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Služby Sarovcc, PSC 935 52 Sarovce, čS. 036/63 10634
V Šarovcjacti 8.12.2017
Obec
Tekovský 1-Irádok
Turá

V zmysle či. IV. zmluvy o vývoze triedeného odpadu Vám zasielanie lmrmonograni
vývozu triedeného zberu na rok 2018

16.1., 16.2., 16.3., 17.4., 16.5,, 15.6.. ~3.7., 17.8., 14.9., 12,10., 16.11., 14.12.2018
Za účelom riadneho zahezpečenia vývozu a informovanosti o zvozeje nutné termíny
dodať do každej domácnosti. pretože tak informujete a motivujete občanov.
Tiež prosíme termín vývozu pred vývozom viackrát vyhlásiť v miesinom rozhlase,
aby občania triedený odpad mohLi vyložif správny čas.
V príiohe posielam aj list do každej domácnosti alebo obecných novín.
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Za spoluprácu a dóveru ďakujeme
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Vedúca organizácie
Mária Ceclivalová
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Milí spoluobčania!
Prihovárame sa Vám pravidelne každý rok, pretože komunálny odpad je v každej
domácnosti, tvoríme si ho, či už chceme abbo nie pri každodenných činnostiach pri varení,
kúrení, upratovaní a kupujeme si ho v obchodoch s tovarom. Zajeho likvidáciu platíme, ale
pri jeho dökladnom separovaní prídeme k závoru, že zaň nemusíme platif.
Zbierame plast, sklo, papier, malé kovové obaly a viacvrstevný kombinovaný materiál
V čistom stave.
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PLASTY: všetky plastové fľaše od minerálnych nápojov, octu, pochutin, čistiacich, dezin
fekčných a kozmetických výrobkov, fľaše zjedlého oleja, všetky tégliky zjogurto% milá
čikov, pudingov, masla, horčice, smotany, tresky, majonézy, tvarohu, fóliu, všetky fóliové
a igelitové tašky, záhradkárske, pivové a malinovkové preprávky, lavóre, vinohradnícke
škopky, vedrá, kvetináče
TETRAPAKOVÉ OBALY !krabice/ od džúsov, mlieka a kakaa, v čistom stave.
Nezbierame fl‘aše od motorového oleja, maziv, kyselin a jedov
PAPIER: všetky druhy novín, časopisy, letáky, knihy, katalógy, zošity, krabice od liekov,
dezertov, a kartónové obaly- krabice.
Nezbierame celofánové sáčky od cestovín, polievok, zvieracích granúl, WC papie;
hygienické vreckovky, vložky, plienky!
SKLO: všetky druhy bieleho a farebného skla a zavázacích pohárov
Nezbierame porcelán, zrkadlá, obrazovky TV a sklo kombinované s mým materiálom!
MALÉ KOVOVÉ OBALY: alko a nealko plechovice, konzervy pre pso‘~ mačky, paštéky
a všetky konzervárenské plechovice potravinového charakteru, všetky druhy zaváraninových
viečok viečok !okrem pivových/, staré hliníkové riady, potravinové dózy, krabice, pudrenky,
tabatierky
POLYSTYRÉN- ochranné obaly elektrospotrebičo% nie potravinárskeho charakteru
Plán vývozu v roku 2018: 16.januára, 16.februára, 16.marca, 17.apríla, 16.mája,
15.júna, 13.júla, 17.augusta, 14.septembra, 12.októbra, 16.novembra, 14.decembra
Našim spoločným cieFom je znižovanie množstva komimálneho odpadu a zvyšovanie
množstva vyseparovaných surovin. Toto sa dá dosiahnut‘ jedine s obyvateľmi, ktorí budú vo
svojich domácnostiach druhotný odpad triedit‘, zbierať a separovat‘.
Touto cestou Vás žiadame o to, aby ste plastové PET fl‘aše postúpali, čím vytlačíte
vzduch a my vjeme odviezt‘ viac odpadu !neprenášame vzduch, nezvyšujeme náklady!.
Na triedený odpad požívajte vrecia, ktoré ste dostali, aby sme navzájom videli, čo tam
v skutočnosti je !
Do vriec s triedeným odpadom nevkladajte čo tam nepatrí, ten odpad ešte

d‘alej dotried‘ujú ľudia.

