Informácie ku separácií odpadu v obci Oščadnica

Plné a uzavreté priehľadné vrecia naplnené správne vyseparovaným odpadom občan označí
univerzálnym nalepovacím kódom ( tzn. na vrece so separovaným odpadom občan nalepí jednu samolepku
s QR kódom, ktorá mu bola pridelená obcou ) a vyloží ho na odvozné miesto v termíne zberu podľa
zverejneného kalendára.
Pri zvonových kontajneroch prebieha zber v nezmenenom režime.
Správne separovanie a označovanie vriec bude pri vývoze kontrolované a zaevidované podľa
nalepovacieho kódu ku konkrétnemu popisnému číslu.
Objem ročného vyseparovaného odpadu sa podľa príslušných smerníc preráta na hmotnosť.
Smetné nádoby na TKO „popolnice“ budú v priebehu mesiaca Apríl 2021 taktiež označené
nalepovacím kódom ku konkrétnemu popisnému číslu.
Obsah a vývoz smetných nádob na TKO sa bude kontrolovať a evidovať. Objem celkového ročného
vývozu TKO sa podľa príslušných smerníc taktiež preráta na hmotnosť.
Ak občan vyseparuje ročne množstvo odpadu, ktorého hmotnosť je viac ako 50 % z celkovej jeho
ročnej vyvezenej hmotnosti TKO ( po prepočte objemu separovaného odpadu na hmotnosť, podľa
príslušných smerníc o separovanom odpade ) , bude mu o 30 % znížený poplatok za TKO na každého člena
domácnosti.
Taktiež v priebehu roka bude realizovaný po lokalitách zber papiera výmenou za papierové výrobky,
kde termín bude vopred oznámený.
Vzorový príklad:
Štvorčlenná rodina v priebehu mesiaca Január 2021 na popisné číslo dostane do poštových schránok bezplatne „prvých“ 10 priehľadných vriec
aj s univerzálnymi nalepovacími kódmi na separáciu odpadu. V nasledujúcich dňoch vykonáva separáciu odpadu podľa zverejneného informačného
letáka. Plne naplnené vrece príp. vrecia s vyseparovaným odpadom a nalepeným univerzálnym kódom vyloží v stanovený deň na príslušné odvozné
miesto. Po spotrebovaní daných vriec, zástupca danej domácnosti na obecnom úrade príp. v zbernom dvore po odkontrolovaní vykonávanej separácie
odpadu dostane ďalšie vrecia a nalepovacie kódy a to aj opakovane. Takto postupuje počas celého kalendárneho roka. Na konci roka po prepočítaní
vyseparovaného objemu odpadu na hmotnosť sa zistí, že daná domácnosť vyseparovala napr. 165 kg odpadu.
Od apríla 2021 bude daná domácnosť do označených nádob na TKO „popolníc“ dávať k vývozu komunálny odpad, ktorý sa neseparuje. Tieto po
plnom naplnení, taktiež vyloží na príslušné odvozné miesto. Nakoľko z počtu resp. objemu vyvezených nádob sa vykoná následne prepočet na hmotnosť,
je lepšie k vývozu dávať taktiež plne naplnené smetné nádoby. Na konci roka po prepočítaní vyvezeného komunálneho objemu odpadu na hmotnosť
sa zistí, že danej domácnosti bol vyvezený komunálny odpad v celkovej hmotnosti napr. 300 kg komunálneho odpadu.
Nakoľko daná štvorčlenná rodina vyseparovala viac ako 50 % z celkového odpadu, bude jej automaticky znížený poplatok za TKO o 30%,
čo v danom prípade bude 22,8 €. Teda štvorčlenná rodina uhradí poplatok za TKO vo výške 53,2 € namiesto 76 €.

