Vážení občania,
Na úvod sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí pristupujú zodpovedne k triedeniu
odpadu, ale ešte je veľa domácností, ktoré nedostatočne tento odpad triedia, alebo aj
vôbec. Z toho dôvodu rastie objem komunálneho odpadu (ďalej KO) a s tým aj náklady na
vývoz a jeho zneškodnenie. Vďaka týmto domácnostiam poplatky, ktorými sa predplatil
vývoz komunálneho odpadu na rok 2020 sú nepostačujúce a z toho dôvodu je potrebné
dodržiavať tento manuál triedenia. Predpokladáme, že od tohto času každá rodina pristúpi
zodpovedne k triedeniu odpadu, a tak počas mesiacov od júna do konca septembra bude
zvoz komunálneho odpadu raz za tri týždne (12.06.2020, 03.07.2020, 24.07.2020,
14.08.2020, 04.09.2020, 25.09.2020) čím znížime aspoň časť nákladov na KO ako aj
záťaž na životné prostredie.
Žlté vrecia používať na triedený odpad, ktorý sa berie bezodplatne (zadarmo) pred
rodinnými domami podľa harmonogramu: všetky potravinové plasty kovy a tetrapaky. t.j.
PET fľaše, kelínky z jogurtov, masla, margarínu, misky z mäsových výrobkov, zo zeleniny,
sieťky, mikroténové vrecká, fólie; kovové obaly z konzervy, paštéty, zo zeleniny,
nápojové plechovky, alobal; tetrapaky - z mlieka a mliečnych výrobkov , z džusov a iných
nápojov; polystyrén čistý aj z potravín. Všetky obaly z drogérie t.j. z aviváži, z pracích a
iných čistiacich prostriedkov. Ďalej kvetináče, dolámaný plastový záhradný a iný nábytok.
Žlté vrecia máte možnosť dožiadať na obecnom úrade.
Kontajnery na SKLO (vedľa potravín COOP Jednota) odovzdávať sklené fľaše bez
vrchnákov, poháre bez kompótov a vrchnákov, bez tašiek a vriec! Nesmie tam ísť
PORCELÁN!!!
Kontajnery na papier a kartóny (vedľa budovy obecného úradu) odovzdať po
dohode počas pracovných dní!!! na OcÚ 038/7602386, mobil 0911424717.
Objemový odpad do veľkoobjemového kontajnera sa bude odoberať na jeseň
jednorázovo v rozobratom stave. (Napr. váľanda - epedá, molitan, drevo -samostatne)
Do kompostérov tráva a odpad zo záhrady, z kuchyne - NIE do smetnej nádoby!!!
Elektroodpady - nahlásiť zoznam telefonicky, e-mailom, prípadne písomne do
schránky obecného úradu. Zber bude odobratý jednorázovo. ELEKTROODPAD
A INÝ ODPAD nenechávať pred OcÚ!!!!
Použitý olej z kuchyne, baterky a batérie sa odovzdávajú na OcÚ.
Stavebný odpad sa odoberá za poplatok. Ak má niekto väčší obsah, je možné vyviesť
na skládku ENZO VERONIKA +421 387 686 334.
Treba si uvedomiť, že odvoz separovaného odpadu je zadarmo pre občana lebo je
financovaný organizáciou zodpovednosti výrobcov OZV a preto každý odpad, ktorý
je recyklovateľný a nevyhodí sa do smetnej nádoby znižuje náklady každého z nás na
komunálny odpad. Ak by sme pristupovali zodpovedne k triedeniu - separovaniu,
stačil by vývoz zo smetných nádob raz mesačne, čím si ušetríme naše financie a naše
životné prostredie. Starostka Bc. Zuzana Flórová a
poslanci Obecného
zastupiteľstva Veľké Chlievany: Patrik Urban, Mário Kližan, Michal Kováčik, Mgr.
Mária Gunišová a Mária Flórová.