„Čistota mesta je obrazom ducha a mysle l‘udí,

ktorí v ňom žijú“

Tisztelt lakosok!
Minden év elején ismertetjük a gyüjtés és válogatás módját, valamint a szemétdíjat.
Minden háztartásban keletkezik hulladék. Mi magunk termeljük. Megvásároljuk a termékek
kd együtt, fčzéskor, fútésnél, takarításnál naponta 24 órári keresztül, állandóan keletkezik
valamilyen hulladék. Eimek megsemmisítéséért fizetünk. A helyes válogatás során ana
a kóvetkeztetésre j utunk, hogy a látszólag értéktelen hulladékot visszaj uttatj uk az élet
kĎrforgásáb&
Ezúton ismerte~ük Onókkel, mit gyújtsünk és mit nem.
Můanyag minden můanyag flakon amelyben ásványvíz, szódavíz, üdítö, ecet, fčzčolaj,
ízesítö, tisztítószer, kozmetikai termék volt, minden jogurtos, pudingos, tejfeles, vajas,
mustáros, túrós, majonézés, salátás můanyag edényeke, továbbá atetrapack dobozok,
amelyben tej, dzsus, kakaó volt a tejes zacskók üresen és tisztán, igelit táskák, mikrotén
zacskók, a kerti, a sörčs vagy a málnás ládák, múanyag ból készúlt lavórok, vĎdrĎk,
virágtartó edények, kádak, tartályok, deszertes dobozok betétjei.
Nem gvůjthetö a motorolaios. zsíros. savasg mérgek tárolására használt
múanyag tartályok. edények és můanyag auto alkatrészeket!
Fontos felhivás: PRESELD A MUANYAGOT! A můanyag üvegeket ~egegyszerůbben
lábbal tapossuk, gyúijuk össze. Az Önók segitségével hatékonyabb lesz a hulladékgyújtés.
Kószůnjük
Papír mindenféle újságpapír, heti és havilap, szórólapok, konyvek, katalógusok, füzetek,
zacskók, gyó~yzseres dobozok, papír és kartondobozok, dezertes dobozok.
Nem gyííjthetö a celofánzacskó, celofánpapíi; WC papíi~ a papírzsebkendó
papírpelenka, intimbetét.
Uveg mindenfajta fehér és színes üveg, beföttes pohár
Nem gyüjthetö a porcelán, tiiköi; TV képernyó és más anyaggal kombinált iiveg.
Fém sĎrós vagy üdítós pléhdobozok, pástétomos dobozok, mindenféle üveg teteje /kivétel
a sórösůveg/, öreg aluminium edények, dobozok, púderes dobozok, doháiiytartó dobozok.
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Polisztirén: külĎnféle elektromos berendezések védelmére használt betétek, borítók.
/Nem az élelmiszer csomagolásai
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csirke húsok/

A válogatott hulladék elszállításának idöpontja 2018 évben:
január l6áii, február l6án, március l6án, április llén, május l6án, június lSén, július
l3án, augusztus llén, szeptember l4én, október l2én, november l6án, december l4én
Közös érdekünk és célunk legyen a minél tóbb újra hasznosítható értékes, minčségi válogatott
hulladék mennyisége és ezáltal kevesebb értéktelen hulladék csčkkentése.
Ezt csak úgy tudjuk elérni ha tudomássul vesszük, és háztartásunkban alkalmazzuk a hulladék
osztályozását
A válogatott hulladék zsákokba nerakjanak bele azt ami nem oda való, mert a hulladékot
tovább válogatják munkásaink.

Már az ókori görögök is azt mondták, hogy “A város tisztasága, az ott éIö emberek
Jelkivilágának és gondolkodásának a tükre“

