Obec Richvald

Informačný materiál pre
obyvateľov obce o správnom
nakladaní s odpadmi

Richvald milujem, preto odpad triedim
a kompostujem! 

Nový zákon o odpadoch
Od 1. januára 2016 nadobudol platnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch. Zákon prináša mnoho zmien v odpadovom hospodárstve.
Najhlavnejšou je zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Po
novom nesú výrobcovia vybraných výrobkov zodpovednosť za
svoje výrobky, aj po skončení

ich

životnosti. Výrobcovia

prostredníctvom novozaložených organizácií zodpovednosti výrobcov
(OZV) budú znášať (od 1.júla 2016) všetky finančné náklady na
triedenie odpadov v obciach (pre papier, sklo, plasty, kovy,
elektroodpad, batérie a akumulátory, pneumatiky a staré vozidlá).

Aj preto je triedenie odpadu dôležité!
Čím viac odpadu vytriedime, tým menej
bude obec platiť za likvidáciu zmesového
komunálneho odpadu a poplatky za odpad
sa nebudú zvyšovať.

Prečo triediť odpad?
Triedením a recykláciou odpadu:
- šetríme prírodné zdroje, často neobnoviteľné
- znižujeme znečistenie a spotrebu energie pri recyklácii, oproti
výrobe z primárnych surovín
- znižujeme množstvo odpadu končiaceho na skládke odpadov
- šetríme obecnú peňaženku a tým pádom aj svoju (poplatky za
odpad sa triedením nebudú zvyšovať)
- dávame ľuďom prácu, pretože recyklácia zamestnáva viac ľudí
ako skládkovanie

Pri triedení odpadov je
dôležité nevhadzovať do
vriec a nádob iné
odpady, ako tie pre ktoré
sú určené.

Znehodnocuje sa tým
ich obsah a aj snaha
ľudí !

Prečo kompostovať bioodpad?
Kompostovaním bioodpadu:
- získavame kvalitné hnojivo, ktoré pozitívne vplýva na kvalitu
pôdy
- znižujeme množstvo bioodpadu na skládke, čím znižujeme
tvorbu skleníkových plynov, ktoré sa podieľajú na klimatických
zmenách
- šetríme obecnú peňaženku (menej zmesového odpadu na
likvidáciu) a tým pádom aj svoju (poplatky za odpad sa
triedením a kompostovaním bioodpadu nebudú zvyšovať)
- šetríme finančné prostriedky za nákup umelých hnojív alebo
rašeliny
- používaním kompostu znižujeme znečistenie z používania
umelých hnojív, zvyšujeme schopnosť pôdy zadržiavať vlahu
a zvyšujeme úrodnosť pôdy

Nelegálne skládky odpadov

- znečisťujú naše životné prostredie
- zhoršujú vzhľad prostredia našej obce
- zaťažujú rozpočet obce (pri nezistení páchateľa odstraňuje
skládku obec, na náklady nás všetkých, čo zohľadní
v poplatku za odpad !)
- ohrozujú zvieratá a deti možnosťou poranenia a šírenia chorôb,
infekcií

Vytváranie čiernych

Obyvateľom obce by

skládok obyvateľmi obce

malo záleţať na vzhľade

je priestupok, za ktorý

prostredia ich rodnej

hrozí pokuta aţ do výšky

obce a mali by si ho čo

1500 euro !!!

najviac váţiť a chrániť...

Nelegálne spaľovanie odpadov
- znečisťuje ovzdušie a ohrozuje naše zdravie
(spaľovanie produkuje škodliviny)
- znečisťuje naše okolie (pri nedokonalom spaľovaní škodlivé
spálené častice dopadajú na naše záhradky, domy a pod.)
- obťažuje spoluobčanov dymom

Spaľovanie odpadov (VRÁTANE BIOODPADU ZO
ZELENE) obyvateľmi obce je priestupok, za ktorý
hrozí pokuta aţ do výšky 1500 euro !!!

Koľko odpadu sme vyprodukovali a vytriedili
v roku 2015 ?
Celkovo sme v roku 2015 vyprodukovali 112,6 ton komunálnych
odpadov.
Z toho 77,65 ton zmesového odpadu, ktorý skončil na skládke !
Vytriedili sme 8,1 tony skla, 1,68 ton plastov, 1,14 ton kovov, 0,6 ton
papiera, 0,38 ton tetrapakov a 3,45 tony elektroodpadu.

Podarí sa nám tento rok zníţiť mnoţstvo odpadu,
ktoré skončí na skládke ?

Kam s odpadmi na území obce ?
PET FĽAŠE – zbierame do vriec alebo do ţltých kontajnerov
- Patrí sem: PET fľaše od nápojov, rastlinných olejov a pod.
Fľaše je potrebné pre vhodením STLAČIŤ!
- Nepatrí sem: iné plasty, tetrapaky, podlahové krytiny, guma a pod.
Označovanie
obalov:

OSTATNÉ PLASTY – zbierame oddelene od PET fliaš do
samostatných vriec alebo do ţltých kontajnerov
- Patrí sem: rôzne plastové obaly (od drogérie, kozmetiky a pod.),
číre a farebné plastové fólie, igelitové tašky, vrecká, penový
polystyrén, tégliky od jogurtov, margarínu, plastové kusy nábytku
a pod.
- Nepatrí sem: znečistené obaly chemikáliami, tetrapaky, znečistené
plasty (zeminou, farbami), molitan, guma a pod.

