Vážení občania!
Triediť odpad nám ukladá zákon, ale viac by to malo byť zakotvené v každom z nás.
To, že je potrebné odpad triediť, netreba zdôrazňovať. Mnohí z nás to vedia a aj tak robia.
Napriek tomu sa však stále nájdu takí, ktorí nevedia, ako správne triediť.
Preto Vás žiadame, aby ste dodržiavali nariadenia uvedené na nádobách, na ktorých je
napísané, čo sa do nádoby ukladá a čo tam nepatrí.
Na základe zistených skutočností Vás upozorňujeme, aby ste do nádoby určenej na
PLASTY vhadzovali plastové fľaše stlačené. Ak sa do kontajnera vhodia nestlačené fľaše
uložené vo vreci, kontajner sa rýchlo naplní. Potom sa zdá, že kontajnerov je málo.
Nesprávne uložené plasty majú len veľký objem a nízku hmotnosť.
Ďalej Vás žiadame, aby ste do kontajnerov nevhadzovali plasty z áut, veľké kusy plastov,
ktoré sa tam nevmestia, neumyté fľaše od mlieka, znečistené kelímky z jogurtov, rýb
a iných potravín. Obaly musia byť vypláchnuté a čisté. Nevytriedený či neumytý obsah
kontajnera sa považuje za komunálny odpad. Navyše zdôrazňujeme, že znečistené
kontajnery sa ničia a veľmi zapáchajú. Zápach, ktorý sa šíri po okolí, znepríjemňuje ovzdušie
okoloidúcim a obyvateľom bývajúcim v blízkosti kontajnerov.
V kontajneroch na PAPIER sa nachádzajú okrem papiera aj celé kartóny, škatule,
ktoré nie sú poskladané. Navyše sa tu nachádza šatstvo a rôzny textil, ktorý do týchto
kontajnerov vôbec nepatrí. Ďalej Vás žiadame, aby ste pri kontajneroch nenechávali celé
vrecia so šatstvom. Šatstvo je potrebné pobaliť do menších balíkov a vložiť do kontajnera na
to určeného. Dávame do povedomia, že na šatstvo máme vyhradené dva kontajnery, ktoré
sú umiestnené pri OÚ.
V kontajneroch na KOVY sa často nachádzajú veľké kusy kovov aj s plastami (tie
treba odstrániť), ďalej znečistené plechovky, konzervy a iné neumyté a zapáchajúce kovové
obaly. Opäť upozorňujeme, že aj tieto obaly musia byť vypláchnuté a čisté!
Do nádob na SKLO sa nemôžu dávať celé poháre aj s obsahom, ako sú zaváraniny
a pod. Okrem obsahu fliaš do skleného odpadu nepatria ani kovové či plastové viečka, ktoré
sú na pohároch. Takýto odpad treba vytriediť do kontajnerov na to určených.
Vážení občania,
ako budeme triediť, je na zodpovednosti nás všetkých. Ešte raz zdôrazňujeme, že
nesprávne vytriedený odpad nie je považovaný za vytriedený, a preto nemôže byť použitý
na separáciu. Naopak, je považovaný za komunálny odpad! Nesprávne triedený odpad bude
mať pre nás dôsledok v podobe zvyšovania poplatku za odpad.
Preto Vás žiadame o dodržiavanie pravidiel pri triedení jednotlivých druhov odpadu. Okrem
toho treba mať na pamäti hlavný zmysel triedenia odpadu, a to je ochrana životného
prostredia. Otázka ochrany životného prostredia nie je dôležitá len pre nás, ale najmä pre
budúce generácie. To, v akom stave im odovzdáme prostredie a prírodu, bude naša vizitka
a naša zodpovednosť.

Veríme, že si všetci uvedomíme dôležitosť triedenia odpadov a že urobíme všetko pre to, aby
separácia odpadov v našej obci bola zmysluplná, účinná a v súlade so všetkými pokynmi a
podmienkami spracovateľov jednotlivých komodít.
Zároveň chceme dať do pozornosti občanom, majiteľom psov, že v obci sú
rozmiestnené odpadkové koše na psie exkrementy. Výbavu košov tvoria aj vrecká, do
ktorých je potrebné exkrement zabaliť. Takto zabalený obsah sa aj s vreckom vhodí do koša.
Majitelia psov majú povinnosť upratovať exkrementy po svojich psoch v súlade
so VZN č. 1/2013.
Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz vyvážať akýkoľvek odpad za dom smútku!
Ďakujeme za porozumenie.

