Ako správne separovať?
SEPAROVANIE PAPIERA
ÁNO (patrí): noviny, časopisy, letáky, obálky, obalový papier
NIE (nepatrí): mastný a silno znečistený papier, kopírovací papier, tetrapaky, iné suroviny (plasty, sklo
a pod.), zmesový odpad.
Občania odovzdávajú papier zberovej spoločnosti ( výmenným spôsobom za papierový tovarutierky, toalet. papier ..) Zber je vyhlasovaný v MR, na www.sverepec.sk , na fcb Sverepčan.
Časom po dosiahnutí dohody so zberovou spoločnosťou a ENVI PAK obec zabezpečí na stojiská v obci
aj veľké zberné kontajnery na zberový papier a kartóny
 SEPAROVANIE PLASTOV
ÁNO (patrí): nápojové fľaše, fľaše z drogérie, fólie, tégliky, sáčky, igelitky
NIE (nepatrí): kovové súčasti plastov, iné suroviny (papier, sklo a pod.), zmesový odpad
Občania odpad odovzdávajú v plastových vreciach 1x mesačne po vyhlásení zberu pred svoje
brány ( odpad vo vreci môže byť zmiešaný aj s nápojovými kartónmi tetrapak a kovovými obalmi
z potravín ). Zber je vyhlasovaný v MR, na www.sverepec.sk , na fcb Sverepčan.
 SEPAROVANIE NÁPOJOVÝCH KARTÓNOV A KOVOVÝCH OBALOV Z POTRAVÍN
ÁNO (patrí): nápojové kartóny (tetrapaky) z mlieka, džúsov, štiav, nápojové plechovky, konzervy,
kovové viečka
NIE (nepatrí): obaly znečistené vnútorným obsahom, iné suroviny (papier, plasty, sklo a pod.),
zmesový odpad
Občania odpad odovzdávajú v plastových vreciach 1x mesačne po vyhlásení zberu pred svoje
brány ( odpad vo vreci môže byť zmiešaný aj s plastami a kovovými obalmi z potravín . Zber je
vyhlasovaný v MR, na www.sverepec.sk , na fcb Sverepčan.
 SEPAROVANIE SKLA
ÁNO (patrí): sklenené fľaše a obaly, tabuľové sklo
NIE (nepatrí): porcelán, kamene, štrk, iné suroviny (papier, plasty, sklo a pod.), zmesový odpad
Občania odpad odovzdávajú do veľkých zberných kontajnerov umiestnených na stojiskách
v obci.
 SEPAROVANIE BIOODPADU
ÁNO (patrí): lístie, tráva, konáre, šupky z ovocia a zeleniny, zvyšky jedla
NIE (nepatrí): kamene, iné suroviny (plasty, sklo a pod.), zmesový odpad
Bioodpad obec zatiaľ zbiera len z cintorínov a verejných priestranstiev obce ( lístie, tráva, konárezelený bioodpad).
Občania bioodpad z domácností kompostujú v kompostéroch pri rod. domoch a záhradách.
O tom, čo s bioodpadom, ako správne kompostovať a ako si vyrobiť kvalitné hnojivo pre vašu
záhradku nájdete na www.bioodpady.sk.

 NEBEZPEČNÝ A OBJEMNÝ ODPAD

Odovzdať na zberný dvor po dohode s obcou : Zberný dvor nájdete v areáli pri D.P.S
motorové oleje, zvyšky farieb, domáca chémia, žiarivky (len nerozbité),
ojazdené pneumatiky z áut, motocyklov, bicyklov
Odovzdať do veľkokapacitných kontajnerov rozmiestnených v obci v dňoch , keď obec vyhlási zber
nábytok, okná, umývadlá , WC misy, vane ... . Zber sa koná 2x ročne .
Odovzdať vyložením pred svoje brány v dňoch , keď obec vyhlási zber
televízory, počítače,
chladničky, práčky, sporáky a iné elektrospotrebiče,
autobatérie, drobné batérie,
Odovzdať na riadené autovrakovisko v Pov. Bystrici
autovraky, staré vozidlá,
 STAVEBNÝ drobný ODPAD
1. Pri malom množstve drobného stavebného odpadu občan môže požiadať obec o uloženie na
zberný dvor .
2. Pri väčšom množstve občan môže požiadať o obec o pristavenie kontajnera k miestu zberu.
Poplatok za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce sa platí za skutočne
odovzdaný odpad podľa množstva + poplatok za vyvezenie kontajnera.
Sadzba poplatku je 0,078 €/ kg drobného stavebného odpadu.
Poplatok poplatník platí iba vtedy, ak drobný stavebný odpad vyprodukuje a odovzdá ho
obci do zberného dvora, resp. kontajnerom na vývoz . Poplatok bude vyrúbený podľa množstva
drobného stavebného odpadu.
3. Občan má možnosť o kontajner požiadať priamo zberovú spoločnosť a poplatky zaplatiť tejto
spoločnosti.
4. K drobnému stavebnému odpadu, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne
vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.
 ZBER TEXTILU a topánok ( vhodných na ďalšie použitie v charite a pod. )
Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)
Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú
umiestnené na území obce.
 ZBER LIEKOV veterinárnych a humánnych nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok
1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je
povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.
2. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.
3. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné
priestranstvá obce.
 ZBER KOVOV
Odovzdať na zberný dvor po dohode s obcou : Zberný dvor nájdete v areáli pri D.P.S
Odovzdať vyložením pred svoje brány v dňoch , keď obec vyhlási zber.

 ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD ( ukladaný do zberných nádob pri rodinných domoch )
Všetok ostatný odpad, ktorý skutočne nepatrí do vyššie spomenutých kategórií vhadzujeme do
zmesového komunálneho odpadu.
Do zmesového komunálneho odpadu do zberných nádob n e p a t r i a samostatne zbierané zložky
komunálneho odpadu – papier, plasty, sklo, tetrapaky, nápojové plechovky, kovový odpad, biologicky
rozložiteľný odpad z údržby zelene, zvierací trus, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a
iné), horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina, stavebný odpad a
odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.
Každý rodinný dom s počtom max. 5 členov v domácnosti má podľa platného VZN nárok na 1. nádobu
na komunálny odpad, s výnimkou 2 rodín bývajúcich v jednom rod. dome. Domácnosť s počtom
6 a viac členov domácnosti má nárok na 2 nádoby na komunálny odpad.
Pri dôkladnej separácií musí max. 5 člennej domácnosti postačovať 1 nádoba na KO bez použitia
ďalších vriec vedľa nádoby. Z uvedených dôvodov dávame do pozornosti opatrenie obce , že
občanom, ktorí budú mať pri svojich rodinných domoch naviac zberné nádoby na KO alebo vrecia
naviac, nebudú im vyvezené.

OZ obce Sverepec verí, že zodpovedným prístupom občanov k nakladaniu s odpadom zabránime
prípadnému zvyšovaniu poplatkov za KO a skvalitníme naše životné prostredie.

VŠETKÝM OBČANOM, KTORÍ REŠPEKTUJÚ NARIADENIE OBCE O SEPAROVANOM ZBERE
A SÚ PRÍKLADOM PRE OSTATNÝCH
ĎAKUJEME

Na konci procesu environmentálnej výchovy by mal stáť neustále sa rozvíjajúci človek: človek múdry na odbornej
úrovni s etickým a estetickým profilom, človek starostlivý, láskavý, citlivý, tolerantný, zodpovedný, s úctou ku
všetkému živému, súčasnému i budúcemu
(HILBERT, 1996).

