SEPARUJEME KOMUNÁLNY ODPAD
Zber separovaného odpadu v meste Jelšava
Mesto Jelšava má vybudovaný osobitný systém zberu zmesového komunálneho odpadu
a separovaného zberu, čo znamená, že na jednotlivé zložky odpadu sú určené osobitné zberné
nádoby. V meste Jelšava je zavedený systém separácie nasledovných zložiek odpadov: plasty,
sklo, papier, kov, textil (šatstvo, obuv, hračky). Dvakrát ročne sa uskutočňuje zber
nebezpečného odpadu a na objemný odpad sú určené veľkoobjemové kontajnery
rozmiestnené na stanovištiach.

Separácia zložiek odpadu:

sapon

Čo patrí do zberných nádob na plasty?
PET fľaše – od nápojov, vína, sirupov, HDPE fľaše – od
saponátov, šampónov, aviváží, mydiel..., PP fľaše, fólie,
fľaše od jedlých olejov, kovy – sú následne vytrieďované
fi Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota.
Čo nepatrí do zberných nádob na plasty?
fľaše od motorových olejov, chemikálií, postrekov, lepidiel,
farieb, riedidiel, linoleum, PVC podlahovina.

Nádoby na zber plastov sú žltej farby alebo sú označené nápisom PLASTY.
Čo patrí do zberných nádob na sklo?
sklenené fľaše vyprázdnené, vyčistené, bez uzáveru,
obalové sklo, fľaše od vína, alkoholu a iných nápojov, fľaše
od zaváranín a kečupu.
Čo nepatrí do zberných nádob na sklo?
tabuľové sklo, porcelán, keramika, žiarovky, žiarivky, iné
prímesi komunálneho odpadu.

Nádoby na zber skla sú zelenej farby alebo sú označené nápisom SKLO.

Čo patrí do zberných nádob na papier?
kancelársky papier, noviny, časopisy, zošity, knihy, kartón,
papierová lepenka.
Čo nepatrí do zberných nádob na papier?
znečistený a mokrý papier napr. obalový papier z mäsa,
rýb, mlieka, hygienické vložky, papierové plienky.

Nádoby na zber papiera sú modrej farby alebo sú označené nápisom PAPIER.

Vo dvore mestského úradu je umiestnený 120 l červený kontajner na
separovanú zložku KOVY.
Čo patrí do zberných nádob na kovy?
konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od
pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka,
špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a pod.
Čo patrí do zberných nádob na kovy?
kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a chemickými látkami.

Od septembra pribudli v našom meste kontajnery
na použitý textil, odevy, obuv a hračky.
Čo patrí do zberných nádob na textil?
textil, odevy, obuv a hračky.
Čo nepatrí do zberných nádob na textil?
ostatné zložky komunálneho odpadu.

Mesto Jelšava realizuje dvakrát ročne zber nebezpečného odpadu a
elektroodpadu.
Patria sem:
- žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé
hnojivá, detergenty(pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry
znečistené olejom, farbami a pod,
- elektrické a elektronické prístroje a zariadenia ‐televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a
telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky,
elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články,
niklovo‐kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.

Separujme a kompostujme biologicky rozložiteľný odpad !
Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu spočíva v kompostovaní , ktorého výsledkom je
vznik prírodného hnojiva. Využitie je možné vo veľkom aj v malom –v poľnohospodárstve aj
vo vlastnej záhradke. Tento druh odpadu, ktorý sa rozloží v prírode bez negatívnych dopadov
na životné prostredie.
Patria sem:
zvyšky ovocia a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité
zvyšky jedla, škrupinka z orecha, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, mladá burina, piliny,
hobliny, vata, drevný popol, vlasy, chlpy, trus malých zvierat a pod.
Nepatria sem: šupky z citrusového ovocia (pozn.: banány nie sú citrusy a navyše obsahujú
veľa pre pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla, kosť, kameň, obväz, cigaretový
ohorok a pod.
Touto cestou Vás, vážení obyvatelia Jelšavy žiadame, aby ste k separácii odpadu
pristupovali s pochopením a Vašim zodpovedným postojom pomohli znížiť množstvá
odpadov končiacich na skládkach.

