TRIEDENÝ ZBER ODPADU – UPRESNENIE
V súvislosti s opakujúcimi sa otázkami občanov týkajúcich sa údajov ohľadne zložiek
triedeného plastového odpadu zberaného v obci Biely Kostol predkladáme nasledujúcu
spresňujúcu informáciu tak, ako to požaduje FCC Trnava, s.r.o. (organizácia zabezpečujúca
zber odpadu) :
Zberová spoločnosť má za cieľ, v súlade s § 14 zákona, v čo najvyššej miere zabezpečiť
pred znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom zberaný plastový odpad vhodný na
recykláciu (materiálové zhodnotenie). A to tým, že sa snaží takýto odpad zberať oddelene od
iných druhov plastového odpadu. Iné druhy plastového odpadu je vhodné zberať samostatne
a to buď do určených vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce, čím
sa zvýši miera efektivity vynaložených prostriedkov na triedený zber. Odlišný postup je
zo strany zberovej spoločnosti dôvodom nevyvezenia plastového odpadu zo zberného
miesta.
Do nádoby (resp. do vreca) určenej na triedený zber z komunálneho odpadu možno
ukladať (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) :
- Obaly z plastu podľa § 52 ods. 3. – Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru,
jeho ochranu, manipuláciu s ním...
- Neobalové výrobky z plastu vymedzené § 73 ods. 3, písm. a). – Neobalový výrobok je
výrobok, ktorý nie je obalom a nie je určený na balenie, ako aj súvisiaci odpad. Jedná sa
predovšetkým o plasty (polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo
polyamid), lepenku a v obmedzenom rozsahu aj papier...
Prehľad zásad a pravidiel pre vývoz komunálneho odpadu a triedeného zberu :
KONTAJNERY : Do vyhradených kontajnerov, alebo zvonov umiestnených v obci a na
zbernom dvore patria:
Papier – noviny, časopisy, letáky, zošity, krabice, kartóny, baliaci papier, katalógy, kalendáre
bez pružín.
Sklo – sklenené fľaše a poháre.
Do kontajnerov triedeného zberu nepatria :
– brúsny a mastný papier, albumy, fotky
– zrkadlá, keramika, varné sklo, autosklo, drôtom vystužené sklo.
VRECIA / ZBERNÉ NÁDOBY 120 l a 240 l : Do triedeného zberu vo vreciach, alebo
zberných nádobách 120 l, resp. 240 l patria výhradne :
Plasty – PET fľaše od nápojov a jedlých olejov, obaly od čistiacich prostriedkov a drogérie.
Kovy – konzervy od potravín, plechovky od nápojov.
VKM a TETRAPAKY – krabice od nápojov a mlieka.
Iné druhy plastov a odpadu do vriec / zberných nádob nepatria !
ZBERNÝ DVOR : Otváracia doba – zberný dvor je prístupný pre občanov v stredu (od
14,00 do 18,00 hod.) a v sobotu (od 08,00 do 12,00 hod.). Cenník je k dispozícii na
zbernom dvore a na Obecnom úrade.
Všetok ďalší odpad, ktorý nepatrí do zberných nádob je spoplatnený. Poplatok je potrebné
zaplatiť vopred v kancelárii Obecného úradu a pri vývoze na zberný dvor predložiť
pracovníkovi doklad o zaplatení.

