Obec Liesek
Zberová spoločnosť TS Ružomberok

FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI

Zodpovedná osoba za prevzatie odpadu:
SKLO zbierame do zelených kontajnerov alebo vriec
patrí sem - biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, a pod.), črepy, ako aj
úlomky tabuľového skla;
nepatrí sem - keramika, autosklá, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, počítačové
monitory a pod.

PAPIER

zbierame do vriec spolu s plastmi, kovmi a VKM

patrí sem - čistý papier ako noviny, časopisy, katalógy, zošity, knihy, poskladané krabice
vyrobené z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky, reklamné letáky, kancelársky papier.

nepatrí sem - nevhadzuje sa: asfaltový, voskový a dechtovaný papier, mokrý, mastný

PLASTY zbierame

do vriec spolu s papierom, kovmi a VKM

patrí sem - PET fľaše, fólie, tégliky, iné stlačené obaly
nepatrí sem - ; nevhadzuje sa: obaly z nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb,
motorových olejov a pod.).

!

Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a
zaberali čo najmenej miesta.

KOVY zbierame do vriec spolu s papierom, plastami a VKM
patrí sem - kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové
plechovky
nepatrí sem - kovové obaly kombinované s iným obaly, obaly z nebezpečných látok

!

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.

VKM (TETRAPACK) zbierame do vriec spolu s papierom, plastami a
kovmi
patrí sem - čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, fólie
kombinované s inými matriálmi, tetrapackové obaly
nepatrí sem - polystyrén, nápojové kartóny so zbytkami nápojov a potravín a pod.

!

je potrebné - VKM (tetrapaky) umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo

BIO ODPAD -

nepatrí do nádob na komunálny odpad. Taktiež sa zakazuje
bioodpad spaľovať

patrí sem - tráva, lístie, piliny, drevná štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a
zeleniny, zhnité ovocie a zelenina a biologický odpad z kuchyne: napr. zvyšky z čistenia
ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška, škrupiny z vajec atď
nepatrí sem -: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, uhynuté
zvieratá, zvyšky z jedál, kosti, mäsové výrobky a mliečne výrobky

KUCHYNSKÝ A REŠTAURAČNÝ ODPAD
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a
reštauračný odpad
Zakázané je skrmovanie, používanie drvičov a vypúšťanie do obecnej kanalizácie, dávať
tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci.

JEDLÉ OLEJE A TUKY Zber jedlých olejov a tukov sa zabezpečuje zbieraní do
označeného barela umiestneného na obecnom úrade
patrí sem - oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené
oleje, zvyšky masla či tuku
nepatrí sem - motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené
na konzumáciu, či na prípravu jedla

!

zakazuje sa - zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie

TEXTIL A ŠATSTVO zbierame do špeciálnych kontajnerov, ktoré sú
umiestnené pri obecnom úrade
patrí sem - oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky, klobúky,
čiapky, šále, rukavice, prípadne iné druhy šatstva a textilu. Textil sa odovzdáva do
nádoby čistý a zabalený do igelitovej tašky
nepatrí sem - komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky,
bioodpad a iný odpad.

ELEKTROODPAD

zbierame prostredníctvom mobilného zberu vo vopred
určených dňoch alebo je možné využiť jestvujúce zariadenie na zber alebo
zhodnocovanie odpadov na území obce.
Elektroodpad je možné odovzdať aj v rámci spätného odberu do predajní
elektrospotrebičov – kus za kus pri všetkých elektrospotrebičoch (napr. pri kúpe novej
práčky – odovzdám starú práčku), pri malých elektrospotrebičoch rozmer do 25 cm
patrí sem -televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná
technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky,
chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.
nepatrí sem - plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná
signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

NESPOTREBOVANÉ LIEKY -

NESPOTREBOVANÉ LIEKY Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdať do
verejných lekární.

PNEUMATIKY - Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom,
ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservis,
pneuservis)

DROBNÝ A STAVEBNÝ ODPAD
ukladáme na určené miesto po oznámení a zaplatení poplatku na obecnom úrade

patrí sem - použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje,
OBJEMNÝ
ODPAD - zbierame do veľkokapacitných kontajnerov vo vopred

určených dňoch
patrí sem - starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce atď.
nepatrí sem - komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky,
biologický odpad, konáre, elektroodpad, baterky atď

Sankcie za nedodržanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Liesek v zmysle zákona 79/2015 zákona o odpdoch je pokuta do 1
500 € pre občana a pre podnikateľa do výšky 6 638 €.

