SEPAROVANÝ
ZBER
V OBCI MAŇA

„Robíme toho toľko, aby sme pripravili naše deti na
budúcnosť, ale robíme dosť aj pre to,
aby sme pripravili budúcnosť pre naše deti?”
(Lary Chalfan, výkonný riaditeľ Zero Waste Aliance)

Naša obec kladie dôraz na to, aby sme chránili životné
prostredie, a preto vykonávame triedený /separovaný/
zber odpadov. Triedením odpadu sa znižuje množstvo
komunálneho odpadu uloženého na skládkach,
a tým aj výška ﬁnančných prostriedkov, ktoré musí
obec, a aj obyvatelia, za uloženie a odvoz odpadu
platiť. Ďalším využitím recyklovaných surovín všetci
prispievame k ochrane životného prostredia.

AKO SEPAROVAŤ ODPAD?
PAPIER
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy (bez
tvrdej väzby), listy a obálky, kancelársky papier,
bločky, lístky, kartón, vlnitá lepenka, krabice z
tvrdého papiera, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci a krepový
papier, papierové obaly (vrecká od múky, cukru,
krabičky od syrov, čaju...), ...
Nepatria sem: papier kombinovaný s iným materiálom (kompozity
–C, vrstvené obaly, papier s hliníkovou alebo plastovou fóliou) najčastejšie označené C/PAP (obaly z polotovarov, pudingov, korenín,
mrazených potravín,...), škatuľky od cigariet, kopírovací papier, lepiace pásky, voskový papier, mokrý, mastný a inak znečistený papier, brúsny papier, stanioly, celofán, alobal, hygienické potreby, ...
Spôsob zberu:
• papier v plastových vreciach alebo zviazaný do zväzkov je
potrebné v deň zberu vyložiť pred svoj dom,
• v miestnej základnej škole počas vopred vyhlásenej akcie.
Frekvencia odvozu: z domácností 1 x za 2 mesiace.
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Papierové obaly sú väčšinou označené týmito značkami:
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Patria sem: biele a farebné sklo v podobe všetkých druhov sklenených fliaš, poháre, nádoby,
obaly a predmety zo skla, fľaštičky od kozmetiky, sklo z okuliarov, okenné / tabuľové sklo, ...
Fľaše je potrebné zbaviť obsahu, zátok, kovových uzáverov, kovových prúžkov okolo hrdla,
kovových a plastových fólií! (papierové etikety nevadia)
Nepatria sem: vvyššie uvedené sklenené obaly
s obsahom, keramika, žiarovky, žiarivky a výbojky, porcelán, plexisklo, časti uzáverov fliaš, kovové uzávery,
vrchnáky, korky, gumy, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo, obrazovky, sklobetónové tvárnice, fľaše z umelej hmoty, ...

Spôsob zberu:
• do 1100 litr. kontajnerov, ktoré sa nachádzajú vo Veľkej Mani
pri supermarkete Jednota, na ul. F. Jurigu pri obecných bytovPET
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kách, na zbernom mieste na „Pajte“ a v časti obce Malá Maňa.
Frekvencia odvozu: z kontajnerov 1 x za mesiac.
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Sklenené obaly sú väčšinou označené
týmito
značkami:
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PLASTY
PLASTOVÉ FĽAŠE

Patria sem: Plastové PET a PE fľaše od minerálok,
malinoviek, piva, octu, sirupov, rastlinných olejov,
plastové obaly z drogérie s označením HD-PE
napr. od aviváží, čistiacich prostriedkov, šampónov, obaly z kozmetických výrobkov,...
Nepatria sem: znečistené fľaše, obaly z nebezpečných látok napr. motorových olejov, farieb, lepidla, chemikálií a pod. a fľaše s označením OTHER alebo číslom 7.
Fľaše je potrebné zošliapnuť alebo stlačiť, aby pri preprave nezaberali zbytočne veľký objem!
Fľaše, prosíme, odzátkovať a zátky vhodiť do vriec spoločne s fľašami.

