časnosti veľmi aktuálna
Separácia odpadu je v sú
a dôležitá téma aj pre našu obec Ďurčiná.

Vedeli ste, že:

Je veľmi dôležité…

1. Obec dopláca na komunálnom odpade niekoľko tisíc
eur ročne a ak by sa nedoplácalo, cena za odpad by
vzrástla na 24 € na obyvateľa?

…uvedomiť si, že v prípade, ak ako obyvatelia nebudeme dohliadať na plnenie
týchto veľkokapacitných kontajnerov, budeme na to doplácať všetci bez ohľadu
na to, koľkokrát sme tam umiestnili odpad.

2. Nový zákon o uskladnení odpadov rapídne zvýši
naše náklady v priebehu tohto roka a cena za komunálny
odpad na osobu by mala byť ešte vyššia ako je
uvedených 24 €?

Finančné prostriedky, ktoré momentálne vynakladáme nad rámec poplatku
za komunálny odpad, môžeme použiť lepším a prospešnejším spôsobom pre
všetkých obyvateľov.

3. Ak máte plné smetné nádoby a umiestnite na ne
ďalšie vrecia vedľa, po prípade vedľa smetnej nádoby,
sú zarátavané ako manipulácia navyše a doplácajú na to
všetci obyvatelia?
4. V prípade, že máte doma starý nábytok, elektro,
koberce, žiarovky, žiarivky, atď., môžete tento odpad
bezplatne odovzdať do Zberného dvora v Rajci? Ak máte
viac odpadu, ktorý potrebujete zlikvidovať, môžete ísť
na skládku do Šuje, kde vám tento odpad zoberú, zapíšu
si vaše meno, vyfakturujú to nám ako obci a následne vám
obec dá zaplatiť túto likvidáciu?
5. Naše náklady na veľkokapacitné kontajnery boli
v minulom roku 10 670,40 €. Tieto finančné prostriedky
môžu byť použité prospešnejšie, napríklad na rozvoj našej
obce, podujatia, technické zabezpečenie obce a iné.

Po intenzívnych diskusiách v rámci obecného úradu a obecného zastupiteľstva
sme sa rozhodli podniknúť určité kroky. Veríme, že súčasnému nevyhovujúcemu
stavu napomôžu, a obec nebude nútená zdvihnúť poplatky za komunálny odpad.

Opatrenia:
1. Každá domácnosť dostane vrecia od obecného úradu na separáciu: kovov,
tetrapakov, skla, plastov a papiera. Tieto vrecia budeme zbierať rovnakým
spôsobom ako plasty. Každá domácnosť, ktorá bude separovať, bude odmenená.
2. Staré batérie budete môcť nosiť na obecný úrad, kde budeme mať vyhradenú
nádobu na ich zber.
3. Veľkokapacitné kontajnery pri cintoríne budú otvorené len v stredu, počas
stránkových hodín obecného úradu (8:00–17:30), aby bolo možné dohliadať
na spôsob ich plnenia a usmerniť obyvateľov, čo môžu a nemôžu do kontajnera
vyhadzovať. Zároveň budete môcť prísť na obecný úrad a zaplatiť za stavebnú
suť, ktorú vyveziete.

DO ŽLTÝCH VRIEC,
KTORÉ VÁM ROZDÁME:

PATRÍ SEM:
stlačené alebo zošliapnuté PET
fľaše od nápojov, mikroténové
vrecká, plastové tašky, fólie,
plastové obaly – od šampónov,
saponátov, tekutých mydiel,
aviváže, destilovanej vody, náplní
do ostrekovačov, neznečistené
obaly a výrobky z plastov
NEPATRÍ SEM:
novodurové rúrky, obaly
od nebezpečných látok, ako
napr. motorových olejov,
chemikálií, farieb

