Vážená pani starostka / Vážený pán starosta!
Chcel by som sa Vami ako už každý rok podeliť o niekoľko myšlienok, čo sa týka separácie
umelej hmoty. Poprosil by som Vás, aby ste informovali o tom aj obyvateľov, aby sme predišli
nedorozumeniam. Väčšina obyvateľov ešte stále zbiera plastový odpad a nie druhotnú surovinu.
V poslednej dobe som viackrát šoféroval počas zberov a sústavne monitorujem zbieraný
odpad, na základe čoho som sa dostal k tomuto zisteniu. Aj občania musia pochopiť, že čo sú
smeti, sú smeti aj u nás. Zbierame len také plasty, ktoré sú vhodné na ďalšiu recykláciu, aj ich
recyklujú. Veľmi znečistené a degenerované plasty (spálené UV žiarením) nie sú vhodné na
vyššie uvedené ciele. Je ešte jeden problém, kedy plasty možno nie sú znečistené, alebo
degenerované, ale zatiaľ ich nerecyklujú.
V budúcnosti neodvezieme také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty. Prosím Vás, aby ste
organizovali inštruktáž, vyvesili na nástenku, uverejnili v obecných novinách, na webstránke
obce, v obecnej televízií, v rozhlase nasledujúce vysvetlenie:

Zbierame:
-

PET fľaše od nápojov

-

PE/PP fľaše od domácej drogérie (čistiace prostriedky, šampóny,....)

-

Obalová fólia číra, reklamné tašky,

-

Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble (položiť ich vedľa vriec)

-

Umelohmotné predmety z domácností ( detské hračky bez železa,....)

-

Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb

-

TetraPack (obaly od mlieka a džúsov,.....)

Nezbierame:
- Prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso, kvetináče
- Vrecúška od sladkostí, celofánové a tatrafánové vrecúška
- Degenerované, zašpinené predmety
- Okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady
-

Kanistre, fľaše od motorových olejov

-

Fólie zo stavebných materiálov /tehly, škrídle.../, agrofólia

-

Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie

-

Bazény, polievacie hadice, topánky

-

Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov

-

Polystyrén

-

Kýble znečistené betónom, farbami, zeminou.....

-

Umelohmotné časti elektrospotrebičov ( tieto patria medzi elektroodpady)

Ďalšie dôležité informácie:
Zbierame len priesvitné vrecia, lebo obyčajne v tmavých, nepriesvitných vreciach sú také
odpady, ktoré nezbierame.
Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec.
Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber.
Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec.

Ďakujem za Vaše pochopenie a Vašu pomoc!
S pozdravom,
Ladislav Jákli
Pri akejkoľvek otázok kontaktujte ma telefonicky alebo v e-maile:
Tel.č.: 0905270172
e-mail: adax@realmail.sk
v Dunajskej Strede dňa 17. Novembra 2018

