálneho odpadu
*Zber a vývoz PLASTOV zabezpečuje Fa. T + T Žilina každú tretiu stredu v mesiaci (1100 l kontajnery podľa potreby) :
Zberné nádoby pre plasty od rodinných domov vyložíme v deň vývozu do 7.00 hod. tak, aby boli dostupné pracovníkom fa. zabezpečujúcej zber a odvoz odpadu z obce.
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PLASTY

/plastové fľaše od nápojov a jedlých olejov, drogérie a kozmetiky, fólie číre aj farebné, čisté plastové obaly od potravín, tégliky, polystyrén ,
igelitové tašky a vrecká ...
Do plastov nepatria : mastné obaly so zvyškom potravín, obaly znečistené chemikáliami a olejmi, obaly z jedov a glejov, hrubo znečistené plasty napr. maltou, zeminou, farbou,
potravinami, podlahové krytiny, novodurové rúrky, guma, molitan, tlakové nádoby, kabelky, sklo, kov, drevo, obuv , jednorazové plienky, dámske hygienické vložky ..

SKLO :

fľaše bez zvyškov potravín a nápojov, poháre, kuchynské sklo, obaly a predmety zo skla, črepy, sklo z okuliarov a úlomky tabuľového skla. SKLO sa
dá recyklovať do NEKONEČNA !!!
Do skla nepatria : vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramiku, zrkadlá, drôtené sklo , autosklo, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky , nádoby z varného skla,
pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a komunálny odpad .

KOVY :

kovové obaly, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové viečko, nápojové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu hlavne konzervy
z hotových jedál, paštét a kompótov, plechovky od nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje, vrchnáčiky z jogurtov ... môžu byť recyklované do
NEKONEČNA !!! Nadrozmerný kovový odpad (pletivo) odneste do zberní kovov.
Do plechoviek nepatria : kovové obaly kombinované s iným materiálom napr. tuby z krémov a pást. Mäkké vrecúška napr. z kávy. Kovové obaly hrubo znečistené zvyškami
jedla, farbami, chemickými látkami a zmesový komunálny odpad .

PAPIER :

noviny, časopisy, katalógy, kancelársky papier, zošity, knihy bez tvrdých obalov, reklamné letáky, plagáty, obálky, výkresy, baliaci papier,

!!! poskladané, potrhané, škatule a kartóny ...!!! Mäkký papier zviazaný v balíkoch bude vykupovať zberová spoločnosť (zberová aktivita). Čas výkupu
zberového papiera bude včas oznámený.
Do papiera nepatria : použité hygienické potreby, mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, väzbové obaly kníh , alobal, celofán , kovové alebo plastové súčasti
papierových výrobkov, lepiaca páska ...

KOMPOZITNÉ OBALY (TETRAPAK, NÁPOJOVÉ KARTÓNY) :

čisté nápojové obaly od mlieka,
smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína , avivážnych prostriedkov a pod.
obaly označené v spodnej časti obalu skratkami C/PAP.
Do kompozitných obalov nepatria : papier a lepenka, znečistené nápojové obaly so zvyškami potravín, nápojov,
chemikálií, nebezpečných látok, plastový odpad , obaly od kávy, pudingov, kakaového prášku ....

..stojiská 1100 l kontajnerov pre triedený zber odpadov v obci ...
sa nezmenili... kontajner nezapĺňam vzduchom v obaloch preto
......ODPADOVÉ OBALY ZOŠLIAPNEM, STLAČÍM, ROZLOŽÍM NA MENŠIE ČASTI,
VYTRIEDIM, DO SPRÁVNEHO KONTAJNERA ULOŽÍM !

HARMONOGRAM jednotlivých zberov a vývozu odpadov môže byť
v priebehu roka aktualizovaný. Prípadné zmeny budú včas zverejnené.

NEBEZPEČNÝ odpad, VEĽKOOBJEMOVÝ odpad , DROBNÝ STAVEBNÝ odpad
ukladáme do otvorených veľkokapacitných kontajnerov a krytých kontajnerov ABROLL minimálne dva krát ročne .
Harmonogram zberov bude dodatočne zverejnený po dohode s Fa. T+T Žilina.
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD /VOO/
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD /DSO/
NEBEZPEČNÝ ODPAD /NO/
- odpad z domácností s obsahom škodlivých
látok : odpadové motorové a mazacie oleje,
rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, riedidlá,
staré náterové hmoty, umelé hnojivá .
Použité batérie a akumulátory.
Nepatrí sem : eternit
Do doby zberu skladujeme NO v pevných
nepretekajúcich obaloch.

rozložený nábytok, skrine, postele , sedačky,
koberce, matrace, kolobežky , pohovky,
kreslá, dvere a okná bez skla, kufre, starý
nepotrebný textil, obuv, ...
Nepatrí sem : azbest, nebezpečný odpad

v malom množstve zmes betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, sklobetónu, keramiky,
sadrokartónu, zrkadlá, toalety, umývadlá,
škvarobetón...
Nepatrí sem: azbest a materiály z azbestu

Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem odpadu v rámci prestavby bytu, rodinného domu, je možné na základe
dohody zabezpečiť odvoz odpadu z dvora od domu (potrebné nahlásiť OcÚ Rudina) .
Vývoz a uloženie na skládku si hradí občan sám.

POZOR - NESPAĽUJME ODPADY !!!
Niektorí z Nás S P A Ľ U J Ú vo svojich peciach ODPADY, ktoré okrem nepríjemného zápachu vytvárajú nebezpečné
látky ohrozujúce naše zdravie.
V zimných mesiacoch sa vzduch stáva neznesiteľným a nedýchateľným. Nedá sa vyvetrať, nakoľko do našich príbytkov preniká
štipľavý, nedýchateľný, obťažujúci dym.
Rovnako obťažujúci je dym nesúci sa obcou vznikajúci pri vypaľovaní trávnatých porastov,
listov, konárov stromov, zemiakovej vňate a akoby to nebolo málo niektorí občania okorenia
oheň tu plastom, tam oblečením ....však nech sused reptá ako len chce...

SPAĽOVANIE odpadu je zakázané !
Predstavuje porušovanie zákona o odpadoch. Nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom
obťažovať susedov dymom, popolčekom...
BIOODPAD nespaľujem – kompostujem !
Zmesový komunálny odpad triedim na jednotlivé komodity : plasty, kovy, papier, ....
Nevytriedený odpad ukladám do nádoby pre komunálny odpad.

OBEC NEZBIERA
Odpadové PNEUMATIKY nie sú
komunálnym odpadom – odovzdávajte ich

Nespotrebované (STARÉ LIEKY) a zdravotnícke
pomôcky je potrebné odovzdať do verejných lekární.

v pneuservisoch alebo akémukoľvek predajcovi prípadne
distribútorovi pneumatík.

*Harmonogram zberu vytriedených zložiek KO v tzv. ZBERNOM DVOVRE za materskou školou
bude dodatočne zverejnený.

Vypracovala /Tatiana Tolnajová,
OcÚ Rudina 30.12.2020

