PENOVÝ POLYSTYRÉN
Verzia letáku č.2 platná od 01.01.2021

Žlté vrece
PLASTOVÉ FĽAŠE
Prosíme, vhadzujte stlačené a čisté fľaše
Patria sem: Plastové fľaše všetkých farieb od
minerálok, stolových vôd, malinoviek, olejov, sirupov,
piva atď. najčastejšie s označením PET alebo PETE
alebo číslom 1, plastové fľaše od aviváží, čistiacich
prostriedkov, šampónov najčastejšie s označením PE
alebo HD-PE alebo číslom 2.
Na fľašiach môže byť etiketa. Zátky dajte dolu, priložte
k fľašiam.
Nepatria sem: znečistené fľaše a fľaše
s označením OTHER alebo číslom 7.

PLASTOVÉ FÓLIE
Prosíme, vhadzujte do vreca stlačené a čisté fólie.
Veľké kusy fólie môžete poskladať, zviazať a položiť
v čase zberu vedľa vriec.
Patria sem: Záhradné, strečové a obalové fólie (aj
igelitové tašky, vrecká) najčastejšie s označením
HO-PE a LD-PE a PE alebo číslom 2 a 4.
Nepatria sem: Vrecká s označením PVC a PP
a OTHER alebo číslom 3 a 5 a 7 (napr. „šušťavý“
obal z cestovín), celofán, kombinované vrecká
a fólie (kompozity – C alebo kombinácia rôznych
druhov plastov) najčastejšie s označením C/LDPE,
C/PP, PP/LDPE, PP/LDPE/PP a pod. ; nepatria sem
rozložiteľné, degradované alebo kompostovateľné
vrecká a tašky; znečistené fólie (zeminou, farbami,
zvyškami potravín).

PLASTOVÉ TÉGLIKY
Prosíme, vhadzujte do vreca čisté tégliky.
Patria sem: tégliky od jogurtov, rastlinných
masiel, margarínov, nátierok, smotany, poháriky z
automatov kyseliny citrónovej a pod. najčastejšie
s označením PET
Nepatria sem: znečistené tégliky, viečka
z téglikov (väčšinou patria do kovov), tégliky
s označením PVC alebo číslom 3.

Prosíme, vhadzujte do vreca čistý polystyrén. Veľké
kusy polystyrénu môžete zviazať a položiť v čase
zberu vedľa vriec.
Patria sem: obaly z potravín (tácky, poháriky,
boxy a krabice), odrezky zo stavebného
polystyrénu, kruhy z vencov, polystyrén používaný
pri balení elektroniky a pod., najčastejšie
s označením PS alebo číslom 6.
Nepatria sem: znečistený polystyrén (napr.
potravinami, maltou)

OSTATNÉ PLASTY
Veľké kusy môžete zviazať a položiť v čase zberu
vedľa vriec.
Patria sem: prepravky, plastový záhradný
nábytok, sudy, vedrá, vaničky, kvetináče a pod.,
najčastejšie s označením HD-PE a PP a PS, alebo
číslami 2, 5 a 6.
Nepatria sem: plasty s označením PVC a OTHER
alebo číslami 3 a 7; hadice; viacvrstvové obaly;
podlahové krytiny; guma; molitan; znečistené
plasty chemikáliami, lepidlami, farbami, zeminou,
motorovým olejom, zvyškami obsahu; a pod.
Plasty označené PVC a OTHER alebo číslami 3 a 7
nezbierame.

VKM (TETRAPAKY)
Prosíme, do vreca vhadzujte čisté a stlačené VKM.
Patria sem: nápojové kartónové obaly od mlieka,
džúsov, ovocných štiav, vína, smotany, najčastejšie
s označením C/PAP alebo číslicami 81 a 84.
Nepatria sem: znečistené obaly zvyškami obsahu
alebo iným odpadom; iné kombinované obaly
(napr. z polotovarov, pudingov a korenín).

