Prosíme, vhadzujte
čistý polystyrén. Veľké kusy polystyrénu môžete zviazať
a položiť v čase zberu vedľa vriec.

PENOVÝ POLYSTYRÉN

Prosíme, vhadzujte
čisté tégliky.
Patria sem: tégliky od jogurtov, rastlinných masiel,
margarínov, nátierok, smotany, 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.

PLASTOVÉ TÉGLIKY

Prosíme, vhadzujte
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
CADPE, C/PP, PP/LDPE, PP/ LDPE/PP a pod.; rozložiteľné,
degradovateľné alebo kompostovateľné vrecká a tašky;
znečistené fólie (zeminou, farbami, zvyškami potravín).

PLASTOVÉ FÓLIE

Prosíme, vhadzujte iba
stlačené a čisté fľaše.
Patria sem: plastové fľaše všetkých farieb od minerálok,
stolových vôd, malinoviek, olejov, 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.

Prosíme, vhadzujte čisté kovy. Kovové obaly stlačte.
Patria sem: konzervy; plechovky od nápojov; 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
číslom 5; plechovky od farieb a chemikálií; káble; elektronické a elektrické zariadenia a ich časti.

KOVY

Prosíme, vhadzujte
čisté a stlačené VKM
Patria sem: nápojové kartonové obaly od mlieka,
džúsov, 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).

VKM (tetrapaky)

Prosíme, vhadzujte
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 a 5 a 6.
Nepatria sem: plasty označením PVC a OTHER alebo
číslicami 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 číslicami 3 a 7 nezbierame. Je vhodné sa im už vyhýbať.

OSTATNÉ PLASTY

Prosíme, vhadzujte
čisté sklo do kontajnera. Sklo nerozbíjajte na menšie kusy,
fľaše zbavte uzáverov, krúžkov okolo hrdla, plastových fólií
(papierové etikety nevadia)...
Patria sem: predmety zo skla; fľaše; fľaštičky; poháre;
črepy; okenné sklo...
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...

Organizácia zodpovednosti výrobcov
REC obal je zmluvným partnerom na financovanie
triedeného zberu vo Vašej obci.
www.recobal.sk

UPOZORNENIE:
Vrecia pred vyložením zviažte, zabránite tým znečisťovaniu okolia.
Ak nemáte vrece príslušnej farby, môžete vytriedené odpady odovzdať aj vo vlastnom vreci. Za každé vyložené
vrece dostanete naspäť prázdne vrece.
Zle vytriedený odpad nebude odvezený. Je nutné ho správne dotriediť a vyložiť pri ďalšom zbere.

Ako správne
triediť odpady

ĎAKUJEME, ŽE TRIEDITE!

Prosíme, vhadzujte
do samostatného vreca/tašky. Krabice a krabičky rozoberte.
Veľké kusy môžete zviazať a položiť v čase zberu vedľa vriec.
Patrí sem: noviny, časopisy, reklamné letáky, katalógy,
plagáty, knihy (bez tvrdej väzby), kartóny, staré zošity, baliaci papier, 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.
Nepatrí sem: papier kombinovaný s iným materiálom
(kompozity - C) najčastejšie s označením C/PAP (obaly
z polotovarov, pudingov a korenín...); znečistený papier; celofán; hygienické potreby; kopírovací papier;
voskový papier; papierové pásky; brúsny papier; dechtový papier; staniol...

SKLO

PAPIER

PLASTOVÉ FĽAŠE

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)

Zelený kontajner

Modré vrece

Žlté vrece

Vážení občania!
Tento informačný leták sme pre Vás pripravili z dôvodu, že od 1. apríla 2021 dochádza v našej obci k zmene zberovej
spoločnosti na zber separovaného odpadu. Zberovú spoločnosť Obec Palárikovo, ktorá ukončuje svoju činnosť z
ekonomických dôvodov, nahradí zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o. Na základe tejto zámeny pre Vás
vyplývajú nasledovné zmeny:
1. Zmenia sa termíny zberu a čiastočne aj spôsob zberu separovaného odpadu.
2. Nové termíny zberu separovaného odpadu nájdete v tomto letáku, v priloženej skladacej kartičke a na
obecnej internetovej stránke www.obecmana.sk .
3. Každý mesiac sa budú od domov brať žlté vrecia, do ktorých budete spolu dávať viacero komodít a to:
plastové fľaše, fólie a tégliky,obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, polystyrén, tetrapaky,
kovové obaly. K vreciam budete môcť priložiť aj väčšie veci z plastu /neznečistené vedrá, kvetináče, prepravky, záhradný nábytok.../.
4. V samostatnom termíne každý druhý mesiac sa budú od domov brať modré vrecia, do ktorých budete
dávať veci z papiera a kartónu. K vreciam budete môcť priložiť samostatne previazané väčšie kusy kartónu.
5. Sklo sa bude zbierať prostredníctvom zelených 1 100 litrových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené v
obci na trvalých stanovištiach, vo Veľkej Mani pri Supermarkete Jednota a na zbernom mieste na „Pajte“ a v
Malej Mani pri kontajneroch na textil.
6. Elektroodpad sa bude zbierať spravidla 2x do roka spred domov v termínoch, ktoré budú vopred ohlásené
a trvalo počas roka na zbernom mieste na „Pajte“ po predchádzajúcom nahlásení na obecnom úrade.
7. Veľkoobjemový a ťažký kovový šrot je možné odovzdať trvalo počas roka na zbernom mieste „na Pajte“
po predchádzajúcom nahlásení dovozu na obecnom úrade.
8. Zber komunálneho odpadu sa nemení, termíny zberu zostávajú nezmenené.
Ing. Igor Sádovský
starosta obce Maňa
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Upozornenie!
• Vyseparované zložky musia byť čisté. Zle vytriedený odpad nebude odvezený. Je nutné ho správne dotriediť a vyložiť pri ďalšom zbere.
• Vrecia zaväzujte.
• Znečistené tégliky, tetrapaky, konzervy a fľaše opláchnite. Nesmú byť znečistené od zvyškov potravín, masti, olejov...
• Papier a kartón nesmie byť navlhnutý, mastný alebo znečistený od zvyškov potravín, olejov, farieb, lepiacich pások...
• PET fľaše stlačte a odstráňte z nich zátky. Tie dajte tiež do toho istého vreca.
• Fólie a polystyrén nesmú byť znečistené zeminou, maltou, lepidlami, farbami, zvyškami potravín...
• Sklo nerozbíjajte na menšie kusy, fľaše zbavte uzáverov, krúžkov okolo hrdla, plastových fólií (papierové
etikety nevadia).
• Elektroodpad odovzdávajte v celosti, nerozoberajte ho a nevyberajte jeho časti /kompresor, cievky, kovové časti.../.

