POPLATKY ZA ODPAD
VIDÍ SA VÁM, ŽE ZA ODPAD PLATÍTE PRIVEĽA?
POLOŽILI STE SI NIEKEDY OTÁZKU, ZA ČO VLASTNE PLATÍTE?

€ Čo je pre občana bezplatné?
Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov
zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.

POZOR, AK JE V TRIEDENOM ZBERE VIAC, AKO 35 % NEČISTÔT (TO ZNAMENÁ
ODPADU, KTORÝ DO DANÉHO KONTAJNERA ČI VRECA NEPATRÍ), ODPAD SA
UŽ NEPOVAŽUJE ZA VYTRIEDENÝ A NAKLADANIE S NÍM MUSÍ UHRADIŤ OBEC.
Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.

€ Za čo občan platí?
Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece),
drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad
z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.

V ROČNOM POPLATKU ZA ODPAD MAJÚ OBČANIA OD SVOJEJ OBCE
ZABEZPEČENÝ KOMPLETNÝ SERVIS 365 DNÍ V ROKU.
Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším
spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch.
Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh
alebo opätovným použitím vecí. A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych
vreciach či kontajneroch.

AK SPRáVNE

TRIEDIME

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

SVET JE KRAJŠí
Majte na pamäti nasledovné pravidlá :

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

4.
5.
6.

www.triedime.sk

sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
...
Riaďte sa pravidlami svojej obce.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa To. Za vytriedený odpad občan neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Obal označený

www.envipak.sk

patrí do triedeného zberu.

www.vezmisi.ma

