SEPAROVANÝ ZBER – PLASTY
v obci Liptovská Sielnica – august 2021
Čo sem patrí:
 plasty mäkké:
 PET fľaše z nápojov, fľaše od octu a pod.,
 plastové a mikroténové vrecká (sáčky), tašky (igelitky),
 tégliky z jogurtov, plastové obaly napr. z masla, kečupu, vajec a iných
potravinárskych výrobkov,
 kovové - hliníkové obaly (plechovky) z nápojov ako pivo, nealkoholické
nápoje, energetické nápoje, džúsy,
 alobal – po odstránení hrubých potravinových zbytkov alebo neznečistený
napr. farbou, vazelínou alebo inými ropnými produktmi a pod.,
 viacvrstvové kombinované obaly TETRAPAK (napr. obaly z mlieka, džúsov,
a pod.),
 baliace fólie (nie celofán),
 polystyrén obalový (nie stavebný),
 obaly z CD alebo DVD,
 obaly z pracích, čistiacich prostriedkov a kozmetiky, plastové obaly od
saponátov,
 ostatné plastové obaly.
 plasty tvrdé:
 záhradné stoličky, stoly,
 plastové debničky a prepravky,
 plastové hračky bez kovových súčastí,
 kvetináče a truhlíky,
 iné tvrdé plastové obaly a materiál.

Čo sem nepatrí:










autoplasty – blatníky, nárazníky, prístrojové dosky a pod.,
plast kombinovaný s iným materiálom napr. kovom,
podlahové krytiny,
guma, záhradné hadice
molitan,
korok,
celofán,
novodurové materiály napr. vodovodné rúrky, kolená, sifóny,
obaly z nebezpečných látok ako napr. z ropných produktov - motorových
olejov, chemických látok, farieb a pod.,
 stavebný polystyrén,
 znečistené stavebné fólie ako napr. zemné izolácie a pod..

Pravidlá zberu:

 postačuje, aby obal neobsahoval hrubé zvyšky obsahu, čiže nie je potrebné ich
umývať, na druhej strane ak sa do odvozu chcete vyhnúť zápachu... – na vypláchnutie
sa dá používať aj úžitková voda,
 objem všetky druhov mäkkých plastov je pred vyhodením potrebné zmenšiť
stlačením, aby nezaberali zbytočne veľa miesta, zberné autá nevyvážali vzduch a Vám
postačovali zberné nádoby,
 všetky väčšie celky tvrdých plastov – objem zmenšiť rozdrvením resp. rozlomením na
menšie časti.

Vážení občania,
v súvislosti so zmenou systému zberu tejto zložky separovaného odpadu sa Vám do rúk
dostáva leták „Separovaný zber - plasty v obci Liptovská Sielnica, august 2021“.
Bol vypracovaný ako pomôcka. Vymenovanie plastov, ktoré patria resp. nepatria do
žltých zberných nádoby, však nepovažujte za absolútne a úplné. Ide o informatívne
vymenovanie pokrývajúce prevažnú väčšinu tohto druhu odpadu vyskytujúceho v bežných
domácnostiach. Napriek tomu sa môže stať, že Vaša domácnosť vyprodukuje alebo bude
držiteľom plastového odpadu, ktorý tu nebol uvedený. V takomto prípade sa riaďte zdravým
rozumom a priraďte ho k najbližšiemu druhu plastového odpadu, ktorý je v letáku či už v časti
„patrí sem“ alebo v časti „nepatrí sem“ uvedený. V prípade nejasností zaradenia odpadu sa
taktiež s dôverou môžete obrátiť na starostu obce alebo pracovníkov obecného úradu.

Igor Guráň
starosta obce Liptovská Sielnica

