OBEC ČIČMANY
Obecný úrad v Čičmanoch č.166, 013 15 Čičmany

OZNAM
Pre skvalitnenie separovaného zberu v obci Čičmany od 1.3.2018
zavádzame nasledovný systém zberu:
Z dôvodu udržania čistoty a hygieny v obci „sklad“ na plastový odpad sa
zamyká a nie je prípustné anonymne/voľne ukladať vrecia okolo skladu
ako aj pri kontajneroch, ktoré sú v obci umiestnené na verejných
priestranstvách.
Každá domácnosť v obci Čičmany (dom) má nárok jedenkrát mesačne na
2 ks plastových vriec na zber separovaného odpadu plastov a kovových
obalov, ktoré si môže prevziať na obecnom úrade.
V stanovených termínoch budú zamestnanci obce zberať z domácností tento
vyseparovaný odpad. Vrecia s vyseparovaným odpadom odovzdá priamo
občan /domácnosť v určenom termíne pri odvoze alebo ho umiestni pred
bránku svojho domu s označením súpisného čísla domu.
Zamestnanci obce skontrolujú obsah vriec, v prípade, že vo vreciach sa budú
nachádzať iné zložky odpadu ako plasty a kovové obaly, tento sa nepreberie.
Takýto odpad sa klasifikuje ako komunálny odpad a domácnosť si ho
umiestni do svojej nádoby na komunálny odpad, ktorá sa vyvezie v rámci
stanovených termínov vývozov.
Každá domácnosť/rekreačný dom/prenajímateľ ubytovania má povinnosť
mať smetnú nádobu na komunálny odpad a zabezpečovať separovaný zber
podľa stanoveného systému v obci. Prenajímateľ ubytovania má povinnosť
o zberovom systéme informovať svojich klientov a dohliadať na jeho
dodržiavanie.
Nie je prípustné anonymne ukladať :
• vrecia s vyseparovaným odpadom ku kontajnerom, ktoré sú
umiestnené na verejných priestranstvách obce, nevytvárať vrecové
skládky,
• komunálny odpad v plastových vreciach ku kontajnerom, alebo do
kontajnerov na separovaný odpad,
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• ukladať akýkoľvek odpad ku kontajnerom na separovaný odpad,
ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách obce,
• vhadzovať komunálny odpad z domácností do košov, ktoré sú
rozmiestnené na verejných priestranstvách v obci pre jednorazových
turistov a návštevníkov obce.
Čo je plastový odpad:
-

fólie, vrecúška, tašky, umelé fľaše z nápojov, PET fľaše tégliky z jogurtov
a samotné plastové obaly z potravín (napríklad plastový obal z nanukovej
torty),obaly z kozmetických produktov (zo šampónov, krémov, tekutého
mydla a pod.) .PET fľaše vkladajte zdeformované ,ušetríte tým
prevádzkové náklady na odvoz a spracovanie odpadu.

ČO SEM NEPATRÍ !
Silne znečistené nádoby, alebo obaly so zvyškami jedál !!!

Čo sú kovové obaly a viaczložkové obaly – VKM:
-

kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky, viacvrstvové
kombinované obaly, obaly VKM z mlieka, džúsov a lacných druhov vína
(tzv. tetrapakové obaly alebo nápojové kartóny).

ČO SEM NEPATÍ !
Batérie, silne znečistené potravinárske obaly, plechovky .

Termíny prebrania vyseparovaného odpadu
z domácností - PET a ostatné plasty, kovové obaly v
obci Čičmany rok 2018
Pondelok od 08:00 do10:00
26.3.2018
23.4.2018
21.5.2018
18.6.2018
16.7.2018
13.8.2018
10.9.2018
8.10.2018
5.11.2018
3.12.2018
28.12.2018
V Čičmanoch 14.3.2018
Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.
starostka

2