Najčastejšie otázky ku separovaniu

Kalendár vývozu separovaného odpadu

1.
Mám ešte farebné vrecia. Môžem do nich naďalej
na rok 2021
separovať odpad?
Január
4.1. – 8.1.
Áno môžete, až pokiaľ ich neminiete. Priehľadné vrecia sme
Február
1.2. - 5.2.
zaviedli, kvôli lepšej identifikácií separované odpadu a taktiež aj
Marec
1.3. - 5.3.
preto, aby ste pridelený počet vriec využili na ktorúkoľvek zložku
Apríl
6.4. - 9.4.
separovaného odpadu.
Máj
3.5. - 7.5.
2.
Čo znamenajú univerzálne nalepovacie kódy?
Jún
1.6. - 4.6.
Sú to samolepiace plastové štítky, na ktorých je vytlačený QR kód
Júl
6.7. - 9.7.
podľa ktorého identifikujeme danú domácnosť, ktorá sa podieľa na
August
2.8. - 6.8.
separácií. Majú univerzálne použitie, tzn. je jedno, na aký druh
September
6.9. - 10.9.
odpadu ( napr. plast, sklo, ... ) ktorý štítok ( nálepku ) nalepíte.
Október
4.10. - 8.10.
Nesmiete ich ale zamieňať ( požičať ) v rámci jednotlivých
November
2.11. - 5.11.
domácností ( súpisných čísel, bytov, ... ) nakoľko by sa Váš podiel na
December
6.12.-10.12.
separácií ( a následné možné úľavy ) pripísal pre inú domácnosť.
3.
Čo sa stane, keď do vriec zle vyseparujem odpad?
Naši pracovníci pri zvoze dané vrece označia ako „chybné“ a nebude Vám zarátané do celkového
vyseparovaného objemu za príslušný rok.
4.
Čo sa stane, ak vyložím vrece, ktoré nie je úplne naplnené triedeným odpadom?
Takéto vrece bude zaevidované v množstevnom zbere ako „polovičné“.
5.
Čo sa stane, ak vyložím plné vrece, v ktorom nebudú viacvrstvové obaly (tzv. tetrapacky) alebo
plastové fľaše ( PET fľaše a podobne ) spučené ( napr. zošliapnutím pred vložením do vreca ).
Takéto vrece bude zaevidované v množstevnom zbere ako „polovičné“.

Ako správne separovať odpad ?
Plasty a obaly z plastov
Vhadzujte: Neznečistené číre a farebné fólie, tašky, vrecká, obaly od kozmetických a
čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, PET fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov (vrecový zber), obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové
nádobky a hračky.
Nevhadzujte: Znečistené obaly (chemikáliami či olejmi), viacvrstvové obaly, hrubo
znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami ), podlahové krytiny, guma, odpad z PVC,
molitan, polystyrén vo väčšom množstve.
Papier, obaly z papiera a lepenky
Vhadzujte: Noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, škatule z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefóne zoznamy,
plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
Nevhadzujte: Mastný, alebo inak znečistený papier, vrstvené obaly, voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, kopírovací papier.
Sklo a obaly zo skla
Vhadzujte: Neznečistené sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky
od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nevhadzujte: Znečistené obaly, vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, automobilové
sklá, monitory
Kovy a kovové obaly
Vhadzujte: Neznečistené konzervy, plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš, kovové
tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov,
farebné kovy, hliníkové viečka a obaly.
Nevhadzujte: Znečistené kovy zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,
kovový šrot, elektronický odpad.
Viacvrstvové kombinované materiály
Vhadzujte: Od zvyškov jedál očistené viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod. –
tetrapaky.
Nevhadzujte: Znečistené viacvrstvové obaly, obaly od kávy, vreckových polievok,
pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, nanukov, kakaového prášku a podobne.
OBEC

OBČAN

OBČAN

Doručenie vriec
a samolepiacich
plastových
štítkov

Domácnosť
produkujúca
odpad

Triedenie
odpadu
do vriec

OBEC
Zavedenie
monitorovania
zmesového
TKO

OBEC

OBEC
Zavedenie
monitorovania
separovaného
zberu odpadu

Vyhodnotenie
podielu triedenia
odpadu danou
domácnosťou

OBEC
Odvoz odpadu,
Nalepenie
načítanie
štítkov s kódom,
kódov z vriec,
vyloženie vriec
evidencia množstva
OBČAN

OBČAN
Opakované
vyzdvihnutie si
vriec na odpad
a štítkov s kódom

DOBRÉ
TRIEDENIE

NIŽŠÍ POPLATOK
PRE DANÚ DOMÁCNOSŤ

NEVHODNÉ
TRIEDENIE

VYŠŠÍ POPLATOK
PRE DANÚ DOMÁCNOSŤ