že:
Vedeli ste,
z 30-tich PET fliaš môže
byť fleecová bunda

že:
Vedeli ste,
z 5 zaváracích pohárov
môže byť sklenená váza
na kvety
DO ZELENÝCH
KONTAJNEROV ALEBO
VRIEC, KTORÉ VÁM
ROZDÁME:

PATRÍ SEM:
sklo, najmä neznečistené obaly
zo skla, fľaše, poháre, sklenené
nádoby, tabuľové sklo, sklenené
črepy
NEPATRÍ SEM:
drôtené sklo, keramika,
porcelán, autosklo, zrkadlá,
vratné sklenené obaly, krištáľové
sklo, pozlátené a pokovené sklo,
znečistené sklenené výrobky
a obaly

!
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DO MODRÝCH
KONTAJNEROV ALEBO
VRIEC, KTORÉ VÁM
ROZDÁME:

PATRÍ SEM:
papier, najmä neznečistené
papierové obaly, krabice,
kartóny, lepenka, noviny, zošity,
časopisy, kancelársky papier,
reklamné letáky
NEPATRÍ SEM:
mokrý, mastný alebo znečistený
papier, asfaltový, voskový
a dechtový papier, použité
plienky, hygienické potreby
a znečistené obaly a výrobky

že:
Vedeli ste,
10 časopisov sa môže
zmeniť na krabicu
na televízor

že:
Vedeli ste,
zo 670 hliníkových
plechoviek sa môže
stať rám na bicykel
DO HNEDÝCH
KONTAJNEROV ALEBO
VRIEC, KTORÉ VÁM
ROZDÁME:

PATRÍ SEM:
neznečistené obaly z kovu,
konzervy, alobal, plechovky
od nápojov
NEPATRÍ SEM:
kovové obaly znečistené alebo
kombinované s iným obalom,
napr. tuby od zubnej pasty
alebo od krému na topánky

Iný odpad:

LIEKY
• Veterinárne a humánne lieky je zakázané vyhadzovať do akýchkoľvek
zberných nádob. Lieky sa odovzdávajú do zbernej nádoby vo všetkých
lekárňach v Rajci či Žiline
• Vonkajšie papierové obaly liekov, tak ako aj príbalová informácia pre
pacienta, patria do komunálneho separovaného odpadu medzi papier. Pokiaľ
sa tuhé lieky nachádzali v sklenených obaloch, obal po vyprázdnení môžete
vyhodiť do separovaného odpadu na sklo. Je to najekologickejší postup, aký
môžete zvoliť.
• Ostatné lieky v špeciálnych alebo v netypických obaloch treba tiež odovzdať
v lekárni Jedná sa o inhalačné, prípadne injekčné systémy, použité ihly, striekačky
a ortuťové teplomery.
Dobrá rada: Ak neviete, kde liek vyhodiť, doneste ho aj s obalom do lekárne).

