AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD?

Termíny zberu vytriedených odpadov sú vyznačené v kalendári zberu vytriedených odpadov na rok 2012.

PAPIER A LEPENKA
sa zbiera do modrých
kontajnerov

PLASTY, NÁPOJOVÉ KARTÓNOVÉ OBALY
(TETRAPAKY) A KOVOVÉ OBALY
sa zbierajú do žltých kontajnerov

Patria sem – čisté noviny,
časopisy, zošity, vlnitá a hladká
lepenka, kartón, knihy bez
tvrdej väzby, baliaci papier,
kancelársky papier, bločky
z obchodov a z dopravy, lístky
z kina, staré pohľadnice, listy,
obálky (bez plastových
okienok), malé kúsky po strihaní papiera, čistý papier
od potravín...
Nepatria sem – pláty od vajíčok, obaly od polotovarov
v prášku (halušiek, pudingov, polievok, korenín...), celofán,
jednorazové plienky a hygienické potreby, kopírovací papier
(indigo), asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, mastný
papier, voskovaný a krepový papier, papier na pečenie,
stieracie žreby.

SKLO
sa zbiera do zelených
kontajnerov
Patrí sem – čisté biele aj farebné
sklo – všetky druhy nevratných
sklenených fliaš, poháre od
zaváranín, fľaštičky od
kozmetiky, tabuľové/okenné
sklo, sklenené črepy...
Etikety nevadia.
Nepatrí sem – vyššie napísané sklenené obaly s obsahom
a znečistené sklo, keramika, kamenivo, porcelán, žiarivky,
žiarovky a výbojky, dymové sklo, mliečne a varné sklo,
zrkadlá, drôtované sklo, autosklo, teplomery, obrazovky,
sklobetónové tvárnice.

Patria sem:
- čisté, zošliapnuté
s uzáverom a etiketou plastové
PET vaše od minerálok, malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov,
octu, oleja, plastové fľaše od
vína, piva, plastové obaly z drogérie (vlasových a telových
šampónov, tekutých mydiel,
aviváží, čistiacich prostriedkov
a tekutých pracích práškov...)
potravinové fólie, môžu byť aj fľaše od kuchynských olejov...
- zošliapnuté a opláchnuté nápojové kartónové obaly
(tetrapaky) od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov
a nektárov, acidka, vína...
- čisté plechovky od nápojov (coca-coly, piva), vrchnáčiky
od alko a nealko nápojov, konzervy...
Nepatria sem – vyššie napísané obaly so zvyškami obsahu,
nádobky od jogurtov, masiel a smotán, znečistené záhradné
fólie, alobal, celofán, obaly od kávy, kakaa, sladkostí a slaností,
vreckových polievok, polystyrénové tácky, guma, molitan,
podlahové krytiny, polystyrén, obaly z nebezpečných látok
napr.: motorových olejov, farieb, lepidla, vedrá, prepravky,
hračky, vodo a elektro-inštalačné rúrky, plastové okná
a nábytok, plastové hračky, nádobky od sprejov, tuby, kovový
šrot, hrnce, kovové kuchynské náradie, klince, drôty, sponky,
spinky, špendlíky, kľúče, zámky, ventily, meď, cín, mosadz,
plynový sporák, pec, elektronický odpad.

TEXTIL
Patrí sem – použiteľné a nositeľné
obnosené šatstvo, ktoré je vypraté
a poskladané; topánky, bielizeň,
obrusy a utierky...
Zbiera sa vopred vyhlásenou akciou.
Termín zberu Vám včas oznámime.
Vyzbieraný textil je poskytovaný charite pre krajiny 3. sveta.

BIOLOGICKÝ ODPAD
Patrí sem – lístie, tráva,
pozberové zvyšky rastlín
(korene, listy, kvety...),
posekané/podrvené
konáre z kríkov a stromov
(nie veľké!), odpadové ovocie
(prekladané suchším
materiálom ako je lístie...),
zvyšky zeleniny a ovocia
(z čistenia zemiakov, mrkvy, ohryzky...), rastlinné zvyšky,
starý chlieb, použité papierové vreckovky, škrupinky
z orechov a vajec, drevený popol, vlasy, chlpy...
Nepatrí sem – tekuté zvyšky jedál, oleje, kosti, mäso, ryby,
uhynuté zvieratá, mliečne výrobky, iné odpady (plasty, kovy,
sklo...).
Biologický odpad, ktorý Vám
doma a na záhrade vzniká,
si kompostujte svojpomocne
v domácich kompostoviskách.
Získate tak kvalitné hnojivo –
– kompost.
Informácie ako kompostovať
nájdete na internetovej stránke
www.priateliazeme.sk/spz.

