Triedený zber komunálnych odpadov v obci Bzince pod Javorinou
Prečo triediť odpad?
Chránime životné prostredie.
Produkujeme menej komunálneho odpadu a vďaka tomu šetríme svoje financie.
Znižujeme environmentálnu záťaž pre budúce generácie.

Čo patrí a čo nepatrí do triedeného odpadu:
Plasty + VKM + Kovy
Papier
Sklo

BRO
BRO – biologicky
rozložiteľný odpad
patrí do domáceho
kompostéra

+

Výmenný spôsob zberu papiera a kartónu
alebo ho môžete
odovzdať na
obecnom
zbernom dvore

alebo ho môžete
odovzdať na
obecnom
zbernom dvore

Áno:
(zbierané obaly z plastov, VKM a kovov musia
byť čisté)
Plasty + VKM (tetrapaky): číre a farebné fólie,
tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prípravkov, prepravky, fľaše od nápojov,
sirupov, olejov, tégliky z jogurtov, rôzne
plastové nádobky, hračky, obaly kozmetických
výrobkov, poháriky z automatov, penový
polystyrén a pod.
Kovy: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov,
kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a
káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov,
kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové
viečka a obaly, kovové viečka, klince, sponky,
spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče,
zámky, konzervy, oceľové plechovky z nápojov,
ventily, kovové obaly z potravín a pod.

Nie:
Plasty + VKM (tetrapaky): obaly znečistené
chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové
krytiny, guma, molitan a pod.
Kovy: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

Viete, že ???

Áno:
(zbieraný papier musí byť čistý)

Áno:

Áno:

(zbierané sklo musí
byť čisté)

(najmä kompostovateľný odpad
z domácností)

Papier: noviny, časopisy, zošity,
knihy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka,
Sklo: fľaše, nádoby,
BRO: zvyšky ovocia a zeleniny
krabice z tvrdého papiera, kartón, obaly a premety zo
čajové vrecká, usadeniny z kávy,
obálky, letáky, katalógy,
skla, poháre,
škrupiny z vajec, z orechov,
telefónne zoznamy, plagáty,
fľaštičky od
kôstky, tráva, lístie, vypletá
pohľadnice, zakladače, baliaci a
kozmetiky bez
burina bez dozretých semien,
krepový papier, papierový obal a
kovových a
podrvené konáre, zberové zvyšky
pod.
plastových uzáverov,
a časti rastlín, zvyšky jedla v
črepy, okenné sklo,
malom množstve, kvety, zemina
Mobilný výkup papiera sklo z okuliarov a
z kvetináčov a pod.
výmena za hygienické potreby pod.
v obci Bzince pod Javorinou sa
uskutočňuje 2 x v roku

Nie:

Nie:

Nie:

Papier: voskový papier, papier s
Sklo: vrchnáky,
hliníkovou fóliou, obaly na
korky, gumy,
BRO: kosti a zvyšky mäsa,
mrazené potraviny, vreckových porcelán, keramika, buriny rozmnožujúce sa koreňmi,
polievok, pudingov, práškov do
zrkadlá, drôtované
napríklad pýr, kaly zo žumpy,
pečiva, korenín, nanukov,
sklo, dymové sklo,
zemina kontaminovaná
škatuľky od cigariet (s výnimkou časti uzáverov fliaš,
posypovou soľou, väčšie
kartónovej časti), silne
žiarovky, obrazovky, množstvo odrezkov ihličnanov a
znečistený či mastný papier,
silne znečistené sklo
pod.
kopírovací papier a pod.
a pod.

Z dvoch 1 litrových odpadových nápojových kartónov sa môže stať 1m 2 kuchynských utierok ...
Zo 670 odpadových plechoviek sa môže stať jeden bicykel ...
Z vyzbieraného odpadového recyklovaného papiera sa môžu stať napr. puzzle ...
Z 30 odpadových plastových fliaš sa môže stať jedna fleecová bunda ...
Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže ušetri až 400 Wh elektrickej energie ...

Viete, že ???

Pred vyhodením PET fliaš, kartónov, obalov z VKM a kovových obalov tieto odpadové obaly stlačte, aby ste
naplno využili celý využiteľný objem zberných nádob. Obaly z VKM a kovové obaly pred ich vyhodením aj
vypláchnite a vyčistite.
Triedený zber komunálnych odpadov – papiera,
plastov, skla, VKM a kovových obalov
vo vašej obci financuje OZV ELEKOS

Našimi partnermi pre triedený zber
komunálneho odpadu v obci Bzince pod Javorinou sú:

Technické služby
Stará Turá

Obec
Bzince pod Javorinou