POUŽITÉ BATÉRIE A AKUMULÁTORY
môžete bezplatne odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín.
Prenosné batérie (napr. batérie do mobilných telefónov, tzv. tužkové batérie)
môžu občania odovzdať aj na obecnom úrade.
Vedeli ste, že: Batérie obsahujú ťažké kovy, a keď ich vyhodíme do prírody
alebo na nesprávne miesto, nebezpečné látky sa uvoľňujú do pôdy a vody?
Lenivosťou si tak ničíme vlastné zdravie. Doba rozložiteľnosti použitej batérie
môže byť až 100 rokov!
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá,
handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami
a pod. Odovzdať ho môže na Zbernom dvore v Rajci počas prevádzkových
hodín, treba ho však bezpečne uskladniť a previesť.
TEXTIL
Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych
kontajnerov. Patria sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky,
deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky
k oblečeniu (čiapky, šály a pod.), detské oblečenie.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Drobný stavebný odpad (DSO) sa odovzdáva do veľkokapacitných kontajnerov
za poplatok počas úradných hodín. Poplatok sa uhrádza len v hotovosti. Cena
je 1 € / kg. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred
odovzdaním vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier, lepenku.
DSO nepatrí do nádoby na komunálny odpad, ani mimo nej! Patria sem: drobný
stavebný odpad, ktorý vyprodukujú naši občania, nie podnikatelia ako napr.
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.
Dobrá rada: Ak nemáte možnosť doviesť si na zberný dvor DSO individuálne,
môžete si objednať multikáru z obecného úradu. Poplatok za DSO sa navýši
o poplatok za odvoz, no celá vaša starosť bude spočívať len v naložení DSO
na vozidlo. Pozor – pokiaľ je na vlečke stavebná suť, nesmie obsahovať zmes
železa a kovových prvkov!
CHCETE VIAC SEPAROVAŤ ODPAD A POTREBUJETE FAREBNÉ
PLASTOVÉ VRECIA?
Každý obyvateľ Ďurčinej má nárok na farebne rozlíšené plastové vrecia pre
potreby separovania odpadu. Vrecia na triedený odpad sú farebne odlíšené
tak, ako je to aj pri zberných nádobách: zelené vrecia – pre sklenené obaly, žlté
vrecia – pre plastové obaly, a modré vrecia – pre papierový odpad. Vrecia si
môžete vyzdvihnúť osobne na obecnom úrade.

Ďakujeme, že separujete.

ZERO WASTE – NULOVÝ ODPAD
Pozrite si zopár ekologických tipov, ktoré sú inšpirované nadšencami z celého sveta
a veľmi prispievajú nielen k ušetreniu životného prostredia, ale aj vašich financií:
• Nepoužívajte plastové vrecká a igelitové tašky (Stačí sa prejsť peši po uliciach,
krajom lesa, či popri cestách a vidíme ich všade – poletujúce vo vzduchu,
zachytené na kríkoch, na zemi, vo vode.)
• Skoncujte s plastovými fľašami a jednorazovými pohármi (Jednou
z najjednoduchších, najekonomickejších a pre naše zdravie prospešných zmien,
ktoré môžeme urobiť, je nosiť so sebou opakovane použiteľnú fľašu s vodou, ktorú
si môžeme kdekoľvek doplniť.)
• Naučte sa nakupovať potraviny bez obalov (V poslednej dobe možno využiť
aj služby bezobalových obchodov, máme ich už aj v Žiline.)
• Vychutnajte si svoj obľúbený nápoj bez slamky
• Nikdy nehádžte biologický odpad do smetí (Minimálne polovicu nami
produkovaného odpadu tvorí biologicky rozložiteľný materiál, v prípade
vegetariánskej domácnosti aj 70–80 %.)
• Nevyhadzujte, opravujte (Prechádzajte vzniku odpadu tým, že predĺžite jeho
životnosť. Zerowaste sa mnohokrát oplatí aj finančne.)
• Darujte ľuďom v núdzi (Či už ide o oblečenie, alebo potraviny, ktoré nestihnete
spotrebovať napríklad v prípade náhlej potreby odcestovať. Určite aj vo svojom okolí
nájdete niekoho, kto by vašu pomoc ocenil – napríklad Diecézna charita Žilina)
NAUČTE SA POVEDAŤ „NIE“
Povedzte nie nákupom nezmyselných vecí, ktoré vlastne ani nechcete,
marketingovým ťahom ako je darček ku tovaru, alebo nákupu nad istú sumu.
Nie papierovým obrúskom na toaletách, keď viete použiť sušič na ruky
alebo uterák, prípadne si ich len otriasť.
Povedzte nie kuchynskému plastovému náčiniu, keď si ho viete
zadovážiť z prírodných materiálov (doštičky na krájanie, obracačky, kefy
na umývanie, plastové nádoby).
Stačí sa len zamyslieť nad tým, aké vymoženosti modernej doby vlastne ani
vôbec nepotrebujeme.