OBJEMNÝ ODPAD
Patrí sem – odpad, ktorý sa
nezmestí do používaných nádob
na komunálny odpad (napr. starý
nábytok, koberce, skrine, postele,
stoličky, kočiare...)...
Zbiera sa vopred vyhlásenou
akciou na jar a na jeseň. Termín
zberu a presné stanovištia Vám
včas oznámime.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Patrí sem – stavebné odpady z drobných udržiavacích prác ktoré nevyžadujú stavebné povolenie (napr: tehly,
drevo, kusy betónu, kameňa, vybúrané dlažby a obklady, vybúrané betóny
pri rekonštrukcii hrobov – rozbité
náhrobné rámy a náhrobné platne, ktoré musia byť rozbité
na menšie kusy!) v rozmeroch max. 40 x 40 cm a v množstve
max. do 1 tony/rok na domácnosť, cca 1 prívesný vozík za
osobný automolil.
Môžete ho odviesť od jari do jesene vo vopred vyhlásených
dňoch a čase na Zberný dvor v kameňolome pod Kamencom.
Pre rok 2012 platí, že sa bude zbierať od 19. mája, každú
sobotu od 8.00 do 12.00 hod. až do odvolania.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Patria sem na základe Zmluvy o spolupráci pri separovanom zbere nebezpečných a iných odpadov uzavretou
medzi TS Mesta Svit a obcou Štrba –
– žiarovky, žiarivky, výbojky, staré monočlánky všetkých typov, olovené batérie,
staré akumulátory z áut, motocyklov, motorové oleje, tuky.

TRIEĎME
ODPAD

Nepatria sem: zvyšky starých farieb, lakov a riedidiel.
Zbiera sa do mobilných kontajnerov vopred vyhlásenou
akciou na jar a na jeseň. Termín a určené miesta zberu
Vám včas oznámime.
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do kontajnerov!!!

V ŠTRBE
A TATRANSKEJ
ŠTRBE

STARÉ LIEKY
ELEKTROODPAD
Z DOMÁCNOSTÍ
Patrí sem – biela a čierna technika
napr. televízory, PC, monitory, magnetofóny, mobilné telefóny, faxy, el.
variče, kávovary, digestory a ventilátory, sušiče, umývačky riadu, mlynčeky,
chladničky a mrazničky, hriankovače, pračky, svietidlá, el.
radiátory, hodiny, hodinky, váhy, vŕtačky, el. píle, šijacie stroje...
Elektroodpad môžete vrátiť do predajne, kde ste výrobok
kúpili. Predajca ho musí bezplatne odobrať. Ďalej ho môžete
odniesť v čase vopred vyhlásenej akcie na jar a na jeseň na
určené miesta. Termín a určené miesta zberu Vám včas
oznámime prostredníctvom miestneho rozhlasu, obecného
televízneho vysielania a webovej stránky obce.
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do kontajnerov!!!

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY Z OSOBNÝCH
AUTOMOBILOV
sa zbierajú v Štrbe na Hospodárskom
dvore na ul. 29. januára na Tatranskej
Štrbe spravidla pri budove Obecného
úradu 2 x ročne vopred vyhlásenou
akciou na jar a na jeseň. Presný termín
zberu ako aj presné miesta zberu Vám
rovnako ako u elektroodpadu včas oznámime.

odovzdajte v lekárni!!!

Vytváranie „čiernych“ skládok odpadov, či už ide o pohodenie
zopár fliaš alebo o vyvezenie niekoľkých nákladných áut odpadu
a tiež spaľovanie odpadu, orezaných konárov, lístia, buriny na
záhrade, v lese, v peci alebo v kotli je zakázané!
Ďalšie informácie týkajúce sa odpadov Vám poskytneme na:
Obecnom úrade v Štrbe
Hlavná ul. 188/67; 059 38 Štrba
www.strba.sk
Kontakty:
Štrba:
Ing. Hric tel.:052/787 88 34;
0911 651 351; e-mail: hric@strba.sk
Tatranská Štrba:
Janeková tel.: 052/44 84 420;
e-mail: janekova@strba.sk
Hospodársky dvor, ul. 29. januára:
Michalková tel.: 0911 295 152;
Podhorský tel.: 0903 646 274
V prípade, že svedkami porušovania týchto pravidiel, neváhajte
a informujte o tom vyššieuvedené
kontaktné osoby, alebo miestnu
políciu: náčelníka Emila Švorca
na tel.: 0904 282 670, e-mail:
obecnapolicia@strba.sk.

Vydali Priatelia Zeme - SPZ
v rámci projektu
"Triedenie a recyklácia
odpadu súčasť nášho
každodenného života",
ktorý finančne podporil
Recyklačný fond.

Vytlačené na 100%
recyklovanom papieri.

"Robíme toho toľko, aby sme
pripravili naše deti na budúcnosť,
ale robíme dosť aj pre to, aby sme
pripravili budúcnosť pre naše deti?"
Lary Chalfan, výkonný riaditeľ Zero
Waste Aliance

