AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM V ROKU 2016

Typ nádoby

Komunál

Patrí:
zmesový komunálny odpad je
odpad z domácnosti, ktorý
ostane po vytriedení triedených
zložiek komunálneho odpadu,
takisto odpad podobných
vlastností a zloženia, ktorého
pôvodcom je právnická osoba
alebo fyzická osoba – podnikateľ.

Plasty

Patrí:
plastové obaly, PET fľaše od
nápojov, sirupov, jedlých olejov,
obaly z drogérie,

V BYTOVÝCH DOMOCH
= KONTAJNER

V RODINNÝCH DOMOCH
= ŽLTÉ VRECE (NEUVÄZUJTE)

Fólia číra, farebná, zmršťovacia
aj bublinková (igelit, mikrotén
a pod.), PP, PS, PE, HDPE obaly,
Kovové obaly (plechovky)
a kompozitné obaly (tetrapaky)

Patrí:

Papier

V RODINNÝCH DOMOCH
= typizovaná nádoba

noviny, časopisy, zošity,
kancelársky papier, reklamné
letáky, krabice, kartóny,
papierová lepenka a pod.

V BYTOVÝCH DOMOCH
= KONTAJNER
V RODINNÝCH DOMOCH
= KONTAJNER

V BYTOVÝCH DOMOCH
= KONTAJNER

Sklo

Patrí:
vyprázdnené sklenené fľaše a
poháre bez zvyšku obsahu a bez
uzáveru, sklenené črepy.

V RODINNÝCH DOMOCH
= KONTAJNER

V BYTOVÝCH DOMOCH
= KONTAJNER

Nepatrí:
triedené zložky
komunálneho odpadu
(papier, plasty, sklo,
kovy,...), horúci popol,
objemný odpad (dosky,
tyče, kusy nábytku
a iné), kamene, zemina,
stavebný materiál,
nebezpečný odpad, a iné
prímesi.

Nepatrí:
znečistené obaly alebo
obaly s obsahom
organických častí alebo
nebezpečných látok ako
sú napr. farby, riedidlá,
chemikálie, motorové
oleje; linoleum, PVC,
podlahovina, guma a iné
prímesi komunálneho
odpadu.

Nepatrí:
znečistený, mokrý,
mastný papier od
potravín, asfaltový
a impregnovaný papier,
plienky a hygienické
potreby, a iné prímesi
komunálneho odpadu.

Nepatrí:
znečistené obaly zo skla,
porcelán, keramika,
autosklo, zrkadlá,
TV obrazovky, žiarovky,
žiarivky a iné prímesi
komunálneho odpadu.

Waste transport, a.s.
Pravidlá a podmienky zberu odpadov
Zber a prepravu komunálneho odpadu a triedených odpadov (plasty, papier, sklo, kovy)
zabezpečuje spoločnosť Waste transport, a.s. podľa týchto pravidiel a podmienok:
x

Pre zber komunálnych odpadov sa používajú: 110 l / 120 l / 240 l nádoba,
1100 l kontajner (podľa VZN danej obce/mesta). Iné netypizované zberné nádoby sa
nepoužívajú a nebudú vyprázdnené.

x

Do komunálneho odpadu nepatria odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone
činností
tvoriacich
predmet
podnikania
právnickej
osoby
alebo
fyzickej osoby – podnikateľa.

x

Triediť komunálny odpad je povinný každý obyvateľ, fyz. osoba – pôvodca odpadu.

x

Nádoby na zmesový komunálny odpad a triedený odpad musia byť v deň zberu
prístupné.
Vyložte
svoju
nádobu
s komunálnym
odpadom
a žlté
vrece
s plastami v deň zberu pred 7,00 hod. rannou pred svoju nehnuteľnosť na prístupné
miesto k okraju vozovky. Vyložená nádoba alebo vrece na okraj komunikácie je signál
pre posádku vývozcu, že majú byť vyprázdnené.

x

Žlté vrece naplnené plastami NEUVÄZUJTE, sťažuje to manipuláciu, po vyprázdnení
vrece vraciame späť.

x

V prípade, že vyložíte nádobu/kontajner/vrece neskoro alebo v príslušnej nádobe sa
budú nachádzať iné zložky komunálneho odpadu (prímesi), ktoré tam nepatria, nebude
Vám tento odpad odobratý.

x

Ak nádoba resp. stanovište nebude prístupné pre zberové komunálne vozidlo
(zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná príjazdová komunikácia, sneh,
poľadovica, konáre stromov a pod.), nebude nádoba vyprázdnená.

x

Každá domácnosť by mala mať počet nádob na zmesový komunálny odpad podľa
svojej produkcie odpadu, aby odpad nebol ukladaný mimo nádob a ani do vriec
(hlodavce, líšky, mačky, vietor, znečistenie okolia).

Nádoby na komunálny odpad a triedené zložky musia spĺňať tieto podmienky:
ý.

x
x

x

musia byť typizované, funkčné, nepoškodené,
poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné, v prípade že sa poklop neotvára voľne
môže dôjsť pri vývoze odpadu k deformácii poklopu resp. nádoby, tomuto poškodeniu
nevie vývozca predísť,
110 l a 120 l nádoby sú konštruované na max. 15 – 20 kg odpadu, 240 l nádoby sú na
max. 50 kg odpadu. V prípade preťaženia dochádza k deformácii a poškodeniu nádoby
a vývozca nezodpovedá za takéto poškodenie.

V prípade, že ste zistili pri kvalite nami poskytovaných služieb nejaký nedostatok alebo máte
pre nás návrhy na zlepšenie kvality a rozsahu našich služieb, kontaktujte nás.
Waste transport, a.s., prevádzka Sliač
Hronská 27, 962 31 Sliač
sliac@mariuspedersen.sk

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Zvolen
Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen
zvolen@mariuspedersen.sk

