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TRIEDENIE SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK V ZORD
1. Troj zber – plasty, kovové obaly, Tetra-pack:
Do označeného vreca, kontajnera patria – PET fľaše, plastové tašky, plastové
obaly od kozmetiky, plastové obaly od aviváže a pracích prostriedkov, plastové
obaly od kečupu a iných potravín, plastové obaly – kelímky od masla, jogurtov;
fólie, plechovky od nápojov, konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery,
alobaly, uzávery od jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky, nápojové
kartóny – TETRAPACK
Do vreca, kontajnera nepatria! – ZNEČISTENÉ PLASTOVÉ OBALY a FÓLIE,
PODLAHOVÉ KRYTINY, OBALY a BANDASKY Z NEBEZPEČNÝCH LÁTOK (napr.
z chemikálií, motorových olejov, farieb, riedidiel, kvapalín do ostrekovačov
a pod.), GUMA, KABELKY, MOLITAN, ZNEČISTENÉ FÓLIE ZO STAVIEB, PLASTY
S PRÍMESAMI INÝCH MATERIÁLOV (napr. hračky), ZÁHRADNÝ NÁBYTOK,
STREŠNÁ KRYTINA, PLEXISKLO, BAZÉNY, HADICE, AUTOPLASTY, ŽALÚZIE,
AUTOPLACHTY, ANTIGÉNOVÉ TESTY!, TOPÁNKY, TENISKY, PRILBY, PVC RÁMY
Z OKIEN, RUKAVICE, ZÁSTERY, ČIŽMY, a pod.
Individuálne je možné na prevádzku separovaného zberu priviesť
bezodplatne všetko vyššie uvedené a aj kovový šrot.

2. Zber – papier:
Do kontajnera patria – Noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky,
papierové a kartónové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy,
knihy bez väzieb, skartovaný papier
Do kontajnera nepatria! – KARTÓNY ZNEČISTENÉ MURIVOM, FARBAMI, OLEJMI,
CHEMIKÁLIAMI A EXKREMENTAMI, VRECIA OD STAVEBNÝCH HMOT, KNIHY
S VÄZBAMI, MASTNÝ A INAK ZNEČISTENÝ PAPIER, POUŽITÉ PLIENKY
A HYGIENICKÉ POTREBY (vreckovky, papierové utierky)
Individuálne je možné na prevádzku separovaného zberu priviesť
bezodplatne nadrozmerné kartóny a taktiež všetky druhy papiera, ktoré nie je
možné z dôvodu otvoru v kontajneri do neho vložiť

3. Zber – sklo:
Do kontajnera patria – Nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky
tabuľového skla, zaváraninové poháre, sklenené obaly od kozmetiky – kávy –
a pochutín, sklenené vázy
Do kontajnera nepatria! – DROTENÉ SKLO, KERAMIKA – umývadlá, pisoáre,

šálky, hrnčeky, PORCELÁN - riad, ZRKADLÁ, AUTO SKLÁ, ŽIAROVKY, ŽIARIVKY,
SKLO KOMBINOVANÉ S INÝMI LÁTKAMI, SKLO BETÓN, TABUĽOVÉ SKLO
S RÁMIKOM, SKLENENÉ POHÁRE S PLASTOVÝM UZÁVEROM

Individuálny dovoz „občanmi“ na prevádzku separovaného zberu v Rajci:

1. Všetky zložky separovaného zberu (papier, plasty, sklo, kovy, TetraPack), podľa kritérií
a kvalitatívnych požiadaviek uvedených vyššie.
2. Tabuľové sklo
3. Veľkorozmerové kartónové obaly
4. Drevo – rozobratý nábytok na dosky, drevené rámy okien, drevené dvere.
Na závadu nie je
kovanie.
Do dreva nepatrí: nábytok s čalúnením, zhnité drevo, plávajúca podlaha, zadné
steny nábytku
– lisovaný papier, zvyšky ( skla, tesnení a žalúzie v okenných rámoch)
5. Polystyrén – obalový (z balenia elektrospotrebičov). V prípade
stavebného polystyrénu je
možné priviesť iba čistý – biely!
Iné druhy odberateľ neberie a taktiež aj keď je znečistený stavebnými
hmotami, sieťkami,
prachom a zeminou!
6. Obaly znečistené škodlivinami – bandasky, plechovky
7. Elektro odpad – všetky kategórie včítane tužkových bateriek a žiariviek.
Elektro odpad musí byť v celistvom stave a obsahovať všetky komponenty, ako
keď bol
kúpený! Inak sa nemôže prebrať a odovzdať na recykláciu!
Všetky individuálne dovezené odpady sú zaevidované, odvážené a zaznamenané podľa
občianskeho preukazu (meno, priezvisko, adresa). Množstvo ide do mesačnej bilancie
obece/mesta.
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