AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ
Nový zákon o odpadoch nám určuje prísnejšie požiadavky na triedený zber odpadu.
Dôvodom prijatia zákona je snaha radikálne zvýšiť podiel triedeného zberu. Čím viac
odpadu sa vytriedi, tým menej zostane toho zmiešaného.

Ako správne triediť?
Vytriedený odpad sa zberá:
do plastových vriec - vrecia s vytriedeným odpadom sa v určenom termíne vyložia pred
nehnuteľnosť, prípadne na najbližšie zberné miesto.
Zberné nádoby s nadpisom vytriedenej zložky (napr. „SKLO“) sú rozmiestnené pri
autobusových zastávkach v obci.
Zberný dvor

SKLO sa zbiera

osobitne do vriec, zberných nádob – zelené zvony označené názvom
„ SKLO“, do kontajnera na zberom dvore.
DO ZBERNEJ NÁDOBY S OZNAČENÍM „SKLO“ A VRIEC NA SKLO PATRIA
Nevratné obaly zo skla od nápojov biele aj farebné, sklenené nádoby.
NEPATRIA SEM:
Keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV a počítačové obrazovky, sklenené obaly
znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, sklo s obsahom kovov, sklobetón, varné sklo,
drôtené sklo. Iný komunálny odpad.
Zásady správneho triedenia: fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových,
či kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených obalov nie je potrebné odstraňovať
etikety.

PLASTY zbierajú sa osobitne do transparentných plastových vriec, ďalej do
zberných nádob - žlté zvony označené názvom „PLASTY“.
DO ZBERNEJ NÁDOBY S OZNAČENÍM „PLASTY“ A VRIEC NA PLASTY
PATRIA
PET fľaše od nápojov, farebné aj biele (ich objem je potrebné najskôr zmenšiť
zošliapnutím, stlačením), čisté plastové obaly zo saponátov, šampónov, tekutých mydiel
a pod., rast. olejov, potravín, destilovanej vody, obaly označené v spodnej časti skratkami
HD-PE, PE_HD, PE, PP, PET.
NEPATRIA SEM:
Výrobky označené skratkami PVC, PUR peny. Výrobky a obaly znečistené ropnými
olejmi, chemikáliami, potravinami. Plasty s obsahom iných látok ako plastov(kov, sklo,

keramika, papier, tkanina a iné). Káble, molitan, polystyrén a novodurové trubky. Plasty
z automobilov. Iný komunálny odpad.
Zásady správneho triedenia: obaly musia byť vyprázdnené, čisté a stlačené.

NÁPOJOVÉ KARTÓNY - TETRAPAKY zbierajú sa osobitne do
transparentných plastových vriec.
DO VRIEC NA NÁPOJOVÉ KARTÓNY – TETRAPAKY PATRIA
Čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov, vín a nápojov, podobné obaly
označené v spodnej časti skratkami : C/PAP.
NEPATRIA SEM:
Polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zvyškami potravín a nápojov, iný plastový
odpad z domácností. Iný komunálny odpad.
Zásady správneho triedenia: obaly musia byť vyprázdnené, vypláchnuté a stlačené.

KOVOVÉ OBALY zbierajú sa osobitne do transparentných plastových vriec.
DO VRIEC NA KOVOVÉ OBALY PATRIA
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky,
alobalové a hliníkové časti obalov: sťahovacie časti z jogurtov, termixov, šalátov a paštét,
hliníkové nádobky z čajových sviečok.
NEPATRIA SEM:
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly znečistené zvyškami potravín,
voskom, chemikáliami, farbami a ropnými olejmi. Iný komunálny odpad.
Zásady správneho triedenia: kovové obaly musia byť vyprázdnené, vypláchnuté a podľa
možnosti stlačené.
Zodpovedným prístupom k triedeniu odpadov dosiahneme zníženie nákladov na
odpad. Ušetrené finančné prostriedky obec použije na zlepšenie životných potrieb
obce.

OLEJE
Občania obce Skalité sa môžu bezplatne zbavovať použitých rastlinných jedlých
olejov a tukov donáškovým spôsobom na Zberný dvor obce Skalité.
Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:
▪
▪
▪
▪

použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných
vôd,
použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod
čistiarne odpadových vôd,
použitý jedlý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom,

▪

použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje
závislosť na rope.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový,
ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo
fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v
konzerve, syry a pod.). Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál
(napr. kečup).
Je potrebné, aby občania priniesli použitý rastlinný olej a
tuky v priesvitných nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť (napr. v priesvitných PET
fľašiach s funkčným uzáverom), v ktorých bude tento odpad prevzatý pracovníkom
Zberného dvora.
Zberná fľaša by mala byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá. Olej je
potrebné precediť cez sitko, aby sa do neho nedostali zbytky jedál.
OLEJ NALIEVAJTE VYCHLADNUTÝ!
Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na
ďalšie použitie. PET fľaše, v ktorých olej prinesiete budú po odovzdaní následne
separované a ekologicky recyklované.