PLASTOVÉ FÓLIE

Patria sem: záhradné, strečové a obalové fólie, igelitové tašky,
vrecká, vrecká od mlieka, obaly zo sladkostí,..., najčastejšie s
označením HD-PE, LD-PE a PE alebo číslom 2 a 4, ...
Nepatria sem: vrecká s označením PVC, PP a OTHER alebo číslom 3, 5 a 7 (napr. „šušťavý obal z cestovín, 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. ; rozložiteľné, degradovateľné alebo kompostovateľné vrecká
a tašky; znečistené fólie ( zeminou, farbami, zvyškami potravín).
Fólie vhadzujte čisté a stlačené, veľké kusy môžete poskladať, zviazať a položiť v čase zberu vedľa vriec.

PLASTOVÉ TÉGLIKY

Patria sem: čisté tégliky napr. od jogurtov, smotany, rastlinných
masiel, margarínov, nátierok, kyseliny citrónovej, poháriky z automatov, a iné plastové nádobky najčastejšie s označením PET,
PS alebo PP.
Nepatria sem: znečistené tégliky, tégliky s označením PVC alebo
číslom 3.
Vhadzujete len čisté tégliky, kovové fóliové viečka z téglikov oddeľte!

PENOVÝ POLYSTYRÉN

Patria sem: obaly z potravín (polystyrénové tácky, poháriky, boxy
a krabice), odrezky zo stavebného polystyrénu, kruhy z vencov,
obalový polystyrén z elektroniky a pod., najčastejšie s označením
PS alebo číslom 6.
Nepatria sem: znečistený polystyrén(napr. potravinami, maltou,..)
Vhadzujete len čistý polystyrén, veľké kusy polystyrénu
môžete zviazať a položiť v čase zberu vedľa vriec.

OSTATNÉ PLASTY

Patria sem: plastový záhradný nábytok, kvetináče, koše, vedrá,
misky, prepravky, debny, sudy, bandasky, vaničky, väčšie hračky
z plastov a pod., najčastejšie s označením HD-PE, 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,
hrubo znečistené plasty zeminou, farbami, chemikáliami, olejmi,
lepidlami, zvyškami obsahu a pod.
Spôsob zberu:
• v plastových vreciach, ktoré je potrebné v deň zberu separovaných odpadov vyložiť pred svoj dom,
• veľkorozmerové plasty samostatne vyložiť v deň zberu separovaných odpadov pred svoj dom,
• plastové obaly z nebezpečných látok napr. z motorových olejov môžete odovzdať do zberných nádob na benzínových čerpadlách.
Frekvencia odvozu: z domácností 1 x za mesiac.
Plastové obaly sú väčšinou označené týmito značkami:
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Patria sem: nápojové kartónové obaly od mlieka, smotany a iných
mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vín, avivážnych prostriedkov, najčastejšie s označením C/PAP alebo číslami 81 a 84.
Nepatria sem: znečistené obaly, obaly obsahujúce zvyšky nápojov, iné viacvrstvové kombinované obaly napr. z polotovarov,
pudingov, korenín, kávy, vreckových polievok, práškov do pečiva,
nanukov, kakaového prášku a pod.
Obaly je potrebné zošliapnuť alebo stlačiť!

Spôsob zberu:
• spoločne s plastmi v plastových vreciach, ktoré je potrebné
v deň zberu separovaných odpadov vyložiť pred svoj dom.
Frekvencia odvozu: z domácností 1 x za mesiac.

KOVY
Patria sem: kovové a hliníkové obaly
od konzerv, plechovky od piva a iných
nápojov, hliníkové obaly, sudy, kovové
tuby od pást, kovové viečka a uzávery
z fliaš, viečka z jogurtov, alobal, obaly
zo sprejov, čisté kovové obaly od farieb
a chemikálií, kovový riad a iný drobný
kovový šrot, zvlášť veľkoobjemový a
ťažký kovový šrot.
Nepatria sem: vyššie uvedené kovové obaly so zvyškami obsahu a
hrubo znečistené inými prímesami, farbami a rôznymi chemickými
látkami; káble, elektronické a elektrické zariadenia a ich časti, ...
Zbiera sa:
• spoločne s plastmi v plastových vreciach, ktoré je potrebné v
deň zberu separovaných odpadov vyložiť pred svoj dom,
• veľkoobjemový a ťažký kovový šrot
- spred domácností spravidla 2x do roka v termínoch, ktoré
budú vopred ohlásené,
- trvale počas roka na zbernom mieste „na Pajte“ po predchádzajúcom nahlásení dovozu na obecnom úrade,
• vo výkupniach železa a farebných kovov.
Frekvencia odvozu: z domácností minimálne 1 x za mesiac.

ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
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, bezdrôtové a mobilné telefóny, elektronické hudobné nástroje, kalkulačky, práčky, chladničky, mrazničky,
sušiče na vlasy, žehličky, hriankovače, variče, elektrické sporáky,
umývačky riadu, klimatizačné zariadenia, vysávače, mlynčeky,
mixéry, hriankovače, varné kanvice, hodiny, vŕtačky, kosačky, ...

Spôsob zberu:
• spred domácností spravidla 2x do roka v termínoch, ktoré
budú vopred ohlásené,
• trvalo počas roka na zbernom mieste „na Pajte“ po predchádzajúcom nahlásení dovozu na obecnom úrade,
• olovené batérie (akumulátory) - trvalo počas roka na zbernom
mieste „na Pajte“ po predchádzajúcom nahlásení dovozu na
obecnom úrade,
• tužkové baterky, žiarovky, žiarivky a výbojky do určených nádob
vo vestibule kultúrneho domu alebo v predajniach tohto tovaru.
Frekvencia odvozu: z domácností spravidla 2x za rok.

TEXTIL, ODEVY, OBUV, HRAČKY
Patria sem: dámske, pánske, detské
letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, utierky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky,
tkané koberce, periny, vankúše, obuv,
hračky.
Nepatria sem: domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a znečistené veci.
Jednotlivé druhy je potrebné osobitne zabaliť napr. do igelitových tašiek alebo vriec!
Spôsob zberu:
• do označených kontajnerov, ktoré sa nachádzajú v areáli
miestneho trhoviska a v časti obce Malá Maňa,
• aktuálne vopred vyhláseným spôsobom zberu.
Frekvencia odvozu: z kontajnerov priebežne podľa potreby.

BIOODPAD
Patria sem: lístie, tráva, pozberové zvyšky rastlín (korene, listy, kvety,...), konáriky
z kríkov a stromov (narezané, posekané - nie veľké!),
odpadové ovocie, zvyšky zeleniny a ovocia (z čistenia zemiakov,
mrkvy, ohryzky,...), zvyšky hotových jedál (ako napr. zemiaky,
ryža, kávová usadenina, čajové vrecká,...)...

• samostatne veľké konáre z kríkov a stromov,
• samostatne kuchynské biologické odpady,
• samostatne oleje a tuky.
Nepatria sem: tekuté zvyšky jedál, kosti, mäso, ryby, uhynuté
zvieratá, mliečne výrobky, iné odpady (plasty, kovy, sklo,...), ...
Čo s ním?
• prednostne ho kompostujte vo vlastných domácich kompostoviskách.
Informácie ako kompostovať nájdete na internetovej stránke
www.priateliazeme.sk/spz.
Spôsob zberu:
• v časti obce Veľká Maňa na zbernom mieste „na Pajte“ po
predchádzajúcom nahlásení na obecnom úrade,
• v časti obce Malá Maňa na zbernom mieste „za Náglovými“,
• odvoz konárov spred domov vykoná obec v jarnom období vo
vopred vyhlásenom termíne,
• kuchynské biologické odpady do na to určených 120 litrových
hnedých nádob na ul. F. Jurigu pri obecných nájomných bytovkách alebo na zbernom mieste „na Pajte“ po predchádzajúcom nahlásení na obecnom úrade,
• oleje a tuky v plastových uzatvorených fľašiach do na to určených 120 litrových nádob na zbernom mieste „na Pajte“ po
predchádzajúcom nahlásení na obecnom úrade.

OBJEMNÝ ODPAD
Patria sem: odpad, ktorý sa nezmestí do používaných nádob na
komunálny odpad (napr. starý nábytok, koberce, skrine, postele,
stoličky, kočíky,...).
Spôsob zberu: za poplatok na miestnom zbernom mieste
„na Pajte“ po predchádzajúcom nahlásení na obecnom úrade.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Patria sem: stavebné odpady (tehly, betón, škridla, kameň, výkopová zemina...) z drobných udržiavacích prác, pri ktorých sa
nevyžaduje stavebné povolenie, vykonávaných svojpomocne (nie
ﬁrmou).
Nepatrí sem: stavebný odpad obsahujúci azbest.
Spôsob zberu: za poplatok na miestnom
zbernom mieste „na Pajte“
po predchádzajúcom nahlásení
na obecnom úrade v hmotnosti do 500 kg.

