Vážení občania,
obec Horné Vestenice zabezpečila 1 100 l kontajnery pre rozšírený separovaný zber :
3 kontajnery na sklo, 3 kontajnery na papier a 2 kontajnery na plasty, kompozitné obaly
a kovy, ktoré sú rozmiestnené po obci.
Triedenie odpadu je nasledovné:

Sklo – zelený kontajner
Patria sem: čisté fľaše od alko a nealko nápojov, potravín, kozmetiky, sklenené črepy,
poháre, farebné sklo, zelené sklo, tabuľové sklo bez drôtovej výstuže
Nepatria sem: plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, žiarivky, autosklá, TV obrazovky, sklo
s drôtovou výstužou

Plasty – žltý kontajner
Patria sem: PET fľaše (fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od
čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, čisté obaly
bez nebezpečných látok, PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP),
LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, čisté fólie zo stavebnín a pod.), LLDPE fólie (tzv. streč.fólia), iný plastový odpad, duté plastové obaly vhadzujte zošliapnuté
Nepatria sem: znečistené plasty, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obavy
znečistené olejovými a ropnými látkami, bakelit

Kompozitné obaly – žltý kontajner
Patria sem: čisté viacvrstvové obaly z mliečnych výrobkov a nápojov, podobné obaly
označené v spodnej časti skratkami: C/PAP, nápojové kartóny vhadzujte zošliapnuté
Nepatria sem: polystyrén, znečistené nápojové kartóny so zvyškami potravín a nápojov

Kovy – žltý kontajner
Patria sem: kovový šrot, klince, drôty, profilová oceľ, farebné kovy, plechovky bez zvyšku
odpadu
Nepatria sem: kovový odpad znečistený škodlivinami (farby, laky, oleje)

Papier – modrý kontajner
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, na plocho zložená lepenka, staré
knihy bez tvrdého obalu, katalógy, neznečistené papierové sáčky
Nepatria sem: viacvrstvové obaly z mliečnych výrobkov a nápojov, kopírovací papier,
povoskovaný papier, plienky, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo
plastové súčasti papierových výrobkov, cementové vrecia ani vrecia z iných stavebných
materiálov
Plasty, kompozitné obaly a kovové obaly a kovy sa môžu zberať spolu do vreca a
od rodinných domov budú odvážené v roku 2017 v nasledovných termínoch:
12.06., 10.07., 07.08., 04.09., 02.10., 30.10., 27.11., 26.12.

Zberné miesto – stará škola sa bude využívať na zber elektroodpadu, jedlých olejov, handier,
objemného a nebezpečného odpadu.
Stará škola bude otvorená nasledovne: 2x mesačne vždy v stredu – 1 deň pred vývozom
popolníc s komunálnym odpadom.
Od 1.9.2017 bude stará škola otvorená len poobede od 14.00 do 16.00 hod.