ŠATSTVO
Obecný úrad v spolupráci s neziskovou organizáciou Pomocný anjel z Podbiela
umiestnil v obci Skalité na Zbernom dvore, na parkovisku za budovou verených WC,
na Triciatku smer Oščadnica, pri autobusovej zastávke pri ZŠ Kudlov zberný
kontajner, kde je možné uskladňovať obnosené šatstvo a textílie.
Slovenská nezisková organizácia Pomocný anjel umožnila našim spoluobčanom, aby
obnosené a nepotrebné šatstvo nemuseli uskladňovať vo svojich domácnostiach, ale ho
mohli kedykoľvek, počas celého roka, uložiť do zbernej nádoby, ktorá bude pravidelne
vyprázdňovaná.
Zberom obnoseného šatstva môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať, avšak
v neposlednom rade takouto formou sa ekologickým spôsobom zbavíte pre vás už
nepotrebného textilu a zároveň v značnej miere ušetríte aj životné prostredie, ktoré spoločne
spravíme zdravším a bezpečnejším.
Do zbernej nádoby sa zbierajú dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľná
bielizeň, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny,
hlavnice. Nezáleží na tom, či je to posledná móda, alebo už majú veci možno i desiatky
rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
Do zbernej nádoby sa nezbierajú hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem
tkaných) a veľmi znečistené veci.
Prosíme občanov, aby do zbernej nádoby nevkladali predmety, ktoré tam nepatria,
pretože takýmto činom dochádza k znehodnoteniu ostatného šatstva, čím sa stáva
nehodnotné pre tých, ktorí by ho mohli ešte potrebovať.

Zberný dvor Skalité

Zberný dvor je umiestnený v ústredí obce Skalité pri obecných garážach.
Prevádzkovateľ: Obec Skalité – Prevádzkáreň, Skalité č. 598, 023 14 Skalité
Otváracie hodiny:
Pondelok od 7:30 h – 14:30 h
Utorok
od 7:30 h – 14:30 h
Streda:
od 7:30 h – 16:30 h
Štvrtok
od 7:30 h – 14:30 h
Piatok:
od 7:30 h - 17:00 h
Sobota: od 8:30 h - 12:00 h
Obedňajšia prestávka od pondelka do piatka od 11:30 h do 12:00 h.
Na zberný dvor JE POVOLENÝ len vývoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu
pre fyzické osoby ktoré sú poplatníkom v obci Skalité.
Občania sú na výzvu pracovníkov zberného dvora povinní preukázať sa dokladom
totožnosti.
PNEUMATIKY
Na zbernom dvore neje možné odovzdávať pneumatiky. Pneumatiky sú povinní bezplatne
prevziať ich distribútori – teda pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci svojej
podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, na za
distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

Distributéri pneumatík v našej obci: Autoservis U Daniela, Daaniel Truchlík, Skalité
č. 1457, Autoservis Miroslav Gavlák, Skalité č. 1215, Pneuservis – Ján Zemaník, Skalité
č. 1240.
Na zberný dvor NIE JE POVOLENÝ vývoz zmesového komunálneho odpadu, t. j.
zmiešaného odpadu z domácností, ale len vývoz vytriedených zložiek komunálneho
odpadu, a to oddelene.

Do zberného dvora patria tieto druhy odpadu:
ELEKTROODPAD kompletný, bez chýbajúcich komponentov PATRÍ SEM: elektrické a
elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a
kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické
hračky a iné elektrické zariadenia pochádzajúce z domácností.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
PATRÍ SEM: Syntetické hydraulické žiarivky, výbojky, batérie, akumulátory, nádoby
od sprejov.
ŠATSTVO a TEXTÍLIE
POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ
KOVY
OBALY Z KOVU
VEĽKOROZMERNÝ ODPAD
PATRÍ SEM: staré okná bez sklenených výplní, kuchynské linky, nábytok, koberce, atď.
Drevené časti – nábytky, dvere, skrine, postele a podobne Zberný dvor preberá výlučne
v demontovanom (rozobratom) stave, ktorý je zbavený kovových, sklenených, molitanových,
textilných, plastových častí.

OBALY ZO SKLA
Tabuľové sklo, sklené črepy.
PAPIER - noviny, časopisy, letáky, knihy bez textilných obalov.
Osobitne kartónový papier.
Papier musí byť pevne poviazaný v balíčkoch max. váhy do 10 kg.
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD - z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou
osobou.
Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je 0,040 €/kg odpadu.
Poplatok zaplatí poplatník v hotovosti pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu na
zberný dvor.
Zberný dvor nie je určený pre podnikateľské subjekty.
Za dôsledné triedenie odpadu Vám ďakujeme.