STAVEBNÝ ODPAD
Patria sem: stavebné odpady (tehly, betón, škridla, kameň, výkopová zemina,...) zo stavebných prác v hmotnosti väčšej oko 500 kg.
Nepatrí sem: stavebný odpad obsahujúci azbest.
Spôsob zberu:
• na najbližšej skládke stavebných odpadov v Michale nad Žitavou (t. č. 035 6596126),
• výkopovú zeminu alebo „nabíjaninu“ je možné po predchádzajúcom dohovore s obecným úradom uložiť na vopred určené miesto.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Patria sem: alkalické batérie a olovené akumulátory, tužkové baterky, žiarovky, svetelné zdroje, a
iný odpad obsahujúci ortuť (lineárne a kompaktné žiarivky, výbojky, tlejivky, batérie, ...).
Spôsob zberu:
• olovené batérie (akumulátory) - trvalo počas
roka na zbernom mieste „na Pajte“ po predchádzajúcom nahlásení dovozu na obecnom úrade,
• tužkové baterky, žiarovky, žiarivky a výbojky do určených nádob
vo vestibule kultúrneho domu alebo v predajniach tohto tovaru.
V žiadnom prípade sa nesmie vhadzovať do zberných
nádob a vriec !!!

PNEUMATIKY
Patria sem: pneumatiky z osobných a nákladných
aut 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, predajniach pneumatík, ...

STARÉ LIEKY
• odovzdajte v najbližšej lekárni.

Do nádob na zmesový komunálny odpad vhadzujte len
to, čo nie je možné odovzdať ako separovaný odpad
podľa vyššie uvedených jednotlivých druhov!
Ušetríte tým vlastné náklady na likvidáciu odpadu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Plastové vrecia s objemom 120 l na zber separovaných odpadov
občania dostanú na výmenu pri zberoch separovaného odpadu
alebo si ich môžu v potrebnom množstve bezplatne vyzdvihnúť na
obecnom úrade.
Priemyselne vyrobené kompostéry a vedierka na kuchynský odpad. Záujem o ich zakúpenie je možné nahlásiť na obecnom úrade.
Odvoz separovaných odpadov z domácností vykonáva zberová
spoločnosť mesačne v presne určených termínoch.
Zberové miesto separovaných odpadov „na Pajte“ je pre občanov
prístupné po predchádzajúcom ohlásení a dohovore na obecnom
úrade v čase:
pracovné dni:

od 8.00 hod. do 14.00 hod,

v sobotu:		

od 10.00 hod. do 12.00 hod.

Odvoz väčšieho množstva odpadov vie obec zabezpečiť traktorom
alebo kontajnerom na základe objednávky.
Vytváranie „čiernych“ skládok odpadov, či už ide o odhodenie zopár fliaš alebo o vyvezenie niekoľkých nákladných áut odpadu tam,
kam nepatria, a tiež spaľovanie odpadu, lístia, buriny na záhrade,
na poli, v lese, v peci alebo v kotle je zakázané.
Ostatné informácie týkajúce sa odpadov Vám poskytneme na
adrese:
Obec Maňa, Námestie M. R. Štefánika 1, 941 45 Maňa
Tel.: 035 6595104; mobil: 0905 522 839
e-mail: oddeleniedopravy@obecmana.sk; starosta@obecmana.sk,

www.obecmana.sk
Na záver naša prosba:
Ak nám, občanom obce Maňa, záleží na udržiavaní poriadku a
čistoty v našej obci, mali by sme k tomu všetci prispievať svojim zodpovedným konaním. A preto, ak uvidíte niekoho, ako ničí
zberné nádoby, zakladá „čierne skládky“ alebo spaľuje odpad,
upozornite ho na jeho nesprávne a nezákonné konanie. Ak takéto
upozornenie nepomôže, ohláste to polícii alebo obecnému úradu.
Len spoločnou snahou sa nám podarí docieliť to, že naša obec a
jej okolie nebude znečistené odpadmi, ale naopak, bude čisté a
pekné a bude prispievať k našej spokojnosti.