KOVY
Prosíme, vhadzujte čisté kovy. Kovové obaly
stlačte.
Patria sem: kovové a hliníkové obaly od konzerv,
plechovky od nápojov, piva, konzervy od potravín,
sudy, kovové viečka a uzávery z fliaš, viečka
z jogurtov, staniol (alobal), kovový riad a drobný
šrot.
Nepatria sem: kovové obaly so zvyškami obsahu,
plastové obaly s lesklým povrchom s označením PP
alebo písmenom S, plechovky od farieb

a chemikálií, káble, elektrické
zariadenia a ich časti...

a elektronické

Modré vrece
PAPIER
Prosíme, krabice a krabičky rozoberte. Veľké kusy
môžete zviazať a položiť v čase zberu vedľa vriec.
Patria sem: noviny, časopisy, reklamné letáky,
katalógy, plagáty, knihy (bez tvrdej väzby), kartóny,
staré zošity, baliaci papier, bločky, telefónne
zoznamy,
korešpondencia
(obálky,
listy,
pohľadnice), lepenka, papierové obaly (vrecká od
múky, cukru; krabičky od syrov, čajov...)
s označením PAP alebo číslicami 20 a 21 a 22.
Nepatria sem: papier kombinovaný s iným
materiálom (kompozity – C) najčastejšie
s označením C/PAP (obaly z polotovarov, pudingov
a korenín...), znečistený papier, celofán, papierové
vreckovky, voskový papier, brúsny papier,...

Zelené vrece
SKLO
Prosíme, aby ste sklo nerozbíjali na menšie kusy,
fľaše zbavili uzáverov, krúžkov okolo hrdla,
plastových fólií (papierové etikety nevadia)...
Patria sem: predmety zo skla, fľaše, fľaštičky,
poháre, črepy, okenné sklo, tabuľové sklo, sklo z
okuliarov...
Nepatria sem: obaly so zvyškami obsahu,
keramika, žiarivky, žiarovky a výbojky, porcelán,
plexisklo, kovové, plastové, gumené a korkové
uzávery a viečka, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo, obrazovky, sklobetónové tvárnice...

Takýto bioodpad je možné priviesť na zberný dvor
prípadne kompostovať svojpomocne vo vlastných
domácich kompostoviskách.
Informácie ako kompostovať nájdete na
internetovej stránke www.priateliazeme.sk/spz.

Kuchynský odpad a jedlé oleje
Patria sem: nefunkčné televízory (nesmie byť na
nich prasknutá, rozbitá obrazovka), rádiá,
magnetofóny, monitory, počítače, laptopy,
kopírovacie zariadenia, faxy, kamery, bezdrôtové
a mobilné telefóny, iPody, prehrávače, videá,
videohry, elektronické hudobné nástroje,
kalkulačky, práčky, chladničky, mrazničky, sušiče
na vlasy, žehličky, hriankovače, variče, elektrické
sporáky,
umývačky
riadu,
klimatizačné
zariadenia, vysávače, mlynčeky, mixéry, varné
kanvice, hodiny, vŕtačky, kosačky. Biela technika
musí byť kompletná
kompresorov atď.!

vrátane

motorov,

Spôsob zberu:
• občania ho môžu odovzdať na zbernom dvore

Patria sem: dámske, pánske, detské letné a
zimné oblečenie, obuv iba v pároch, posteľné
obliečky, uteráky, záclony, závesy, obrusy,
prestierania, tašky, kožené a kožušinové odevy
a doplnky. Jednotlivé druhy je potrebné osobitne
zabaliť napr. do igelitových tašiek alebo vriec!

Patria sem: zvyšky jedla = neskonzumované zostatky
pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu,
mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, vaječné škrupiny,
starý chlieb a pečivo, potraviny po záručnej dobe,
šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové
zvyšky, pokazené a zhnité ovocie a zelenina.
Nepatria sem: tekuté zložky kuchynského
bioodpadu (polievky, omáčky, voda), zelený odpad
zo záhrad (lístie, tráva, konáre), obaly z potravín a
ostatné druhy odpadu.
• Použitý kuchynský olej treba zbierať do PET fliaš
a tak priniesť na zberný dvor.

Drevná hmota
Patria sem: rozobraté nábytky, dosky, staré
drevené okná a dvere bez skiel, sklo sa odovzdá
samostatne na zbernom dvore.
Spôsob zberu a frekvencia odvozu:
• Kuchynský odpad a oleje treba zbierať
samostatne. Obe zložky je možné odovzdať na
zbernom dvore samostatne kuchynský odpad
a samostatne použitý kuchynský olej, ktorý treba
zbierať do PET fliaš a tak priniesť na zberný dvor.
• Záhradný odpad a Drevnú hmotu je možné
odovzdať na zbernom dvore.

Nepatria sem: hračky, deky, matrace, koberce,
periny a vankúše, paplóny, metrový textil a veľmi
znečistené veci.
Spôsob zberu: do označených kontajnerov, ktoré
sa nachádzajú pri futbalovom ihrisku, obecnom
úrade, na “Beťári“ pri bufete.
Frekvencia odvozu: z kontajnerov priebežne
podľa potreby.

