FELHÍVÁS
A tapasztalatok alapján átértékeltük a műanyag és a PET hulladék problémáját községünkben.
Ezért úgy döntöttünk, hogy 2019. júliusától a PET üvegeket minden hónap utolsó keddjén
a házak elől is elszállítják, a következő időpontokban:
-

2019. július 30.
2019. augusztus 27.
2019. szeptember 24.
2019. október 29.
2019. november 26.
2019. december 31.
(a változás jogát fenntartjuk)

Az ehhez szükséges zsákokat egyszeri alkalommal a község bebiztosítja minden háztartásnak
(a továbbiakban, mindenki magának biztosítja be az átlátszó zsákokat). A faluban elhelyezett
konténerek ürítése továbbra is a már ismertetett szétírás szerint fog működni.
Ezenkívül a község a ZBEROL, s. r. o. vállalattal együttműködve lehetőséget kínál a használt
étkezési olajak gyűjtésére hétfőnként a községi hivatal udvarában. A gyűjtés feltételének
megfelel bármilyen használt növényi eredetű olaj. Fontos, hogy csak tiszta, élelmiszer
maradványoktól és víztől mentes olajat gyűjtünk. Az olajat szitán átszűrve, 1 literes, 1,5 literes,
2 esetleg 5 literes tiszta műanyag palackban vagy az olaj eredeti csomagolásában adják le.
Köszönjük, hogy környezet tudatosan Önök is hozzájárulnak a szelektív hulladék gyűjtéséhez.

VÝZVA
Na základe skúseností sme prehodnotili problematiku odpadov PET a umelých hmôt v našej
obci. Preto sme sa rozhodli, že od júla 2019 budú odvážať fľaše PET aj spred domov, každý
posledný utorok kalendárneho mesiaca, v nasledovných termínoch:
- 30. júla 2019
- 27. augusta 2019
- 24. septembra 2019
- 29. októbra 2019
- 26. novembra 2019
- 31. decembra 2019
(zmena termínov vyhradená)

Vrecia potrebné na prvý odvoz zabezpečí obec pre každú domácnosť, (následne si vrecia budú
občania zaobstarávať individuálne). Vyprázdňovanie kontajnerov rozmiestnených v obci bude
prebiehať naďalej podľa schváleného a publikovaného harmonogramu.
Okrem toho obec v spolupráci s firmou ZBEROL, s.r.o. ponúka možnosť zberu použitých
kuchynských olejov, každý pondelok vo dvore obecného úradu. Kritériám zberu zodpovedá
akýkoľvek použitý olej rastlinného pôvodu. Prijaté do zberu budú iba oleje čisté, bez zbytkov
potravy a vody. Oleje je možné odovzdať precedené cez sitko, v čistých fľašiach z umelej
hmoty o objeme: 1 liter, 1,5 litra, 2 litre, prípadne 5 litrov alebo v originálnom balení oleja.
Ďakujeme, že ekologickým zmýšľaním aj Vy prispejete k separovanému zberu odpadov.
Ing. Monika Vajda, starostka obce