Označovanie
výrobkov:

PAPIER – zbierame do vriec alebo do modrých kontajnerov
- Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, kartón, knihy, obálky, obaly od
múky, ryže, plagáty, katalógy a pod.
- Nepatrí sem: tetrapaky, krabičky od cigariet, použité hygienické
vreckovky

a plienky,

mastný

a znečistený

papier,

papier

kombinovaný s iným materiálom a pod.
Označovanie
obalov:

SKLO – zbierame do vriec alebo do zelených kontajnerov
- Patrí sem: sklenené fľaše, obaly a predmety zo skla, črepy a pod.
- Nepatrí sem: vrchnáky, korky, porcelán, keramika, žiarovky,
žiarivky, drôtené sklo a pod.
Označovanie
obalov:

TETRAPAKY – zbierame do vriec alebo do červených
kontajnerov
- Patrí sem: nápojové kartóny od mlieka, džúsov, vína a pod.
- Nepatrí sem: kombinované obaly od zemiakových lupienkov,
kávy, korenín, práškov do pečiva a pod.

Označovanie
obalov:

KOVOVÉ OBALY – ukladáme do vriec alebo do ţltých
kontajnerov spolu s ostatnými plastmi
KOVOVÝ ŠROT – odovzdávame do zberní druhotných surovín
- Patrí sem: železné konzervy, hliníkové plechovky, hliníkové
obaly od paštét, alobal, obaly zo sprejov, kovový šrot
- Nepatrí sem: kovy znečistené zvyškami jedla, farieb a pod.

Označovanie
obalov:

BIOLOGICKY ROZLOŢITEĽNÝ ODPAD – kompostujeme
svojpomocne vo vlastných kompostéroch v záhradách
- Patrí sem: zvyšky ovocia a zeleniny, čajové sáčky, pokosená
tráva, opadané lístie, orezané konáre zo stromov, burina, seno
a pod.
- Nepatrí sem: zvyšky jedál živočíšneho pôvodu (mäso, mliečne
výrobky), plasty, sklo, kovy a pod.

OBJEMNÝ ODPAD – ukladáme do veľkoobjemových
kontajnerov počas vyhláseného zberu

Patrí sem: starý nábytok (gauče, kuchynské
linky), koberce a iné objemné odpady, ktoré
sa nezmestia do klasickej zbernej nádoby

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD –
odovzdávame na určené miesto:
Recyklačné stredisko stavebnej sutiny Zborov,
Zborov 686.
Za tento odpad sa platí mnoţstvový poplatok.
Sadzba: 0,015 € za kilogram (15 € za 1 tonu)
- Patrí sem: zmesi betónu, tehál, obkladačiek a pod.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
- Patrí sem: Elektroodpad (chladničky, práčky, televízory
a pod.), drobný elektroodpad (mobily, žehličky, kalkulačky,
fény a pod.), žiarivky a iné svetelné zdroje, batérie
a akumulátory

- ELEKTROODPAD – ukladáme zozadu ku budove KSB
alebo pred rodinné domy počas vyhláseného zberu
- DROBNÝ ELEKTROODPAD – ukladáme do zbernej
nádoby v budove obecného úradu
- ŢIARIVKY A INÉ SVETELNÉ ZDROJE – ukladáme do
zbernej nádoby v budove obecného úradu

- Patrí sem: žiarivky,
vysoko a nízkotlakové
výbojky, LED svietidlá
- Nepatrí sem: klasické
žiarovky a halogénové
žiarovky

- BATÉRIE Ukladáme do zbernej
nádoby v budove
obecného úradu

- AKUMULÁTORY –
odovzdávame na
predajných miestach
akumulátorov,
POZOR !!! Neodovzdávajme nebezpečný
odpad (akumulátory, chladničky a pod.)
rôznym podomovým zberačom, ktorí
nemajú oprávnenie na nakladanie
s nebezpečným odpadom !

v rámci bezplatného
spätného zberu alebo
vo výkupni
druhotných surovín

TEXTIL – odovzdávame do
špeciálneho kontajnera pri
budove obecného úradu
- Patrí sem: staré oblečenie,
textil (obrusy, posteľné prádlo,
záclony a pod.), obuv, hračky

PNEUMATIKY – odovzdávame
bezplatne v pneuservisoch (aj v našej
obci) alebo v predajni pneumatík

KUCHYNSKÉ OLEJE –
odovzdávame (v uzavretých PET
fľašiach) do zbernej nádoby pri
budove obecného úradu
- Patrí sem: rastlinné oleje z
domácnosti

STARÉ LIEKY – odovzdávame do
vyhradenej zbernej nádoby v
lekárňach

