Pravidlá na zbernom dvore a v odpadovom hospodárstve od 1.1.2018
Zberný dvor je určený na uloženie vytriedeného a objemného odpadu a drobných stavebných odpadov z domácnosti
pre občanov a poplatníkov (fyzických osôb) z Veľkého Šariša, ktorí sa preukážu preukazom totožnosti pri vstupe na
zberný dvor. Preukázaním totožnosti sa overí, či osoba je poplatníkom mesta. Odovzdanie odpadu nebude umožnené
právnickým osobám. Taktiež odpad nebude prevzatý od poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny poplatok za
komunálny odpad.
Na zbernom dvore je možné bezodplatne uložiť len nasledovné zložky komunálneho odpadu:
- objemný odpad - nábytok, koberce, staré vane, umývadla, okenné rámy bez výplne a pod. - odovzdáva sa
v rozobratom stave (t. j. výlučne len odpad, ktorý sa nezmestí do smetnej nádoby),
- kovy; kartón a papier; plasty; sklo,
- elektroodpad: počítače, TV, kuchynské spotrebiče, telefóny, káble, elektrické náradie, chladničky, mrazničky, rádia,
nabíjačky a pod. - odovzdáva sa kompletný bez chýbajúcich komponentov,
- biologický rozložiteľný odpad - lístie, burina, odpad rastlinného pôvodu,
- jedlé tuky a oleje, akumulátory, odpad obsahujúci ortuť - žiarovky a žiarivky.
Na zbernom dvore je možné odplatne (za poplatok) uložiť :
- drobný stavebný odpad - stavebná suť, dlaždice a tehly, obklad, omietka, murivo, škridľa pálená a betónová – t. j.
odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou ( odpad vzniknutý pri
prácach uskutočnených právnickou osobou nebude prevzatý).
Triedenie je hračka, tvrdia Slováci, mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí. Slováci však triedia
málo. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí
na skládkach. Často aj nelegálnych. Zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na
plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich vhadzovať. Ak aj
vy ešte váhate, kam patrí napríklad polystyrén, ponúkame vám pomôcku pri triedení:
Do kontajnera na plasty patria:
PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD
či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum. Do žltej nádoby
môžete pokojne hodiť aj polystyrén.
Nepatria sem: pneumatiky, hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.
Do kontajnera na papier patria:
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny,
katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly
na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.
Do kontajnera na sklo patria:
sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo
z okuliarov.
Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo
s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky
a korky zo sklenených fliaš.
Do kontajnera na kovy umiestneného na zbernom dvore patria:
plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý kovový riad.
Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy.