Záhradný odpad
Patrí sem: lístie, tráva, pozberové zvyšky rastlín
(stonky, listy, kvety...), konáre a haluzovina.
Nepatria sem: korene stromov

Nepatrí sem: stavebný odpad obsahujúci azbest
(eternitové krytiny a potrubia). Ten je možné
likvidovať napr. cez firmu Mojzes Norbert – Nikin tel.č.
0905 822 828
Spôsob zberu: za poplatok, ktorý treba uhradiť na
obecnom úrade je možné priviesť na zberný dvor do
max. 1m3, alebo do 500kg.

Patria sem: stavebné odpady (tehly, betón, škridla,
kameň, výkopová zemina, ...) zo stavebných prác v
hmotnosti väčšej ako 500 kg, alebo viac ako 1m3.
Nepatrí sem: stavebný odpad obsahujúci azbest.
Spôsob zberu: na najbližšej skládke stavebných
odpadov v Michale nad Žitavou tel. č. 0915 701 723 ,
alebo v Úľanoch nad Žitavou tel. č.0904 037 282.
Vopred je potrebné si objednať kontajner a vývoz
napr. z Mane tel. č. 0905 507 669.

Patria sem: batérie a akumulátory, tužkové baterky,
žiarovky, svetelné zdroje, a iný odpad obsahujúci ortuť
(lineárne a kompaktné žiarivky, výbojky, tlejivky,
batérie...).
Spôsob zberu:
• tento druh odpadu môžete odovzdať vo vybraných
predajniach, napr. elektro, potraviny.
• V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do
zberných nádob a vriec !!!

Patria sem: odpady, ktoré sa nezmestia do
používaných nádob na komunálny odpad (napr.
koberce, postele, sedačky, detské kočíky, liná ...).
Spôsob zberu: na zbernom dvore

Patria sem: stavebné odpady (tehly, betón, škridla,
kameň, výkopová zemina...) z drobných udržiavacích
prác, pri ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie,
vykonávaných svojpomocne nie ﬁrmou.

Patria sem: pneumatiky z osobných a nákladných áut
a z motoriek.
Nepatria sem: pneumatiky z bicyklov, kár, fúrikov,
gumené hadice.
Spôsob zberu: pneumatiky je možné bezplatne
odovzdať u ktoréhokoľvek distribútora pneumatík t.j.
v autoservisoch, pneuservisoch pri ich výmene a v
predajniach pneumatík.

• odovzdajte v najbližšej lekárni.
Do Vašich smetiakov vhadzujte len to, čo nie je
možné odovzdať ako separovaný odpad podľa
vyššie uvedených jednotlivých druhov! Ušetríte
tým i vlastné náklady na likvidáciu odpadu.

Ak nemáte vrece príslušnej farby, môžete
vytriedené odpady odovzdať aj vo vlastnom
priehľadnom vreci. Za každé vyložené vrece
dostanete naspäť prázdne vrece. Zle vytriedený
odpad nebude odvezený.
Odvoz väčšieho množstva odpadov vie obec
zabezpečiť na základe objednávky. Vytváranie
„čiernych“ skládok odpadov, či už ide o pohodenie
zopár ﬂiaš alebo o vyvezenie niekoľkých
nákladných áut odpadu tam kde nepatria a tiež
spaľovanie komunálneho odpadu v záhrade, na
poli, v lese, v peci alebo v kotly je zakázané.
Ostatné informácie týkajúce sa odpadov Vám
poskytneme na adrese: Obec Černík, Hlavná 145,
941 05 Černík, tel. č. 035 6578 105,
e-mail: dane@obeccernik.eu, www.obeccernik.sk

Ak nám, občanom obce Černík, záleží na udržiavaní
poriadku a čistoty v našej obci, mali by sme všetci
k tomu prispievať svojim zodpovedným konaním.
A preto, ak uvidíte niekoho, ako ničí zberné
nádoby, zakladá „čierne skládky“ alebo spaľuje
komunálny odpad, upozornite ho na jeho
nesprávne a nezákonné konanie. Ak takéto
upozornenie nepomôže, ohláste to Polícii alebo
obecnému úradu.
Vážme si naše životné prostredie, lebo len na nás
záleží či raz odovzdáme našim deťom prostredie
v ktorom bude radosť žiť, alebo prostredie plné
odpadkov a nebezpečných látok. Voľba je len na
nás.
S pozdravom
Ing. Peter Stuchlý, PhD. starosta obce Černík

